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--------------------------- 
ordfører 

 
 
 

GENERELT/Opplysninger 
 
Planområdet  
Det regulerte området er vist på plankartet med plangrense. Området utgjør til sammen ca. 53 daa. 
Av dette utgjør selve boligområdet, som med mindre justeringer ligger på  eiendommen 26/311, ca. 
47 daa. Resten er eksterne trafikkarealer og friarealer på planens vestre side. 
Innenfor det regulerte området gjelder disse bestemmelsene sammen med Lov om planlegging og 
byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). 

Reguleringsplanen består av 1 plankart i målestokk 1: 1000 og tilhørende bestemmelser. 
Illustrasjonsplan datert 10.12.2019 er kun en illustrasjon av hvordan områdene kan bebygges, og har 
ikke rettsvirkning. 

Denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser gjelder foran tidligere vedtatte arealplaner 
etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). 
 
Om kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 
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denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Hedmark fylkeskommune, kulturseksjonen, 
jf. Lov kulturminner § 8, annet ledd.  
 
 
REGULERINGSFORMÅL  
Området er regulert til følgende formål (jf. plan – og bygningslovens § 12- 5)  
(SOSI - koder i parentes):  
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG  (§ 12-5, nr. 1) 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111)  BSF1-3 
 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112)   BKS1-6 
 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (1119)    BG1-2 
 Energianlegg (1510)       BE1-2 
 Avløpsanlegg (1542)       SAV1 
 Renovasjonsanlegg (1550)       BRE1-3  
 Lekeplass (1610)        BLK1-6 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR        (§ 12-5, nr. 2) 

 Kjørevei (2011)        SKV1-4 
 Fortau (2012)         SF1-4 
 Gang-/sykkelvei (2015)        SGS1-2 
 Annen veigrunn – grøntareal (2019)      SVG1-15 
 Leskur/plattformtak (2026)      SP1 
 Kollektivholdeplass (2073)      SKH1 
 Parkeringsplasser – generalisert (2082)     SPP1 

 
GRØNNSTRUKTUR     (§ 12-5, nr. 3)  

 Turdrag (3030)         GTD1-4 
 Friområde (3040)       GF1-3 

 
HENSYNSSONER         (§ 12-6)  

 Frisikt (H140)         H140_1-5 
 Bevaring naturmiljø (H560)       H560_1 

 
 
1 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
1.1 Rekkefølgekrav før bebyggelse tas i bruk 

Følgende tiltak må opparbeides og ferdigstilles før ny boenhet tas i bruk:  
- Kollektivholdeplass o_SKH1 og o_SP1 

Kjøreveg O_SKV1-3 og fortau o_SF1-4 skal være ferdig opparbeidet frem til boligtomt.  
- Tilliggende lekeplass f_BLK1,2,3,4,5 eller 6 og uteoppholdsareal. Ved ferdigstilling av 

boliger i vinterhalvåret, kan det gis utsettelse for ferdigstilling av fellesarealene til 
påfølgende sommersesong. 

- Parkering for bil og sykkel. 
- Avløpsanlegg o_SAV1, dersom boligen skal kobles til dette.  
- Tilliggende renovasjonsanlegg f_BRE1-3 
- Bom ved SKV4 skal være ferdigstilt ved etablering av SKV4. 
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2 FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 Byggesøknad 
Byggesøknaden skal inneholde: 

- Situasjonsplan i mål 1:500 som for den aktuelle utbyggingsfase viser: 
Planlagt bebyggelse, plassering og utforming av adkomst, stigningsforhold, parkering- og 
biloppstillingsplasser, sykkelparkering, renovasjonsanlegg, nødvendige overdekte areal og 
andre markfaste installasjoner.  

- Utomhusplan, målestokk 1:200 som viser: Overflater og belysning, eksisterende og nye koter 
for minimum hver meter, støttemurer og trapper, uteoppholdsareal og grøntareal, 
garasjeplassering, biloppstillingsplasser og manøvreringsareal, avkjørsel, 
overvannshåndtering, eksisterende vegetasjon og hva som forutsettes bevart, 

- Terrengsnitt med eksisterende og fremtidig terreng.  
- Plan-, fasade-, snitt-tegninger og perspektivskisser. 
- Redegjørelse for hvordan prosjektet ivaretar universell utforming. 
- Redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv og  

omgivelsene, samt fjernvirkning. 
- Redegjørelse for overflatevannshåndtering. 
- Plassering av riggplasser. 
- Teknisk detaljplaner for Vann- og avløp, Plan for overvannshåndtering og Veg godkjent av 

Kongsvinger kommune og GIVAS.  
- Sol/skyggeanalyse som viser solforhold på private og felles uteoppholdsareal.  
 

