
 
 
  

 

SKAL BEHANDLES I 
Utvalg 

 
Møtedato 

 
Saksnr 

Planutvalget 11.06.2019 029/19 

Kommunestyret 20.06.2019 080/19 

 
 
 

Saksbeh.:      Ingunn Brøndbo Moss Arkiv: 
18/2751 

 Arkivsaknr.:  
PLANID-201808, 
PLANNAVN-Holt, 
PLANTYPE-35, GBR-28/227, 
K2-L12 

 

Reguleringsplan 201808 - Omsorgsboliger Holt - detaljregulering - 
sluttbehandling 
 
Vedlegg: 
Planbeskrivelse_201808_Omsorgsboliger Holt 
Bestemmelser_201808_Holt omsorgsboliger 
Plankart_201808_Omsorgsboliger_ Holt 
1481_VA notat_2019-04-12 
ROS_Holt omsorgsboliger.docx 
Oppsummering av høringsuttalelser planforslag Omsorgsboliger Holt 
Uttalelse til  detaljreguleringsplan for omsorgsboliger på Holt - Kongsvinger kommune - 
Fylkesmannen 
201904280-2 - NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Utkast til 
detaljreguleringsplan for Omsorgsboliger Holt - Kongsvinger kommune, Hedmark 
Utkast til detaljreguleringsplan for omsorgsboliger Holt (L)(665231) 
Uttalelse - Offentlig ettersyn av utkast til detaljreguleringsplan for Omsorgsboliger Holt - Plan ID 
201808 
Innspill - Utkast til detaljreguleringsplan for omsorgsboliger Holt, Plan ID 201808 (L)(665179) 
Innspill på forslag til reguleringsplan for omsorgsboliger på Holt  fra barn - og unges talsperson 
(L)(678554) 
Svar - Utkast til detaljreguleringsplan for omsorgsboliger Holt - Plan ID 201808 - 
Førstegangsbehandling og offentlig ettersyn 
Rapport trafikk og infrastruktur Holt 
Innspill ang reguleringsplanen "Omsorgsboliger Holt" 
 

Rådmannens 

INNSTILLING 
Reguleringsplan 201808 «Omsorgsboliger Holt», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende 
bestemmelser datert 08.04.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Planavgrensningen til regulert areal, inkl. grøntareal, justeres slik at den går i grensen ved gjerdet 
mot skøytebanen. 
 
 
11.06.2019 Planutvalget 
Votering: 



 
Innstillingen er enstemmig. 
 
 
Planutvalget- 029/19 Vedtak: 
Reguleringsplan 201808 «Omsorgsboliger Holt», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende 
bestemmelser datert 08.04.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Planavgrensningen til regulert areal, inkl. grøntareal, justeres slik at den går i grensen ved gjerdet 
mot skøytebanen. 
 
 
20.06.2019 Kommunestyret 
Votering: 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Kommunestyret- 080/19 Vedtak: 
Reguleringsplan 201808 «Omsorgsboliger Holt», plankart datert 10.04.2019, med tilhørende 
bestemmelser datert 08.04.2019, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Planavgrensningen til regulert areal, inkl. grøntareal, justeres slik at den går i grensen ved gjerdet 
mot skøytebanen. 
 
 
Saksopplysninger: 
Saken gjelder sluttbehandling av reguleringsplan 201808 – Omsorgsboliger Holt. 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i møte 15.3.2018 å bygge 30 nye heldøgnbemannede omsorgsplasser for 
personer med demens. Opprinnelig var boligene tenkt lokalisert på Roverud. I politisk vedtak 
21.6.2018 ble det vedtatt å flytte de planlagte omsorgsboligene mer sentrumsnært og til tidligere 
Holt ungdomsskole.   
  
Reguleringsplanen utarbeides parallelt med øvrig byggprosjektering. Reguleringsplanen omfatter et 
areal på ca. 12 daa, og består i det vesentligste av deler av grunneiendommen gnr. 28, bnr. 227 som 
eies av Kongsvinger kommune. Området ligger på Holt, sør for Glomma og vest for rv. 2, 
Arkovegen.   
 
Planstatus 
Området er i gjeldende kommuneplan (2010-2021) avsatt til nåværende byggeområde for offentlig 
og allmennyttige formål.   
  
Det foreligger ingen gjeldende reguleringsplan for området, men planområdet grenser inntil 
regulert trafikkareal i eldre reguleringsplan for Holth (planID 0402 7403) og Holt kirkegård (planID 
0402 9302) i krysset ved Holtbergvegen.   
  
Kommunen er i gang med revisjon av kommuneplanens arealdel (2019-2030) som vil sluttbehandles 
i september 2019. I planforslaget er området for Holt omsorgsboliger foreslått til fremtidig offentlig 
eller privat tjenesteyting (område O106). Forslag til planbestemmelser som er relevante for 
etablering av Holt Omsorgsboliger er vurdert og hensyntatt i det pågående planarbeidet. 
 
 
Planforslaget 
Planforslaget er resultat av samarbeid mellom innleide konsulenter og KKEiendom som 



oppdragsgiver. Areal- og byutvikling er planmyndighet. 

 

Hovedgrepene i planforslaget: 
· Det er regulert inn et område på ca. 12,1 daa. 11,7 dekar av dette er regulert til offentlig 

eller privat tjenesteyting (BOP).  

