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1. INNLEDNING                                                                                                                                              
1.1 Bakgrunn og formål 

Det aktuelle området er i kommuneplanen avsatt til næringsformål, og er en del av/ligger i 
tilknytning til et etablert næringsområde.  
Kommunens administrasjon har formidlet at det er etterspørsel etter næringstomter i 
kommunen. For å tilrettelegge for næring er det derfor viktig at det er regulerte og 
byggeklare næringstomter. Formålet med planarbeidet er dermed å regulere området i til 
næringsbebyggelse, i samsvar med kommuneplanen.  
 

1.2 Beliggenhet, størrelse, avgrensing og reguleringsformål 
Planområdet er ca. 86 dekar og omfatter gnr/bnr 24/245, del av 24/36, 28/218, 28/424, 
samt 28/438 (regulert videreføring av Klettavegen), 28/439 og mindre del av 28/449 (del av 
Klettavegen). Området ligger sør for de eksisterende næringsområdene på Kletta og Søndre 
Holt, ca. 2,5 km sør for Kongsvinger stasjon, og området avgrenses av gnr/bnr 24/170, 
24/266, 24/16, 28/1, 28/441, 28/422, 28/448 og 28/30.  
 
Adkomst til området er fra Klettavegen (KV1430) via Gaupevegen (FV2032) og rundkjøringen 
til Arko-Vegen (RV2). 
 
Formålene blir hovedsakelig næringsbebyggelse (industri, lager/logistikk, verksted, 
produksjon, håndverksvirksomhet o.l. m/tilhørende kontorer), veg-/trafikkformål, 
landbruksformål og grønnstruktur-vegetasjonsskjerm. 
      
 
 
 
 

 
 
Kart som viser planområdets 
beliggenhet og foreløpig avgrensning. 
Avgrensningen kan bli justert i 
planprosessen 
 

 
 

1.3 Tiltakshaver, eierforhold og plankonsulent 
Forslagsstiller er WITO AS på vegne av hjemmelshaver Bjørn Lindkjølen, og Plan1 AS er 
plankonsulent. 
 
Gnr/bnr. 24/36 og 24/245 eies av Bjørn Lindkjølen, 28/218 og 28/424 eies av Kongsvinger 
Bilco Eiendom AS, mens Kongsvinger kommune er hjemmelshaver til gnr/bnr 28/438, 28/439 
og 28/449. 
 

1.4 Utredningsplikt - konsekvensutredning og planprogram 
”Detaljregulering for næringsområde Klettavegen” er på totalt ca. 86 daa, hvorav det alt 
vesentligste vil reguleres til næring. Planen vil tilrettelegge for etablering av nye 
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næringsbedrifter. Iht. forskrift om konsekvensutredninger av 26.06.09. med endring sist av 
01.07.2017 skal «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15.000 m2» konsekvensutredes (vedlegg 
I pkt. 24 i KU-forskriften). Den utbyggingen som planen åpner for, krever dermed 
utarbeidelse av konsekvensutredning, jft. forskriftens § 6b).  
 
Forut for konsekvensutredningen skal det utarbeides og vedtas et planprogram – dette 
dokumentet. Det skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som 
anses viktige for miljø og samfunn, beskrive relevante alternativer og belyse hvordan disse 
vil bli vurdert i planprosessen. Der det er aktuelt, bør det framgå hvilke metoder som skal 
benyttes og utformes, slik at det kan tas stilling til om konsekvensutredningen er gjennom-
ført iht. programmet. Det skal inneholde kart over planområdet, og gi orientering om plan-
prosessen med frister og opplegg for medvirkning. Forslaget til planprogram for konsekvens-
utredningen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsling av 
oppstart av reguleringsarbeidene.  
 

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET  
Nedenfor gis en oversikt over aktuelle lover, forskrifter, retningslinjer og kommunale planer 
som ventes å inngå i rammebetingelsene for planarbeidet.  
 

2.1 Aktuelle lover 
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.juni 2008  
Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til lovens bestemmelser. Forholdet til landbruks-
formålet blir avklart gjennom denne behandlingen.  
- Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars 1981  
Tiltaket reguleres gjennom forurensningsforskriftens kap. 30.  
- Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009  
Lovens formål er at naturen med dens biologiske og geologiske mangfold og økologiske  
prosesser sikres ved bærekraftig bruk og vern. Tiltaket vurderes opp mot denne loven.  
- Lov om vassdrag og grunnvann av 1. januar 2001  
Forholdet til grunnvann og eventuelt utslipp til vassdrag må synliggjøres i planprosessen.  
- Lov om kulturminner av 15. februar 1979  
Konsekvensutredningen skal avklare tiltakets forhold til både lokale og nasjonale 
kulturminner og kulturmiljøer og komme med forslag til eventuelle tiltak for å redusere 
eventuelle ulemper.  
- Lov om friluftslivet av 1. juli 1957  
Utredningen skal vurdere tiltakets påvirkning på lokalsamfunnets bruk av området i 
friluftsammenheng og foreslå eventuelle avbøtende tiltak.  
- Lov om folkehelsearbeid av 24. juni 2011 (folkehelseloven)  
 

2.2 Aktuelle forskrifter  
- Forskrift om konsekvensutredninger  
Forskriften gir føringer for behandling av næringsområder, hvor omfangskriteriet utløser KU i 
dette tilfellet, samt nevnt i pkt 1.4 ovenfor.  
 