2.2 Universell utforming 
Alle bygninger, anlegg og utearealer skal utformes etter prinsippet om universell utforming, slik dette 
er angitt i Teknisk forskrift - gjeldende TEK. Det skal ikke plantes allergene planter i utearealene. 

Boligene skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet (stue, kjøkken, bad, toalett, soverom/ 
sovemulighet). Der inngang er i sokkeletasje eller 2. etasje er det tilfredsstillende at alle 
hovedfunksjoner er på samme plan.  

2.3 Renovasjon 
Beholdere og containere for renovasjon skal bygges inn med god, estetisk utforming, eller etableres 
med utvendig avfallsbrønnsystem under bakken. Utendørs lagring og lignende, som etter 
kommunens skjønn er skjemmende eller til ulempe for omgivelsene, kan forbys. Kommunen kan 
eventuelt forlange skjerming mot innsyn.  

2.4 Gjerde og hekk 
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner eller lignende i eiendomsgrense. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og være gjennomført for hele husgruppen. Høyde på 
gjerder skal ikke overstige 1,00 meter.  

2.5 Overvannshåndtering 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det 
skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved 
søknad om rammetillatelse. Valg av løsning skal begrunnes. Løsningen skal godkjennes av 
Kongsvinger kommune. 

Så langt det er mulig, tillates takvann og overflatevann ledet ut i bekk eller til terreng. 
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I anleggsfasen tillates ikke ført forurenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller til 
resipient.  

Ved søknad om rammetillatelse for tekniske anlegg skal det legges fram detaljplaner som viser 
hvordan vann fra flombekker kan ledes sikkert gjennom eller utenom planområdet. Det skal legges 
inn marginer for økte nedbørmengder som følge av klimaendringer. 
 
2.6 Kabler og ledninger 
Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon og 
lignende skal legges som jordkabler i felles grøft. 
 
2.7 Vegetasjon 
Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon skal bevares der den ikke er i 
konflikt med planlagte bygninger og anlegg. 
 
2.8 Skråninger 
Alle skråninger skal ha maks. helling 1:2. Skråninger skal opparbeides med en oppbygging som sikrer 
stabilitet over tid i forhold til hellingsgraden, og tilsås og/eller beplantes på en tiltalende måte.  
 
2.9 Byggegrunn/miljøforhold 
Før igangsettingstillatelse gis for bygge- og anleggstiltak, skal det dokumenteres at byggegrunnen vil 
bli midlertidig og varig sikret mot ras/utglidning i byggeområdet og/eller tilstøtende områder. 
 
 
3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
3.1 Generelt 
 
3.1.1 Byggegrenser 
Byggegrenser viser ytre begrensning for bygningsvolumer. De er vist med egen signatur og målsatt på 
plankartet. Garasje og uthus med BRA og BYA mindre enn 50 m² kan oppføres min. 1,0 m fra 
nabogrense, og min. 2,0 m fra formålsgrense mot vei når innkjørsel ikke vender mot veien. I BKS6 kan 
bodbygg plasseres inntil formålsgrense mot vei. 
 
3.1.2 Arealberegning 
For hvert område er det på plankartet og i bestemmelsene angitt maks % BYA. Biloppstillingsplasser 
skal medregnes i BYA med 18 m² pr. plass. 
 
3.1.3 Tekniske anlegg 
Åpne tekniske anlegg over tak tillates ikke. Tekniske anlegg skal være en del av bygningskroppen og 
ligge innenfor byggegrenser og maksimalhøyder.   
 
3.1.4 Leke- og uteoppholdsarealer 
Alle boenheter innenfor planområdet skal minst ha tilgang til egnet privat uteoppholdsareal (MUA) 
pr. enhet slik: 

Enebolig MUA = 200 m² 
Tomannsboliger MUA = 150 m² 
Konsentrert småhusbebyggelse MUA =   30 m² privat, 25 m² felles uteoppholdsareal 
Tillegg for sekundærleilighet MUA =   50 m² 
 
Minimum 5 m² pr. boenhet skal etableres som fellesarealer tilrettelagt for lek. Slike fellesarealer må 
som hovedregel være på minst 200 m² sammenhengende flate. 
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For at felles uteareal på bakkeplan og takterrasser skal regnes som egnet uteoppholdsareal, må 
arealet: 

 Ha innslag av og deles opp av stedstilpasset naturlig vegetasjon. Møbleres med sittegruppe 
og utstyr for barns lek. 

