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Planinitiativ for Detaljregulering Øvre Badstuvegen 

 

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og 

redegjøre for følgende: 

 

 Følgende opplysninger skal gis (i den grad de er kjent): 
1. 

Formelle 

opplysninger 

• Oppdragsgiver 

WITO AS, Maurvegen 14, 2230 Skotterud. Org.nr. 884587832  

Kontaktperson:  

Tom Wiggo Bjerknes, Mob.: 90135696. E-post: twb@wito.as  

• Konsulent 

Plan1 AS, Balder Alle 2, 2060 Gardermoen 

Kontaktperson:  

Arealplanlegger Ragnhild Storstein, Mob: 95 92 00 27, E-post: rag@p1.no 

2. 

Planområdet og 

eiendomsforhold 

• Planområdet: Gnr. 31 bnr. 15 langs Øvre Barstuvegen 

• Planområdet er ca. 17 dekar. Foreløpig avgrensning er som følger: 

• Eierforhold: 

Gnr. 31 bnr. 15 eies av Christian Fredrik Juell, Thomas Alexander Juell, Thor 

Schøyen og Kari Thorstensen. 

WITO AS har generalfullmakt på eiendommen 

 



   

3. 

Intensjoner med 

planforslaget 

• Formål med planen er å tilrettelegge for frittliggende og evt. noe konsentrert 

småhusbebyggelse med tilhørende veger og anlegg 

• Aktuelle arealformål vil være frittliggende og evt. konsentrert 

småhusbebyggelse (ene- og tomannsboliger, og evt. en firemannsbolig), 

grønnstruktur/ lekeplass og vegformål. Det ønskes tilrettelagt for toetasjes 

bygg. Maks mønehøyde 8 meter og maks gesimshøyde på 6,5 meter ift. 

gjennomsnittlig planert terreng, og maks. gesimshøyde 7,0 meter ved 

pulttak. Utnyttelse tenkes maks %BYA= 35 %. Dette vil være bebyggelse som 

er godt tilpasset bebyggelsen i nærområdet. Der terrenget ligger til rette for 

det vil det legges opp til sokkeletasje, noe som vil bidra til god 

terrengtilpasning. 

• Området ligger innerst i en blindveg og det vil være marginalt med trafikk 

som passerer områder. Trafikksikkerheten vil dermed være god, og området 

er ikke støyutsatt.  

Det er ikke registret grunnforurensning eller annen forurensning i området.  

Det er heller ikke registrert spesielle arter, truede arter, inngrepsfri natur, 

spesielle naturtyper, svartelistede arter, kulturlandskap eller verneområder 

innenfor eller like ved planområdet.   

Det er fra området flotte utsiktsforhold, og det antas at det kan bli bra 

solforhold, selv om området ligger nordøstvendt. Dette er kvaliteter som bør 

ivaretas i planarbeidet. 

• Området er en del av det større registrerte nærfriluftsområdet Bjønnmyr-

dammen. Det er viktig å ivareta forbindelsen fra Øvre Badstuvegen/ 

boligbebyggelsen og ut i friluftsområdet.  

Det som må vurderes er fjernvirkning fra sentrum – om utbygging av 

området vil kunne bryte silhuetten sett fra sentrum.  

Ut over dette anses det at planarbeidet i liten grad vil få virkninger utenfor 

planområdet.  

4. 

Forhold til 

overordnede 

planer 

• Forholdet til kommuneplan, og reguleringsplaner, retningslinjer og evt. 

pågående planarbeid i området: 

Området er i Kommuneplanens arealdel 2019-2030 avsatt til framtidig 

boligformål (B496). I tillegg er det hensynssone for friluftsformål.  

kommuneplanen avsatt til byggeområde for bolig.  

Området er uregulert, men grenser inntil «Reguleringsplan for Øvre 

Marikollen/Sisselrud» i nord. Mot øst, men ikke inntil planområdet ligger 

«Reguleringsplan for Øvre Hyttebakken» 

5. 

Utredningsbehov 

og spesielle 

forhold 

• Regulering til frittliggende og evt. noe konsentrert småhusbebyggelse vil 

være i samsvar med gjeldende kommuneplan, og ut fra de planlagte 

tiltakenes karakter og omfang antas det ikke at planforslaget vil utløse krav 

om konsekvensutredning 

• Ut over friluftsinteresse og fjernvirkning/evt. om silhuetten brytes sett fra 

sentrum, anses det ikke at andre vesentlige interesser berøres ut over det 

som er normalt i en vanlig detaljregulering av boligområder.  

• Ift. samfunnssikkerhet vil det ifm. planforslaget lages en egen ROS-analyse 

hvor aktuelle temaer vil vurderes og omtales.  

6. Varsel og 

medvirkning 

• Berørte naboer og gjenboere, samt aktuelle offentlig myndigheter skal 

varsles ifm. varsel om oppstart av planarbeid. Varslingsliste vil bli utarbeidet i 

samråd med kommunen, og da vil det også avklares om det er noen 

lag/foreninger som kan være aktuelle å varsle. Berørte parter vil varsels 

direkte med brev. I tillegg vil varsel om oppstart kunngjøres i lokalavisen 

samt på Kongsvinger kommunes og Plan1 sin hjemmeside. Dette antas å 

være tilstrekkelig medvirkning ift. sakens størrelse og kompleksitet, men 

dette vil avklares på oppstartsmøtet med kommunen.  



   

7.  

Vedlegg 

 

• Foreløpig illustrasjon på mulig løsning utarbeidet av Moderno AS (2 

alternativer).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt. 1: 13 eneboligtomter (11 «standard» og 2 større) og 6 tomannsboligtomter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt. 2: 11 eneboligtomter (9 «standard» og 2 større), 6 tomannsboligtomter og en 

tomt for firemannsbolig 

 

 

 

 

 

Ragnhild Storstein 

Arealplanlegger Plan1 AS 

Gardermoen Park 04.06.20 