2.3 Aktuelle retningslinjer 
- Statlige planretningslinjer for bolig-, og transportplanlegging (26. sept. 2014)  
Alle nye tiltak skal vurderes opp mot disse statlige retningslinjene med tanke på å redusere 
transport i størst mulig omfang, dette skal inngå i konsekvensutredningen.  
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016  
Støy er et viktig tema som kan ha betydning for tilstøtende bebyggelse. Med bakgrunn i 
området lokalisering ift. støyfølsombebyggelse antas det imidlertid ikke behov for at det 
utarbeides støysonekart/støyrapport, men støy må omtales i 
konsekvensutredningen/planbeskrivelsen.  
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- Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko knyttes til uønskede hendelser – 
dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene av evt. uønskede 
hendelser beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle verdier og miljø ink. støy.  
 

2.4 Aktuelle kommunale planer/planstatus 
Arealene er i «Kommuneplanens arealdel 2019-2030» avsatt til næringsvirksomhet, hhv. del 
av område N414 i sør som omfatter framtidig næringsvirksomhet og del av N405 i nord som 
omfatter nåværende næringsvirksomhet. I kommuneplanens bestemmelser står det at 
område N414 skal omfatte næring – tyngre industri.  
 
Søndre del av planområdet (gnr/bnr 24/245 og 24/36) er uregulert, mens nordre del av 
planområdet (gnr/bnr 28/218, 28/424, 28/438, 28/439 og 28/449) inngår i gjeldende 
reguleringsplan for Rasta Industriområde (stadfestet i 1973), hvor de er regulert til industri 
og veg.  
 

2.5 Aktuelle kommunale vedtak  
I 2014 ble det søkt om fradeling av del av gnr. 24 bnr. 36, inkl. søknad om dispensasjon fra 
plankrav ifm. fradeling.  
Planutvalget vedtok den 21.01.14, sak 1/14 følgende: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2, gis det varig dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelse 1.3.1 Plankrav for fradeling av industriareal. 
 
Vilkår: 
1. Før det kan tillates fradeling krever dette samtykke etter jordloven. 
2. Det fradelte arealet utgjør ca. 49 daa som vedlegg 1 viser. 
3. Nytt fradelt industriområde for boliger må eventuelt arealjusteres etter at 
reguleringsplanen er vedtatt slik at arealet samsvarer med reguleringsplanen. Vilkåret 
tinglyses som en heftelse på gnr. 24, bnr. 36. Det må fremgå hvilken pris det skal 
være på arealene som eventuelt skal justeres. 
4. Det skal utarbeides reguleringsplan for området før utbygging, jf. Kommuneplan-
bestemmelse 1.3.1. Reguleringsplanen skal sikre gode løsninger uavhengig av 
fastsatte grenser da disse kan justeres i etterkant. 
5. Arealet må forvaltes i tråd med formålet i jordloven og skogloven inntil godkjent 
reguleringsplan foreligger.» 

 
Videre ble det i delegert vedtak den 11.04.14, sak 84/14 vedtatt følgende ift. fradeling: 

«Kongsvinger kommune gir Bjørn Lindkjølen - Skinnpungrudvegen 26, 2230 
Skotterud - samtykke til: 

- å omdisponere ca. 3 daa fulldyrka jord og ca. 15 daa dyrkbar skogsmark 

- og dele fra samlet ca. 49 dekar 

fra landbrukseiendommen Kletta gnr. 24 bnr. 36 (se vedlagte kart). 

Samtykket gis på vilkår av at arealet reguleres til industri. 

Vedtaket begrunnes med at parsellen er avsatt til framtidig industriområde i 
kommuneplanens arealdel, og at hensynet til vern om arealressursene da skal 
tillegges liten vekt. Flere av momentene nevnt i § 9 for dispensasjon er til stede, og 
delingen går ikke ut over de interessene § 12 skal verne om. 