 Tilrettelegges for variert lek for alle aldersgrupper. 

 Ha gode lokalklimatiske forhold.  

 Minst 25 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn. 

 Ikke ha helning brattere enn 1:3. 

 Ha god sikkerhet og skjermet plassering. 

 Være støyskjermet iht. gjeldende utgave av T-1442. 

 Være universelt utformet.  
 

Lekearealene må ha en avgrensning og adkomst som er trafikksikkerhetsmessig forsvarlig, jf. T-2/08. 
Parkering og kjørearealer kan ikke regnes som uteoppholdsareal. 

Dersom det er konflikt mellom tillatt grad av utnytting og krav til uteoppholdsareal, skal krav til 
uteoppholdsareal gå foran tillatt utnyttingsgrad. 
 
3.1.5 Parkering/Sykkelparkering 
For den planlagte bebyggelsen innenfor planområdet skal det legges til rette for parkeringsplasser 
etter følgende normer: 
 
Boligtype  Enhet              Antall bilplasser per enhet 
Enebolig Bolig                        2,0 
1 - 2 roms  Bolig                        1,0 
3-roms og mer Bolig                        1,5 
 
Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for funksjonshemmede.  

Parkeringsplasser skal opparbeides med fast dekke og belysning. Parkeringsplasser skal ha nødvendig 
elektrisk infrastruktur for lading framført til hver parkeringsplass, med tilstrekkelig kapasitet. Det 
stilles ikke krav til opparbeiding av hver enkelt plass for elbillading. 

I tilknytning til innganger, parkeringsarealer og / eller utomhusarealer skal det avsettes nødvendig 
plass for sykkelparkering. For boliger skal det avsettes areal til minst 2 sykkelplasser pr. boenhet. 
 
 
3.2 Boliger 
 
3.2.1 Generelt 
Det skal velges boligtyper som er tilpasset terrengets form og omkringliggende boliger.  

I skrått terreng skal boligene ha sokkeletasje for å tilpasses terrenget. Med skrått terreng menes at 
terrenget faller minst 1,5 m i husets bredde/lengde. Skjemmende skjæringer og fyllinger skal unngås. 

Garasjer skal tilpasses bolighuset i utforming, materialbruk og farger. Maks bebygd areal settes til 
50 m². I byggesøknad skal plassering av garasje/carport være vist, selv om den ikke skal oppføres 
samtidig med boligen. Mønehøyde på garasje skal maks være 4,5 meter fra overkant gulv.  
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3.2.2 Utforming 
Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får god funksjonell og arkitektonisk 
helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. Den skal fremstå med god estetisk utforming 
ved hjelp av volum, stiluttrykk, materialer, detaljer og farger. Husgrupper som naturlig hører sammen 
skal ha et felles formspråk. Taktekking skal være av materialer som gir en matt og ikke 
lysreflekterende overflate. 
 
3.2.3 Frittliggende småhusbebyggelse (1111), BFS1-3 
Med frittliggende småhusbebyggelse menes eneboliger og horisontalt og vertikaldelte 
tomannsboliger.  

På frittliggende eneboliger kan hele, eller deler av boligens underetasje kan nyttes som egen 
boenhet. 

Det tillates flate og skrå tak, takvinkel fra 0 til 45 grader. Gesimshøyde kan tillates inntil 7,0 m og 
maks. mønehøyde (= øverste gesims på pulttak) kan tillates inntil 8,0 m, målt fra ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå. Nødvendige tekniske oppbygg skal utformes som en integrert del av 
bygget. 

Maks % BYA= 30 % for eneboliger inkl. evt. sekundærleilighet, og 35 % for tomannsboliger (bygg med 
to ganske likeverdige boliger). 

Tomtestørrelse skal være fra 600 m² til 1200 m² pr. enebolig, fra 800 m² til 1200 m² pr. tomannsbolig.  

Boligene i BFS1-3 skal ha avkjørsel fra o_SKV2. Det tillates en avkjørsel pr. bolig, men ikke egen for 
sekundærleilighet. 
 
3.2.4 Konsentrert småhusbebyggelse (1112), BKS1-5 
Konsentrert småhusbebyggelse er småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil tre målbare 
plan, jf. veileder ”H-2300 Grad av utnytting”. 

Det tillates flate og skrå tak, takvinkel fra 0 til 45 grader. Gesimshøyde kan tillates inntil 7,0 m og 
maks. mønehøyde (= øverste gesims på pulttak) kan tillates inntil 8,0 m, målt fra ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå. Nødvendige tekniske oppbygg skal utformes som en integrert del av 
bygget. 

