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Til: Kongsvinger kommune 

  

Dato 2020-05-04 

 Planinitiativ for detaljregulering for Solbakken boligområde 

1. Forslagstiller / plankonsulent 
Forslagstiller er Nordbohus Kongsvinger AS. 
Plankonsulent er NORCONSULT AS, kontor Jessheim. 

 
 

2. Kart over planområdet 

Solbakken boligområde ligger nord for Kongsvinger sentrum mellom Gullbekkbakken, 
Vardåsen og Oppset. Planområdet utgjør en del av gnr. 50, bnr. 1, 2 og 21, samt gnr. 51, 
bnr.103, og utgjør totalt 120 daa skog. 
 

 
Planområdets skisserte avgrensning er vist med rødt omriss. Nøyaktig planavgrensning settes i samråd med 
kommunen. 

 
3. Formålet med planen, beskrivelse av planlagt tiltak 

Formålet med planarbeidet er å videreføre arealformål i kommuneplan til reguleringsplan. Totalt ca. 
120 daa areal skal detaljreguleres, der 80 daa reguleres til frittliggende småhusbebyggelse og 40 
daa til grønnstruktur.  
 

 
Foreløpig er det utarbeidet følgende mulighetsskisse for planområdet: 
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 Idéskisse for Solbakken boligområde. 

  
Her er det foreløpig skissert opp mot 35 tomter. Det planlegges for i all hovedsak romslige 
eneboligtomter, med tillegg av noe konsentrert boligbebyggelse i form av rekkehus eller kjede 
boliger. Det sees også på muligheten for noe leilighetsbygg. 
Det planlegges for en god grønnstruktur og en ferdselsforbindelse gjennom området og videre ned til 
eksisterende boligområder møt øst. 

  

 
4. Beskrivelse av planområdet og dets virkninger for omgivelser og landskap 

Planområdet består i all hovedsak av skogsmark, av middels og høg bonitet. Vest for området ligger 

Gullebekkbakken, og Oppset ligger i øst. Vardåsen er å finne nord for planområdet. Langelandsfaret 

er lokalisert i sør. 

Adkomst til området er planlagt via Guldbrand Andersens veg som er regulert i tidligere 

reguleringsplan Gullebekkbakken.  

 

Areal i vestre del av planområdet er til dels flatt, og området har noe bratt terreng i nord og sør. Det 

er også noe bratt terreng i øst.  
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Ortofoto med planområdet markert med hvit linje. 

 
5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Arealet som er avsatt til boligbebyggelse og grønnstruktur i kommuneplan ønskes regulert for 
bygging av boliger. Det er stilt som krav at areal avsatt til grønnstruktur i kommuneplan, G155, 
reguleres sammen med boligområdet, B19.     

 
6. Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner, retningslinjer og pågående 

planarbeid 
 
Kommuneplanens arealdel: 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til Boligbebyggelse B19 og Grønnstruktur G155.  
For planområdet gjelder følgende hensynsoner: 
- felles regulering av områdene B19 og G155 
- Ras- og skredfare for del av B19 i nord 
- Friluftsliv 
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med rød linje. 
 

Som det fremgår av utsnittet ovenfor, vil forslaget omfatte deler av hensynssone for ras- og 
skredfare. Det er tidligere utarbeidet en rapport som omhandler de rasutsatte områder. 
Dersom boliger/boligtomter berører slikt område, forutsettes det at krav om sikringstiltak 
ivaretas i planarbeidet. 

 
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel som vil bli aktuelle å videreføre for denne 
reguleringsplanen vil være følgende (jf. nummerering i kommuneplan):  
 

4 Utbyggingsavtaler – Utbyggingsavtaler inngås i forbindelse med utarbeidelse av arealplaner 
iht. kommunens forutsigbarhetsvedtak og veileder (sist vedtatt i sak 139/17 i kommunestyret 
14.12.2017) og PBL § 17-4. 
Vurdering: 
Behovet for evt. utbyggingsavtale vil bli vurdert.  

 

5 Krav til tekniske løsninger 
5.1 Transportsystem og mobilitet   
Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til hovedsykkelnettet. 
Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud, skoler 
og kollektivholdeplass, skal ivaretas i all arealplanlegging.  