Vedtaket er gjort i medhold av jordloven § 12 og etter fullmakt gitt av 
Landbruksdepartementet 8.12.2003 og delegering fra kommunestyre og rådmann 
3.5.2007 – sak 048/07.» 
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3. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
3.1 Planprosess 

Planprosessen følger plan- og bygningslovens bestemmelser således:  
- Den 04.06.20 ble det sendt inn planinitiativ. 
- Det er avholdt oppstartmøte med Kongsvinger kommune 18.06.20 og det foreligger referat. 
På oppstartsmøtet ble det avklart at tiltak iht. planen utløser konsekvensutredning (KU) og 
planprogram (se også pkt. 1.4 ovenfor). 
- Iht. pbl’s §§ 4.1 og 12-9 utarbeides det forslag til planprogram – dette dokumentet, som 
legges ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres samtidig med varsel om oppstart av planarbeid, 
iht. PBLs §§ 12-1 og 12-8. Planprogrammet skal klargjøre rammer og premisser for 
planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal beskrives/belyses nærmere i planforslaget. 
Kunngjøringen skjer i Glåmdalen med parallelle henvisninger til Kongsvinger kommunes og 
PLAN1 AS’ hjemmesider. Brev blir sendt til relevante offentlige og private instanser, bedrifter 
og grunneierne innenfor planområdet, samt naboer. Høringsfrist er minimum 6 uker. 
- Hvis nødvendig revideres planprogrammet etter vurdering av innkomne høringsuttalelser 
ved det offentlige ettersynet. Kongsvinger kommune fastsetter planprogrammet. Det 
vedtatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelsen av planforslaget.  
- Deretter følger utarbeidelse av planforslag med plankart og bestemmelser, sammen med 
en planbeskrivelse og KU. Reguleringsplanen utarbeides som en detaljregulering. Alle 
vesentlige virkninger av planforslaget skal gjøres rede for i planbeskrivelsen.  
- Planforslaget oversendes Kongsvinger kommune for 1. gangsbehandling. Ved aksept av 
fremmet forslag, legger kommunen det behandlede forslaget ut til offentlig ettersyn iht. pbl’s 
§ 12-10. Høringsfrist er minimum 6 uker. 
- Etter endt høring vurderes innkomne merknader og plandokumentet bearbeides evt. før 2. 
gangsbehandling i Planutvalget og endelig vedtak i Kongsvinger kommunestyre.  
- Kommunestyrets vedtak kan påklages, og ved en evt. klage blir det etterfølgende 
klagebehandling.  
 

3.2 Konsekvensutredning (KU)  
Planen er vurdert opp mot pbl’s § 4-2 og gjeldende Forskrift om konsekvensutredninger, jfr. pkt. 
3.1 over. Som nevnt er det konkludert med behov for gjennomføring av en konsekvensutredning 
som skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkning for miljø og samfunn.  
 

3.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det blir utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Risiko knyttes til uønskede hendelser – 
dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene av mulige uønskede 
hendelser beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle verdier og miljø.  
 

3.4 Offentlig informasjon og medvirkning  
Plan- og bygningsloven sikrer at man i plansaker får bred medvirkning i hele planprosessen. 
Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å påvirke hvilke spørsmål som er 
viktige og som bør utredes. Etter gjennomføringen av varslingen, er saken rimelig godt kjent 
for berørte grunneiere, naboer, gjenboere etc., og det legges derfor ikke opp til et åpent 
informasjonsmøte i forbindelse med utlegging av planprogrammet. Det antas at dette heller 
ikke vil være et behov senere i planprosessen, men dette vil avgjøres i samråd med 
kommunen. Prosessen med offentlig informasjon og medvirkning tar utgangspunkt i 
tidsplanen for arbeidet. Den videre saksgangen gir mulighet til å komme med innspill til 
planforslaget som skal behandles.  
 

3.5 Framdrift  
Det legges opp til en planprosess som følger:  

• Kunngjøring oppstart av planarbeid og utlegging av forslag til planprogram – uke 27.  
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• Normalt er 3-4 uker høringsfrist ifm. varsel om oppstart av planarbeid og 6 uker for 
planprogram som ligger utetil offentlig ettersyn. Siden høringsperioden sammenfaller 
med fellesferien sommeren 2020 blir høringsfristen utvidet med tre ekstra uker ift. 
frist for planprogram. Frist for uttalelser til planoppstart og forslag til planprogram 
settes til uke 36. 

 
• Planprogram fastsettes – oktober 2020.  

 
• Reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvens-

utredning utarbeides høsten 2020. Det antas at et planforslag med KU kan 
oversendes kommunen for utlegging til offentlig ettersyn mot slutten av 2020, men 
dette avhenger imidlertid av når evt. fagrapporter er ferdig utarbeidet. 

  
• Reguleringsplan og KU behandles og legges ut til offentlig ettersyn – desember 

2020/januar 2021.  
 

• Når høringen er gjennomført og merknader behandlet/eventuelle innsigelser er 
ivaretatt, blir forslaget til reguleringsplan med KU andregangsbehandlet og deretter 
sluttbehandlet av kommunestyret i Kongsvinger kommune. Dersom det ikke avdekkes 
uforutsette forsinkende forhold, vil dette kunne skje i løpet av vårparten 2021.  