Maks % BYA = 40% for BKS1, BKS2, BKS4 og BKS5. Maks % BYA = 45% for BKS3. 

Boligene i BKS2 og BKS4 skal ha avkjørsel fra o_SKV1, og snuplass på egen grunn. Boligene i BKS1, 
BKS3 og BKS5 skal ha avkjørsel fra o_SKV2. Det tillates en avkjørsel pr. bolig. 

 
3.2.5 Konsentrert småhusbebyggelse (1112), BKS6 
Konsentrert småhusbebyggelse er småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil tre målbare 
plan, jf. veileder ”H-2300 Grad av utnytting”. Det tillates også flerfamiliehus med inntil 8 boenheter, 
som kan falle inn under betegnelsen "lavblokk". Ved flere enn 4 boenheter skal fasaden brytes opp, 
etter prinsipp som vist i illustrasjonsplanen. 

Det tillates flate og skrå tak, takvinkel fra 0 til 45 grader. Gesimshøyde kan tillates inntil 7,5 m og 
maks. mønehøyde (= øverste gesims på pulttak) kan tillates inntil 8 m, målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. Nødvendige tekniske oppbygg skal utformes som en integrert del av bygget. 

I horisontaldelte boliger tillates det maks. to boenheter i høyden. Det betyr at hvis underetasje 
kommer i tillegg, skal den være en del av den overliggende boligen. Ved underetasje kan 
byggehøydene økes med inntil 1,5 m. 
 
Maks % BYA = 40%. 



7 
 

Boligene i BKS6 skal ha adkomster fra o_SKV2 og f_SGS1. Adkomstene kan benyttes til nødvendig 
kjøring, av- og pålessing. Hvis det bygges kjede- eller rekkehus på BKS6, tillates en avkjørsel pr. bolig. 
 

3.2.6 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (1119), BG1-2 
Områdene skal brukes til parkerings- og garasjeanlegg for BKS6. Maks. tillatt BYA=50 %. Maks 
mønehøyde settes til 5,0 m. Utendørs lagring av båter, campingvogner, bobiler eller annet er ikke 
tillatt. 
 
3.4 Kommunaltekniske anlegg 
Se rekkefølgebestemmelser, pkt. 1.1. 
 
3.4.1 Energianlegg (1510), BE1-2 
Områdene skal brukes til transformatorstasjoner (nettstasjoner). 
 
3.4.2 Avløpsanlegg (1542), SAV1 
Området skal brukes til pumpestasjon for avløpsvann. 
 
3.4.3 Renovasjonsanlegg (1550), BRE1-3 
Områdene skal brukes til renovasjonsstasjoner. 
 
3.5 Lekeplasser (1610), f_BLK1-6 
Der hvor terrenget ligger til rette for det, skal lekeplassene være universelt utformet. Det skal 
tilrettelegges for variert lek for alle aldersgrupper og minimum utstyres med sandkasse, huskestativ 
og benker. På BLK3 skal det sikres mot aking ut på SKV2 med gjerde. På BLK5 skal det anlegges en 
liten ballbane. Det kan også anlegges felles grillplass med tilhørende sittegrupper. 

Det skal utarbeides en situasjonsplan for hver lekeplass som viser bruk og overflate på 
lekeområdene, plassering og utvalg av lekeutstyr og sittegrupper, høydesetting og skråningsutslag, 
plassering av gangvei, skjøtselstiltak av vegetasjon samt evt. behov for sikring. Lekeplassene skal 
fremstå med god kvalitet. Valg av lekeutstyr godkjennes av kommunen i forbindelse med 
godkjenning av situasjonsplan for lekeplassene.  

Alle lekeplassene er felles for alle boligene i planområdet. 

Skjemmende skjæringer og fyllinger skal unngås. Bygninger og anlegg som fremmer bruken av 
formålet kan etter godkjenning av Kongsvinger kommune tillates oppført. BYA=10% med tilhørende 
maksimal gesimshøyde på 2,7 meter snitt planert terreng.  
 
 
4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1 Generelt 
Ved opparbeidelsen av samferdselsanleggene kan det foretas justering av grensene mellom de ulike 
samferdselsanleggene.  

Allmennheten skal ha tilgjengelighet til fots og sykkel langs de felles og private veiene. 
 