 
Vurdering: 
Adkomstveg planlegges via Gudbrand Andersens veg og videreføres fra tidligere vedtatt 
reguleringsplan Gullebekkbakken. 
 
5.2 Renovasjon 
Anlegg for renovasjon skal plasseres slik at det medfører minst mulig ulemper i form av lukt og 
støy for beboere i egen bebyggelse eller i nabobebyggelse. 
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Vurdering: 
Kravene til renovasjon vil ivaretas gjennom planprosessen. Det sees på ulike løsninger. 

 
 
 
 

5.3 Energi og klima 
Det bør brukes energikilder som gir lavest mulig klimagassutslipp. Byggematerialer bør være 
fornybare og ha lavest mulig CO2-foravtrykk. Bruk av tre både i konstruksjon og i ytre overflater 
skal vurderes i alle byggeprosjekter.  
Vurdering: 
Materialbruk kan være aktuelt å styre gjennom reguleringsbestemmelsene. 
Energikilder som tenkes benyttet er elektrisitet. 

 

6 Rekkefølgekrav 
6.2 Rekkefølgekrav – samfunnsservice, teknisk infrastruktur og grønnstruktur 
a) Utbygging kan ikke finne sted før nødvendig samfunnsservice, teknisk infrastruktur og 
grønnstruktur, som løsning for gående og syklende, anlegg for drikkevann, avløp, overvann og 
brannslokking, klimatilpassingstiltak, trafikksikker skoleveg, skole og friområder er opparbeidet 
eller sikret opparbeidet.  

b) Før ferdigattest kan gis må utearealer være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent 
utomhusplan. Før brukstillatelse gis må (felles) lekeplass være ferdig opparbeidet i samsvar med 
godkjent utomhusplan.  

c) Område Solbakken (B19): Det kan ikke gis brukstillatelse til nye boliger før gang-/sykkelveg 
som sikrer kobling mot Skriverskogen er opparbeidet iht. reguleringsplan.  
Vurdering: 
Rekkefølgekrav er viktige tema i planprosessen. 

 

8 Krav til bygg og anlegg med omgivelser 
8.1 Barn og unges interesser 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal legges til grunn for arealplanleggingen. 
Det skal legges til rette for trafikksikre snarveier og gang-/ og sykkelforbindelser mellom bolig og 
viktige målpunkter. 
Vurdering: 
Temaet vil være sentralt i planprosessen, da det ligger en føring i kommuneplanens arealdel om 
en gang- og sykkelveg fra øst. 
 
 
8.2 Universell utforming  
I reguleringsplaner skal det redegjøres for hvordan universell utforming er ivaretatt, både internt i 
planområdet og i sammenheng med omgivelsene i henhold til de til enhver tid gjeldende krav og 
retningslinjer. 
Vurdering: 
Temaet ivaretas i planprosessen. 
 
 
8.3 Utnyttelse og høyder for boligbebyggelse 
 
Kommuneplanens arealdel angir følgende føringer for boligbebyggelse hva gjelder byggehøyde 
og BYA: 
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8.3.1 Garasje/carport/bod og lignende 
Utformingen av garasje/carport/bod og lignende skal tilpasses boligen. Bygget skal ha et 
maksimalt bebygd areal på 50 m2 BYA og maksimal mønehøyde på 5 m. Det tillates flere bygg 
innenfor denne ramme, dersom dette totalt ikke overstiger 50 m2 BYA. 
 
 Maks utnyttelse kan bare tillates hvis krav til parkering og minste uteoppholdsareal er oppfylt. 
 
Vurdering: 
Byggehøyder og BYA er sentrale temaer i planprosessen, og det tenkes en BYA på 30% i 
planområdet. 
 
8.4 Bokvalitet 
Boliger bør ha lysinnslipp fra 2 himmelretninger. 
Vurdering: 
Området har gode lys- og solforhold da det er vender mot syd og sydvest. 
 