 
• Sluttbehandling av reguleringsplan med konsekvensutredning –før sommeren 2021. 

 

4. PLANOMRÅDET  
4.1 Områdebeskrivelse - dagens situasjon 

Planområdet ligger som nevnt sør for de eksisterende næringsområdene på Kletta og Søndre 
Holt, vest for Arko-Vegen. For nærmere beskrivelse av beliggenhet, størrelse og avgrensning 
vises det til pkt. 1.2 ovenfor.  
Arealene i nord, som inngår i gjeldende reguleringsplan for Rasta Industriområde, er delt 
opp i næringstomter. I sør ble gnr. 24 bnr. 245 fradelt fra gnr. 24 bnr. 36 i 2014. 
Området er i dag ubebygd og mesteparten består av skogsmark, deler er planert og 
oppgruset til og benyttes delvis som rigg og lagerplass for masser, mens mindre deler er 
dyrkamark/grasmark. Skogsarealene er avskoget, men de har i etterkant av dette grodd noe 
til med krattskog. Det går noen sig gjennom området som gjør at det delvis er litt fuktig.  
Dagens Klettavegen går gjennom nordvestre del av området.  
 
Det er ca. 2,5 km. til Kongsvinger stasjon, og det er busstopp ved krysset Gaupevegen x 
Arko-Vegen x Lerkevegen ca. 650 meter nordøst for planområdet. I tillegg er det busstopp i 
sørenden av Otervegen ca. 250 meter nord for planområdet. Fra disse stoppestedene går det 
bussruter både mot Kongsvinger sentrum, sykehuset, Borgenåsen, Åbogen, Austmarka og 
Charlottenberg. Til sammen utgjør dette et relativt godt kollektivtilbud.  
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Flyfoto som viser foreløpig planområde med rød stiplet strek. Planområdet kan bli justert noe i planprosessen 
 

 
Arealene er avskoget, men det er noe krattskog        Deler er gruset og benyttes til rigg og lagring av masser 

 
Dyrkamark/grasmark på del av 24/36. Fra Klettavegen     Gnr/bnr 24/36. Grasarealene nederst i bildet inngår i planen 
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4.2 Framtidig plansituasjon/detaljregulering: 
Arealene er i kommuneplanens avsatt til næringsvirksomhet som skal omfatte næring – 
tyngre industri. Detaljreguleringen vil i all hovedsak være i samsvar med kommuneplanen, 
men det kan være aktuelt å regulere deler av gnr. 24 bnr. 36 til landbruksformål og 
grønnstruktur - vegetasjonsskjerm. 
 
Reguleringsplanen vil jfr. Pbl § 12-3 bli utarbeidet som en privat detaljregulering med 
tilhørende bestemmelser, konsekvensutredning, beskrivelse og utredninger. 
Aktuelle reguleringsformål er næringsformål for tyngre industri-/lager og logistikkvirksomhet 
med tilhørende anlegg, veger, landbruksformål og grønnstruktur – vegetasjonsskjerm.  
De nordre arealene er allerede regulert til industri og veg i reguleringsplan for Rasta 
Industriområde, men området er med i planene da det er ønskelig å regulere inn dagens 
videreføring av Klettavegen sørvestover, noe som ikke er sikret i gjeldende reguleringsplan.  
I tillegg vil det lages oppdaterte bestemmelser iht. gjeldende plan- og bygningslov.  
Det vil foreslås bestemmelser som setter føringer for hvilke typer næring som kan tillates 
(industri, lager/logistikk og annen næringsvirksomhet som håndverksvirksomhet, verksted 
evt. engros etc., samt kontor tilknyttet næringsvirksomheten). Det skal ikke tillates handel, 
bevertning, overnatting, kontor og tjenesteyting. 
Det vil vurderes om det skal åpnes for økte byggehøyder ift. gjeldende reguleringsplan/ 
kommuneplanen. 
 

5. FORSLAG OG ALTERNATIVER  
5.1 Utvikling i et samfunnsperspektiv  

Det aktuelle området er avsatt til næringsformål i kommuneplanen, og det er behov for 
næringstomter i Kongsvinger. Det er dermed viktig å tilrettelegge nye næringsområder bl.a. 
ved regulering.  
Det anses dermed som samfunnsmessig riktig å regulere området til næringsbebyggelse, i 
samsvar med kommuneplanen samt behovet i kommunen. Arealet vil også være en utvidelse 
i tilknytning til allerede etablerte næringsområder og med kort veg til hovedvegnettet. I 
tillegg ligger området skjermet til ift. omgivelsene og boligområder. Det er også et godt 
kollektivtilbud nært området. 
 