4.1.1 Utforming 
Offentlige veier og fortau skal utformes i henhold til enhver tid gjeldende formingsveileder og 
Statens vegvesens ”Veileder N100 Veg- og gateutforming”. 
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4.1.2 Gangareal 
Alt gangareal skal ha dekke som ikke gir for stor friksjon eller nivåforskjeller for rullestolbrukere og 
personer med ganghjelpemidler. Gangarealer skal ha jevn overflate. Det skal legges til rette for 
blinde og svaksynte ved at avslutning av gangareal mot kjøreareal markeres.  
 
4.2 Vei (2011), o_SKV1-3 og fortau (2012), o_SF1-4 
Kjøreveiene og tilhørende fortauer skal opparbeides med fast dekke og gatelys. 
Veiskjæringer/fyllinger beplantes eller behandles på en tiltalende måte. 
 
4.3 Vei (2011) SKV4 
Veien utgjør starten på driftsvei (tømmervei) for tilliggende skogsområde. Den skal sperres for 
uvedkommende kjøring med bom som skal holdes låst. Bommen skal plasseres slik at kjøretøyer på 
vei ut eller inn ikke sperrer for trafikken i det øvrige veinettet. 
 
4.4 Gang- og sykkelvei (2015), f_SGS1 
Veien skal  opparbeides med fast dekke og gatelys. Den kan benyttes til leilighetsvis kjøring etter 
behov til boligene (av- og pålessing). Hvis det på BKS6 oppføres bygninger som fordrer 
oppstillingsplass for brannbil, skal denne opparbeides før brukstillatelse for boligene gis. Justeringer 
av traseen med inntil 3 m sideveis kan foretas uten at planjustering kreves. Endelig trase skal vises på  
situasjonsplaner og tekniske planer. 
 
4.5 Kollektivholdeplass (2082), O_SKH1 og evt. leskur (2016), o_SP1 
Holdeplassen skal opparbeides med fast dekke og gatelys, i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Behov for leskur og evt. sykkelparkering vurderes av kommunen og trafikkselskapet, og er utbygger 
av boligene uvedkommende. 
 
4.6 Felles parkeringsplass (2082), f_SSP1 
Plassen skal opparbeides med fast dekke, og være felles gjesteparkering for boligene i planområdet. 
Lagring av båter, campingvogner, bobiler eller annet er ikke tillatt. 
 
 
5 GRØNNSTRUKTUR 
 
5.1 Generelt 
Grønnstrukturen skal være allment tilgjengelig. Det er ikke tillatt med lagring, massedeponi eller 
annet som etter kommunens skjønn er skjemmende. 

Alle grøntområder skal skjøttes. Områdene skal i utgangspunktet opprettholdes som naturmark, men 
kan ryddes og opparbeides i den utstrekning eierne ønsker. 

Bygninger og anlegg som fremmer bruken av formålet, samt nødvendige kommunaltekniske anlegg 
kan etter godkjenning av Kongsvinger kommune tillates oppført. BYA=10% med tilhørende maksimal 
gesimshøyde på 2,7 meter snitt planert terreng. 
 
5.2 Turdrag (3030), f_GTD1-4 
Det kan anlegges turstier. Turstiene skal tilpasses terrenget og skal ha et toppdekke av grus/subus 
eller asfalt. Justeringer av traseen med inntil 3 m sideveis kan foretas uten at planjustering kreves. 
Endelig trase skal vises på  situasjonsplaner og tekniske planer. 
 
5.2 Friområder (3040), GF1-3 
Det kan anlegges turstier. Turstiene skal tilpasses terrenget og skal ha et toppdekke av grus/subus 
eller asfalt. På GF1 kan det anlegges sykkelparkering for bussholdeplassen. 
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7 HENSYNSSONER 
 
7.1 Sikringssone frisikt, H140-1-5 
Innenfor frisiktsonene skal det over en høyde på 0,5 meter være fri sikt over de tilstøtende veiers 
plan. Arealet må ikke på noe tidspunkt gis slik bruk at fri sikt forringes eller hindres.  
 
7.6 Bevaring av naturmiljø, H560-1 
Bevaringsområdet er et område med større og mindre steinblokker (steinur). Det har en spesiell 
karakter, og skiller seg ut fra terrenget rundt. Det skal ikke opparbeides eller endres slik at områdets 
naturkarakter endres, men det kan legges skjønnsomt til rette for naturlek og turbruk, herunder 
nødvendig sikring for barns lek. Det kan f.eks. innebære at dype gliper mellom steiner fylles opp med 
pukk eller grus slik at man ikke kan tråkke ned i hulrom og skade seg. 
 
 
Sist revidert 17.4.2020 