8.5 Krav til uteoppholdsareal for bolig 
8.5.1 Generelle kvalitetskrav 
Uteoppholdsarealer skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold, 
tilfredsstillende støyforhold (jf. til enhver tid oppdatert versjon av støyretningslinjen T-1442 med 
tilhørende veileder), samt være skjermet mot motorisert trafikk og forurensing. Minst 25 % av 
felles uteoppholdsareal skal være solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn, og arealet skal 
inneholde minst en sittegruppe.  
Felles uteoppholdsareal som plasseres på terreng må ikke ha helning brattere enn 1:3 og skal 
som hovedregel ikke være mindre enn 10 m på det smaleste.  

Uteoppholdsareal kan lokaliseres på tak over bakkeplan i områder med krav til høy utnytting, 
hvis det kan oppnås gode sol -, støy og miljøforhold. Dekket må gjøre det mulig å plante busker 
og annen vegetasjon.  
 
Vurdering: 
Det planlegges for romslige tomter med uteoppholdsareal. I tillegg lekeplasser og intern 
grønnstruktur. 
 
8.5.2 Krav til privat/felles uteoppholdsareal i sone D (resten av kommunen)  
For prosjekter med 5 eller flere boenheter kreves nærlekeplass på minimum 200 m2 som del av 
det felles uteoppholdsarealet. Nærlekeplass kan ikke deles opp i mindre enheter.  
Minimum halvparten av det felles arealkravet skal anlegges i samlede enheter på terreng eller 
lokk.  
For områder med over 20 boliger skal det opparbeides grendeplass, maksimalt 400 m fra 
boligene. Deler av grendeplassen skal være egnet for ballspill og vinteraktiviteter. Kravene i 
dette punktet kan fravikes dersom det allerede finnes opparbeidede fellesarealer innen 400 m 
fra byggeområdet. 
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Vurdering: 
Det planlegges for romslige tomter. Det vil bli regulert områder for lek i henhold til kravene i 
kommuneplanens arealdel. 
 
8.6 Utomhusplan 
Ved regulering eller søknad om tillatelse til tiltak kan kommunen kreve detaljert utomhusplan for 
disponering av byggetomta i fastsatt målestokk. Denne skal vise både eksisterende og planert 
terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt bruk og opparbeidelse 
av utearealene. 
Vurdering: 
Dette er krav som naturlig vil høre inn under reguleringsbestemmelsene.  

 
8.8 Parkering 
8.8.1 Krav til antall parkeringsplasser 
Parkeringsbestemmelsene kommer til anvendelse ved nybygg, hovedombygging, tilbygg/påbygg 
eller ved endret bruk av eksisterende bygninger.  
For andre formål enn de som er angitt skal krav til parkering fastsettes i hvert enkelt tilfelle.  
Parkeringsnormene må vurderes nærmere i hvert enkelt tilfelle, og bl.a. sees i lys av 
virksomhetens plassering i forhold til områdets funksjon, kollektivtilbud, arbeidsplassintensitet, 
befolkningstetthet og potensial for overlapping/sambruk med andre virksomheter. 
 
Parkeringsnorm i sone D (resten av kommunen): 

 
For sykkel er det i alle soner krav om 2 parkeringsplass pr enhet iht. tabellen ovenfor.  
 
8.8.2 Parkeringsplasser for forflytningshemmede  
Det skal settes av parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne etter følgende 
regler: 
▪ Minimum 5 % av plassene i parkeringsanlegg inntil 200 plasser  
 
Felles vurdering: 

Aktuell parkeringsnorm vil legges til grunn i videre planprosess. 
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8.8.4 Elbilparkering og lading 

Parkeringsplasser i nye boligbygg 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. 

Vurdering: 

Det antas at den enkelte husstand vil sørge for lademulighet for elbil. 