5.2 Alternativer til det framlagte forslaget, et mulig 0-alternativ  
Iht. plan- og bygningsloven og kommuneplanen for Kongsvinger er det krav om regulering 
av næringsområdet før det kan tillates ny bebyggelse og virksomhet. Dette ble også satt som 
et vilkår ved fradeling av gnr/bnr 24/245 fra 24/36 i 2014. Det er dermed nødvendig å 
gjennomføre en reguleringsprosess før området kan utvikles. Et 0-alternativ – å ikke regulere 
og utvikle området - er dermed lite eller ikke aktuelt da det er behov for nye næringstomter i 
Kongsvinger. KU-en vil derfor ikke drøfte et 0-alternativ eller andre varianter enn den 
løsningen som forutsettes regulert. 
 

6. PROBLEMSTILLINGER OG UTREDNINGSBEHOV  
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet være tilpasset 
omfanget og nivået på planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive miljøforhold og natur-
ressurser som blir berørt, samt tiltakets eventuelle konsekvenser for miljø og samfunn. Det 
skal angis hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  
 
Nedenfor følger en oversikt over relevante problemstillinger, kjent kunnskap og en vurdering 
av utredningsbehov knyttet til regulering av næringsformål. Dette gjelder innenfor selve 
planområdet, men også i tiltakets influensområde. 
 
Avbøtende tiltak blir vurdert i konsekvensutredningen. 
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6.1 Miljø  
6.1.1 Landskap  

Eksisterende situasjon  
Planområdet ligger i et skogsterreng, men området er tidligere avskoget. Det har kommet 
noe krattskog i etterkant. Terrenget skråner svakt oppover mot vest, og vest for området 
stiger terrenget videre og med større stigning. I denne lia er det skogsvegetasjon som gir en 
fin «bakvegg» slik at nye tiltak ikke vil bryte horisonten.  
Det er lite bebyggelse rett inntil planområdet. I nord er det eksisterende næringsbygg og 
næringstomter, tunet på gnr. 24 bnr. 36 ligger litt vest for området (eiendommen som 
næringsområdet er delt i fra). Mot øst og sør er det framtidige næringsområder. Det er noe 
boligbebyggelse i øst, men denne er lokalisert i størrelsesorden 100 meter unna planområdet.  
Mulige virkninger  
Terrenget blir påvirket ved utvikling av næringsområde med ny bebyggelse og anlegg. 
Tiltaket vil gi varige konsekvenser, men innebære begrensede nær- og fjernvirkninger.  
Utredningsbehov  
Tiltakets landskapsmessige og visuelle uttrykk etter utbygging med eventuelle avbøtende 
tiltak beskrives/visualiseres. Høyder og utnyttelsesgrad sikres gjennom planbestemmelsene. 
I tillegg vurderes det å regulere deler av gnr. 24 bnr. 36 til landbruk (det som er dyrka 
mark/grasmark) samt grønnstruktur – vegetasjonsskjerm for å skjerme tunet på 
landbrukseiendommen fra næringsområdene. 
Metodebeskrivelse  
Det skal gjøres en vurdering ift. eksisterende terrengforhold og topografi og foretas en enkel 
analyse/vurdering av landskapet. Det lages illustrasjonsplan og evt. 3D-illustrasjoner av 
mulig ny bebyggelse som viser tiltaket ift. omgivelsene.  
 

6.1.2 Kulturminner og kulturmiljø  
Eksisterende situasjon  
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i 
området. Det er imidlertid ikke foretatt arkeologiske registreringer.  
Mulige virkninger  
Det kan være ukjente kulturminner innenfor området.  
Utredningsbehov  
Ifm. varsel om oppstart av planarbeid vil Innlandet fylkeskommune avklare om de setter krav 
om arkeologiske undersøkelser.  
Metodebeskrivelse  
Evt. arkeologiske undersøkelser gjennomføres som følge av uttalelse fra fylkeskommunen 
slik at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 anses oppfylt. Hvis det gjennomføres 
undersøkelser vil det i etterkant lages en rapport, og plan og bestemmelser utarbeides i 
samsvar med krav fra fylkeskommunen.  
 

6.1.3 Naturmangfold  
Iht. bl.a. Miljødirektoratets Naturbase er det er ingen registrerte funn av truede arter, 
sårbare naturtyper eller verneområder innenfor planområdet. Dette kvalitetssikres ved en 
gjennomgang av relevante naturbaser for planområdet og de nærliggende omgivelsene som 
kan tenkes påvirket av virksomheten. Tiltaket vurderes iht. Naturmangfoldlovens §§ 8-12, og 
eventuelle funn beskrives og ivaretas i relevant grad. Det lages egen sjekkliste ift. 
naturmangfold. 
 

6.1.4 Støy og støv  
Eksisterende situasjon  
Området ligger inntil allerede eksisterende næringsarealer, men arealene er i relativt liten 
grad utsatt for støv og støy. Det ligger ikke støyømfintlig bebyggelse innenfor området. Det 
er også lite støyømfintlig tilliggende bebyggelse som grenser direkte inntil planområdet, men 
det er noen boliger litt lenger øst for området samt på tunet på gnr. 24 bnr. 36. 
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Mulige virkninger  
Områdene planlegges for næringsvirksomhet som ikke er støyømfintlig bruksformål. Utvikling 
av området vil medføre noe økt trafikk på eksisterende vegnett, men dette vil kun være en 
marginal økning ift. dagens trafikk inkl. støy og støv. I tillegg vil ny næring innenfor området 
kunne medføre forurensning i form av støy og støv.  
Utredningsbehov  
Eventuell fare for støy og støv fra virksomhetene beskrives og aktuell oppfølging sikres 
gjennom reguleringsbestemmelsene.  
Metodebeskrivelse  
Forurensningsforskriften kap. 30. og støyretningslinje T-1442/2016.  
 

6.1.5 Grunnforhold 
Eksisterende situasjon  
Grunnen består av øyegneis, granitt/foliert granitt fortrinnsvis dekket med løsmasser av tykk 
morene hvor det er registrert som liten mulighet for marin leire. Helt i nordøst, på deler av 
arealene som inngår i gjeldende reguleringsplan for Rasta Industriområde, er det 
flomavsetninger hvor det er registrert som område med mulighet for marin leire. Det alt 
vesentligste av næringsområdene på Søndre Holt nord for planområdet ligger også innenfor 
areal registrert som område med mulighet for marin leire. Hvorvidt det er foretatt 
geotekniske undersøkelser eller vurdering ifm. disse områdene kjenner vi ikke til. 
Mulige virkninger  
Morene anses å være godt egnet som byggegrunn, og områdestabiliteten anses i det alt 
vesentligste å være god innenfor planområdet. Området som berøres av sonen som ligger 
under flomavsetningene, og er imidlertid registrert som område med mulighet for marin 
leire. Da terrenget faller mot nord, kan stabiliteten for denne delen påvirkes av forhold 
utenfor området. Ved et regressivt kvikkleireskred nærmere Glomma, kan dette i verste fall 
forplante seg bakover til næringsområdene på Søndre Holt og videre til nordre del av 
planområdet.  
Utredningsbehov  
Det bør undersøkes om det er gjort geotekniske undersøkelser eller vurderinger for arealene 
i nord, som har samme type grunnforhold som nordøstre del planområdet. Det må også 
vurderes behov for geotekniske vurderinger/undersøkelser innenfor planområdet, men da 
det kun er mindre arealene som er registrert med mulig marin leire, kan det være aktuelt at 
disse arealene reguleres faresone for skred, hvor det legges inn bestemmelser om at det må 
foretas nærmere utredninger og vurdering av stabilitet, fundamentering og evt. 
masseutskiftning ifm. byggesak/før tiltak iverksettes. 
Metodebeskrivelse  
Det som kommer fram gjennom eventuelle geotekniske vurdering iht. NVEs veileder, skal 
legge føringer for plankart og bestemmelser. 
 

6.1.6 Vassdrag, grunnvann, vannbalanse inkl. avrenning  
Eksisterende situasjon  
Det går noen sig gjennom området og det er derfor stedvis litt fuktig. I tillegg er det 
registrert en flomveg øst i området.  
Mulige virkninger  
Ved utbygging i området vil det bli flere tette flater noe som øker faren for økt konsentrasjon 
av overvann. I tillegg kan utslipp ifm. næringer medføre forurensning, men denne faren 
anses likevel som liten. Det forutsettes at overvann håndteres lokalt med fordrøyning og 
infiltrasjon, samt at det sikres flomveger gjennom området. Videre forutsettes det at avløp 
påkobles godkjent kommunalt nett. En kan ikke se at grunnvannsreservoar blir berørt.  
Utredningsbehov  
Prinsippløsning for overvannshåndtering, vann og avløpsløsninger må vurderes og utredes, 
og behovet for avbøtende tiltak vurderes gjennom konsekvensutredningen. Det sjekkes for 
mulige «vannveger» i området. Det er i størst mulig grad ønskelig å beholde eventuelle 



 
3330_Næringsområde Klettavegen_Planprogram_20200629.docx 

11 

vannveger, åpne bekker og drensgrøfter gjennom området. Eventuell avrenning håndteres 
iht. Forurensningsforskriften.  
Metodebeskrivelse  
Forurensningsforskriften kap. 30 og Vannforskriften. 
 