 

8.8.7 Utforming og plassering av bilparkering 
Utbyggingsprosjekter skal dekke parkeringsbehovet på egen grunn eller ved etablering av felles 
parkeringsløsninger for flere prosjekt. Parkering skal fortrinnsvis plasseres i egne parkeringsanlegg 
over eller under bakken. Lokalisering av større parkeringsanlegg bør skje i nær tilknytning og ha mest 
mulig direkte adkomst fra samlevegnettet.  
Parkeringsplasser kan enten oppføres på eget område eller på andre områder i nærheten innen 
maks 300 m gangavstand. Unntak er parkering for forflytningshemmede, som skal legges så nært 
inngang som mulig.  
Ligger parkeringen utenfor eget område, skal det legges fram en tinglyst erklæring som sikrer varig 
bruk av plassene. Det stilles krav om at tinglyst rettighet har en varighet på minimum 20 år for å sikre 
at løsningen har varig virkning. For parkering i fellesanlegg kan det legges til rette for fleksibel bruk av 
plassene.  
Parkeringsanlegg tillates anlagt under bakken innenfor alle byggeområder, og over eller under 
bakken i sone A og B. Dette forutsetter at anlegget kan dokumenteres å være i overensstemmelse 
med samlet plan for framføring av kommunal infrastruktur og ledninger. Lokalisering av større 
parkeringsanlegg skal skje i nær tilknytning og ha mest mulig direkte adkomst fra samlevegnettet.  

 
Det tillates ikke å etablere allment tilgjengelig parkering på åpne, ubebygde tomter som er avsatt til 
utbyggingsformål. 

Vurdering: 

Parkering tenkes ivaretatt på egen eiendom 

 

8.8.8 Utforming og plassering av sykkelparkering 

Kommuneplanens arealdel innehar følgende føringer for sykelparkering: 

 
Vurdering: 
Det vil være gode muligheter for sykkelparkering på den enkelte boligeiendom. 
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9 Miljøkvalitet 
9.1 Overvannshåndtering 
I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og 
overvannshåndtering samordnes. 
 
9.2 Støy 
Den til enhver tid gjeldende støyretningslinje T-1442 med tilhørende veileder skal legges til 
grunn for plan- og byggesaksbehandling.  

 
9.3 Forurensning 
Den til enhver tid gjeldende retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging 
skal legges til grunn for saksbehandling. 
 
 
 
9.4 Vannmiljø  
Alle planforslag og tiltak etter PBL §1-6 som berører overflatevann eller grunnvann skal vurderes 
etter fastsatte miljømål i regionale planer for vannforvaltning.  
 
9.5 Estetikk og byggeskikk 
Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialbruk og farger, utformes på en slik 
måte at området samlet fremstår arkitektonisk tilfredsstillende og med et godt, helhetlig preg.  
 
9.6 Grønnstruktur  
Ved fortetting av nye og eksisterende byggeområder skal den overordnete grønnstrukturen 
ivaretas og utvikles. Nettverk av turveier, hovedstier, tråkk og andre gang- og 
ssykkelforbindelser mellom lek- og rekreasjonsarealer, grønne lunger og sammenhengende 
grøntdrag skal søkes etablert. 
 
10 Kulturminner og kulturmiljø   
Automatisk fredete, forskriftsfredete, vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljøer krever 
vurdering etter kulturminneloven. Kulturminnelovens meldeplikt vedrørende automatisk fredete 
kulturminner gjelder for hele kommunen. 
 
Vurdering: 
Temaene som ligger under miljøkvalitet vil være sentrale i den videre planprosess. 

 

 
 
Reguleringsplaner: 
Området har 5 tilgrensende reguleringsplaner. I vest har vi reguleringsplan Gullebekkbakken vedtatt 
20.06.2013 og Vangen 2 vedtatt den (?), Langelandsfaret N vedtatt 19.03.1979 og Langeland II vedtatt 
(?) i sør. I nord finner vi reguleringsplan Gullebekkåsen vedtatt (?).  
 
Det foreligger ikke andre pågående reguleringssaker i området per dags dato. 
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Gjeldende reguleringsplaner i området.   

 
 

7. Vesentlige interesser som påvirkes av planinitiativet 
Planforslag for regulering til bolig og grønnstruktur vil ikke påvirke vesentlige interesser av noe slag 
da planlagt reguleringsformål er i tråd med arealformål i kommuneplan. I planprosesser vurderer 
Fylkeskommunen om det anses potensiale for arkeologiske elementer, og om det er behov for 
kartlegging i felt.  
 