6.1.7 Landbruk  
Eksisterende situasjon  
Mesteparten av planområdet består ifølge bonitetskart av skog med høy bonitet, men er i 
dag avskoget. I tillegg til at det er fulldyrka jord på deler av gnr. 24 bnr. 36. Deler av gnr. 24 
bnr. 245 er oppgruset og benyttes delvis som rigg og lagerplass for masser. 
I kommuneplanens arealdel er områdene avsatt til næringsvirksomhet og dermed 
omdisponert til byggformål.  
Mulige virkninger  
Når områdene reguleres og utvikles til næringsområde vil de ikke lenger kunne nyttes til 
landbruk. Arealene som er dyrka mark/grasmark, tenkes regulert til landbruk selv om de er 
avsatt til næringsformål. Videre bør en buffersone utenfor dette reguleres til grønnstruktur - 
vegetasjonsskjerm for å skjerme tunet og landbrukseiendommen fra næringsområdet. 
Del av eksisterende Klettavegen reguleres i planen, og vil fortsatt fungere som bl.a. driftsveg 
til skogsområdene  
Utredningsbehov  
Vurdering av hvilke områder som skal reguleres til landbruksformål.  
Metodebeskrivelse  
Ingen spesielle metoder, kun kjente forutsetninger.  
 

6.2 SAMFUNN  
6.2.1 Type næring inkl. sysselsetting 

Eksisterende situasjon  
Området er ubebygd, men avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens 
bestemmelser står det at område N414 skal omfatte næring/tyngre industri.  
Mulige virkninger 
Når området bebygges med næring vil det medføre at det etableres nye arbeidsplasser.  
Type næring vil bl.a. påvirke antall ansatte og besøkende, trafikkmengde, parkeringsbehov 
mm.  
Utredningsbehov  
Tiltakets konsekvenser for sysselsetting vil bli omtalt i konsekvensutredningen.  
Behov som har framkommet ift. næringsaktører bør også vektlegges, men kommuneplanens 
bestemmelser om at det skal tilrettelegges for næring/tyngre industri er styrende.  
Det er viktig å avklarer hva slags virksomheter som skal tillates, og hvilke begrensninger som 
skal settes ift. dette. Tillatt utnyttelsesgrad, høyder og krav til parkering vil være en del av 
utredningen. Det er ikke planer om å åpne for forretning/erverv eller rene kontorbygg.  
Metodebeskrivelse  
Forhold til kommuneplanen, regionale føringer og bruk av kjent lokalkunnskap.  
 

6.2.2 Friluftsliv og nærmiljø  
Eksisterende situasjon  
Området er ikke brukt som ordinært friluftsområde for befolkningen i nærområdet, og etter 
at det har kommet opp krattskog etter avskoging er det også blitt lite framkommelig. 
Eksisterende Klettavegen benyttes for å nå skogsområdene lenger sør.  
Mulige virkninger 
Utvikling av næringsområdet vil ha begrenset påvirkning av området til friluftsformål. 
Eksisterende Klettavegen sikres gjennom planen.  
Utredningsbehov  
Eksisterende Klettavegen ivaretas i plankartet og bestemmelsene, og det synes ikke relevant 
å tilrettelegge for friluftsliv/nye turstier gjennom næringsområdet. Det anses å være lite 
behov for ytterligere utredning ift. friluftsliv.  
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Metodebeskrivelse  
Bruk av kjent lokalkunnskap og registreringer/databaser.  
 

6.2.3 Transport og trafikk  
Eksisterende situasjon  
Området har adkomst fra Klettavegen (KV1430) via Gaupevegen (FV2032) og rundkjøringen 
til Arko-Vegen (RV2). Det er videre regulert forlengelse av Klettavegen sørover til søndre del 
av planområdet, men denne er ikke opparbeidet. Del av gnr. 24 bnr. 245, som benyttes til 
rigg og lagerplass, har i dag adkomst fra Klettavegen like øst for tunet på gnr. 24 bnr. 36. 
Mulige virkninger  
Utvikling av området vil medføre trafikk innenfor planområdet, samt på vegene som benyttes 
til adkomst. Den prosentvise økningen på disse vegene vil imidlertid å bli minimal som følge 
av tiltak iht. planen.  
Utredningsbehov  
Dagens vegnett belyses med trafikkmengder og kjøremønstre. Det vurderes at vegsystemet i 
området har god kapasitet, og da det allerede er store næringsarealer i nord, anses det at 
tiltak innenfor planområdet ikke vil føre til vesentlige endringer av dagens trafikkforhold. 
Dette vil imidlertid også bli vurdert nærmere ift. planarbeidet. Når det er fastsatt hvilke typer 
næringsvirksomhet området reguleres for, vil det bli foretatt en grov beregning av fremtidig 
trafikksituasjon i tilknytning til planområdet. I forbindelse med dette vil det også være 
relevant å vurdere parkeringsbehov og –dekning på området. I tillegg må det ved fradeling 
sikres at bakenforliggende tomter får adkomst Det må også sikres adkomst til 
næringsarealene sør for planområdet, samt til næringstomter innenfor selve planområdet. 
Tiltakets konsekvenser ift. trafikksikkerhet og kollektivdekning utredes gjennom 
konsekvensutredningen i lys av lokale forhold.  
 

6.2.4 Øvrig infrastruktur 
Eksisterende situasjon  
Det er ingen bebyggelse innenfor området, men eksisterende bebyggelse i nærområdet 
forsynes av vann fra GIVAS, og har kommunalt avløp. Vannledning går sentralt igjennom 
området langs hovedvegen.  
Mulige virkninger  
Ny bebyggelse og anlegg må tilknyttes godkjente vann- og avløpsløsninger samt tilkobles EL. 
Overvannshåndtering forutsettes at skjer lokalt.  
Utredningsbehov  
Dagens anlegg for vannforsyning, avløp, energi m.v beskrives kort. Det redegjøres for 
kapasiteten og evt. behov for kapasitetsøkning ut fra opplysninger fra GIVAS, Kongsvinger 
kommune og Elvia. Det lages en enkel vurdering av hvordan hovedledningene for vann- og 
avløp skal ligge i området. Det forutsettes at det må legges til rette for lokal 
overvannshåndtering.  
I tillegg må dette sees i sammenheng med vannsig og flomveger (jfr. pkt. 6.1.6 ovenfor). 
Arealet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og skal derfor tilknyttes 
fjernvarmenettet.  
Kapasitet på eksisterende strømnett/trafo og evt. behov for ny trafo vurderes. 
 

6.2.5 Befolkningens helse  
Eksisterende situasjon  
Området benyttes ikke til friluftsformål i dag, og det er ikke boliger som grenser inntil 
området.  
Mulige virkninger  
Utvidelse/etablering av et næringsområde i et tidligere uberørt skogområde kan endre 
forutsetninger for befolkningen i nærområdet. Det utredes hvilken påvirkning dette har med 
tanke på støy, støv m.v. De helsemessige forholdene som dette medfører, må vurderes. 
Siden benyttes ikke til friluftsformål, antas det at utvikling av området i liten grad vil påvirke 
folkehelseperspektivet.  
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Ut fra type næring som etablerer seg kan det bli behov for å sikre arealene med gjerder.  
Utredningsbehov  
Det anses ikke som nødvendig med ytterligere utredninger av dette temaet ut over å 
innarbeide bestemmelser ift. støy fra bedrifter. 
 

6.2.6 Barn og unges interesse  
Eksisterende situasjon  
Selve området benyttes ikke av barn og unge i dag. Klettavegen benyttes til å komme ut i 
friluftsområder. 
Mulige virkninger  
Et næringsområde skal ikke være et sted der barn og unge skal oppholde seg eller ha tilgang 
til, og ut fra type næring kan det medføre fare hvis barn og unge kommer inn. Det kan være 
aktuelt med inngjørding av bedriftene ut fra type virksomhet.  
Klettavegen forutsettes videreført som adkomst til friluftsområdene. 
Utredningsbehov  
Evt. krav om inngjerding hjemles gjennom reguleringsbestemmelsene.  
 

6.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap  
Eksisterende situasjon 
Det er i dag noe kjøring på den delen av Klettavegen som går gjennom området. I tillegg 
benyttes et areal til rigg og lagring av masser. Det kan være noe risiko knyttet til denne 
aktiveten. Ut over dette anses det å være liten risikofare innenfor planområdet.  
Mulige virkninger 
Tilrettelegging for, og utvikling av næring innenfor området vil endre dagens situasjon mht. 
risiko og sårbarhet. Dette gjelder både ifm. anleggs- og byggearbeid, men også etter at 
området blir bygd ut.  
Utredningsbehov 
I forbindelse med konsekvensutredningen blir det utarbeidet en egen risiko- og 
sårbarhetsanalyse som vil ligge som et vedlegg til konsekvensutredningen.  
 

7. OM REGULERINGSPLANEN  
Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser for 
tiltaket. I tillegg kommer beskrivelsen med KU, ROS-analyse og sjekkliste ift. 
Naturmangfoldloven.  
 
Både tiltakshaver og Kongsvinger kommune har ønske om å lage en fleksibel og lite detaljert 
plan. Interne veger og tomtegrenser reguleres derfor ikke juridisk inn på plankartet, men en 
illustrasjonsplan som viser mulig utnyttelse/bruk vil utarbeides. Det skal være mulig å tillate 
fradeling og omsetning av eiendom for bruk og utbygging av arealene i tråd med de 
rammene planen og bestemmelsene angir. 
 
Området foreslås regulert til følgende formål:  

- Næringsbebyggelse (industri, lager/logistikk, verksted, produksjon, 
håndverksvirksomhet o.l. m/tilhørende kontorer) 

- Veg-/trafikkformål 
- Landbruksformål 
- Grønnstruktur (vegetasjonssone) 

 
 

 
Arealplanlegger 