 

8. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, bl.a. gjennom forebygging av risiko og sårbarhet 
Det skal lages en risiko- og sårbarhetsanalyse som vil avdekke eventuelle risikomomenter, med 
anbefalinger om eventuelle avbøtende tiltak. Geotekniske forutsetninger, trafikale forhold og 
naturmangfold er her sentrale temaer.  
 

9. Hvilke berørte offentlige organer og andre interessenter som skal varsles om planoppstart 
Statlige fagmyndigheter skal varsles sammen med naboer og aktuelle interesseorganisasjoner. 

Oppstartvarsling gjennomføres etter adresseliste som bestilles hos kommunen. Oppstart annonseres 

også i avis. 

 
10. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte 
Det legges opp til en ordinær planprosess i henhold til prosessreglene i plan- og bygningsloven.  
 

11. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 
Konsekvensutredning har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift 
om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17.  
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Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om planforslaget faller 
inn under kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen verifiseres av ansvarlig myndighet. 
 
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. forskriften 
§ 6, og planer etter § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  I 
§ 10 skal det vurderes om planen kommer inn under kriterier for vurderingen av om en plan eller et 
tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner etter § 8 som skal 
konsekvensutredes, er det ikke krav om planprogram. 
 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 
Vurdering: 
Tiltaket faller ikke inn under de definerte planer eller tiltak som er listet opp i forskriftens vedlegg nr. 
1. Kravet til konsekvensutredning er ikke til stede.  
 
 
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn.  
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, 
men ikke ha planprogram eller melding: 
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen. 
Vurdering: 
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det 
iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, og planen eller tiltakets lokalisering og 
påvirkning på omgivelsene, av tiltak som inngår i vedlegg II. 
Foreslått tiltak er ikke listet opp i vedlegg II, jf. pkt. a).  
Det vurderes ut fra § 8 at planen ikke utløser konsekvensutredning på grunn av vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn. 
 
Oppsummering og konklusjon: 
§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet opp i vedlegg I.  
§ 8 og vedlegg II er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke inngår i vedlegg II.  
Konklusjonen er at planen ikke skal konsekvensutredes. 
 

12. Foreslått prosjekt sitt forhold til planområdet og tilgrensende bebyggelse 
Området ligger i et skogområde med omkringliggende boligbebyggelse i vest, øst og sør. I nord 
finner vi skog og annen grønnstruktur. 

 
13. Energiløsninger  

Det er tenkt elektrisitet som oppvarmingskilde. 
 

14. Adkomst til planområdet 
Det er foreløpig lagt opp til adkomst via Gudbrand Andersens veg. Dette er en videreføring av veg i 

tidligere vedtatt reguleringsplan Gullebekkbakken.  

 
15. Kartgrunnlag som benyttes 

Det er kjøpt kartgrunnlag fra Infoland. 
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Det kan også bli utført nødvendige innmålinger av blant annet terreng og infrastruktur for å 
kvalitetssikre kartgrunnlaget og få tilstrekkelig grunnlag for prosjektering. Nytt kartgrunnlag bestilles 
ved behov. Når reguleringsplanen er vedtatt bør det rekvireres oppmålingsforretninger for innmåling 
av nye teiggrenser.  
 

16. Kvaliteten på eiendomsgrensene 
Det er ulik kvalitet på eiendomsgrenser som berører i planområdet og det bør derfor vurderes om der 
er behov for å rekvirere oppmålingsforretning. 

 
Kvaliteten på eiendomsgrensene i planområdet er mindre nøyaktige målinger. 
 

17. Behov for utbyggingsavtale.  
I oppstartvarslingen vil det bli varslet oppstart av arbeid med utbyggingsavtale iht. pbl. § § 17-4. 
Utbyggingsavtale utarbeides dersom det viser seg å være behov. 
 

18. Faktura for plangebyr sendes til: 

Nordbohus Kongsvinger AS v/ Halfdan Jahr 
Org.nr. 969041006 
Kongevegen 86 
2211 Kongsvinger 
Halfdan.jahr@nordbohus.no 
  
Oslo, 29 04 2020  

NORCONSULT, avdeling Jessheim 

Kjersti Andrea Bråge Fjeldstad 

Andreas Kaarbø 
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