 
· Utnyttelsesgraden innenfor planområdet kan være inntil %-BYA=40%.  

 
· Bebyggelsen skal bestå av ett hovedbygg i en etasje. På en mindre del av det bebygde arealet 

blir det to etasjer. Maksimal tillatt bygningshøyde er = kote 191 m.o.h.  

I den andre etasjen tilrettelegges det for hovedinngang med heis ned til boenheter og andre 
fellesrom. Bofellesskapet er tilrettelagt for mindre bogrupper med eget fellesareal i hver 
bogruppe.  

 
· Det skal etableres sansehager tilpasset brukerne og i nær tilknytning til de enkelte 

beboergruppene. 

 
· Nordøst i planområdet er det regulert inn en grønnstruktur – turdrag (GTD). Hensikten 

med turdraget er å ivareta allmenn ferdsel i området.  

 
· Hovedadkomst til området legges nordfra, med avkjøring fra rv. 2, Arkovegen og inn på den 

kommunale Tajevegen. Det tilrettelegges for avkjøring til omsorgsboligene fra Tajevegen. 
Varelevering og hovedinngang vil bli adskilt og parkering etableres i tilknytning til 
hovedinngang.  



 
Ytterligere beskrivelse av planforslaget finnes i den vedlagte planbeskrivelsen, samt utkast til 
plankart og reguleringsbestemmelser. Planbeskrivelsen inneholder en ROS-analyse. Det er 
utarbeidet et eget VA-notat tilknyttet planen og det foreligger en vurdering av trafikk og 
infrastruktur på Holt. Disse vurderingene er vedlagt saken. 
 
Planprosess 
Planarbeidet ble varslet igangsatt i november 2018, med frist for innspill til oppstartsvarselet 
5.12.18. Innkomne uttalelser til oppstartsvarselet er oppsummert og vurdert i planbeskrivelsen.  

Planforslaget er førstegangsbehandlet ved delegert vedtak og lagt ut til offentlig ettersyn og høring 
ved brev datert 11.4.19. Det offentlige ettersynet er i tillegg varslet ved annonse i lokalavisa 
Glåmdalen og ved oppslag på kommunens hjemmeside. Høringsfrist var mandag 27.5.19. Det er 
mottatt sju høringsuttalelser. Disse er oppsummert og vurdert i eget vedlegg til saken. 

Det er ikke gjort endringer i plandokumentene etter offentlig ettersyn og høring. 

 

Vurdering: 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for ca. 30 omsorgsplasser i heldøgnbemannet 
bofellesskap for personer med demens. De viktigste vurderingstemaene underveis i planarbeidet 
har vært:   
 
Veg- og trafikkforhold  
Holt omsorgsboliger ligger sentrumsnært, godt innenfor både eksisterende byggesone og fremtidig 
byvekstsone. En utbygging på Holt vil i stor grad kunne basere seg på kollektivtransport, sykkel og 
gange som prioriterte fremkomstmidler, både for besøkende og ansatte, i tråd med nasjonale og 
kommunale mål.   
  
Trafikkmengden til/fra omsorgsboligene antas å bli begrenset. I planbeskrivelsen er det vurdert at 
hovedadkomst til området bør legges nordfra, med avkjøring fra rv. 2, Arkovegen, og inn på den 
kommunale Tajevegen. Det tilrettelegges for avkjøring til omsorgsboligene fra Tajevegen. 
Varelevering og hovedinngang vil bli adskilt og parkering etableres i tilknytning til hovedinngang.  
 
Adkomstløsningen vil ivareta muligheter for samhandling med andre omsorgsfunksjoner i området.  
 
Teknisk infrastruktur   
Strømforsyning  
Eidsiva Nett AS er nettleverandør i området. Eidsiva Nett har eksisterende anlegg innenfor 
planområdet som må hensyntas. Eksisterende trafo må flyttes, men ny beliggenhet for trafo er ikke 
avklart.  
 
Hensynet knyttet til nødvending el-anlegg ivaretas gjennom egne bestemmelser i 
reguleringsplanen.  
  
Eidsiva Nett er også inne i en prosess med omlegging av høyspentlinjer i området rundt Holt som 
må tilpasses ny bebyggelse innenfor planområdet. Ny trasé for høyspentkabel avklares parallelt 
med utbyggingen på Holt.  
  
Overvannshåndtering, ekstremnedbør og flomveger  
Allerede i dag består området for det meste av tette flater. En omregulering vil kunne tilrettelegge 
for en økt andel permeable flater. Det planlegges med lokal overvannshåndtering, jfr. vedlagt VA-
notat datert 12.4.2019.   
  



Det er registrert en naturlig flomveg over skoletomten fra sydvest mot nordvest. Det er viktig at 
denne opprettholdes for å sikre avledning av ekstremnedbør vekk fra bygninger.  
  
Naturmangfold, friluftsliv og grønnstruktur  
Planområdet er tidligere bebygd. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede 
arter, utvalgte naturtyper eller truede naturtyper innenfor planområdet.  
  
Planforslaget berører ikke direkte friluftsinteresser, men det er av betydning at eksisterende 
forbindelseslinjer opprettholdes slik at tilgang til friluftsområdene for eksisterende og fremtidig 
bebyggelse ikke forringes.   
  
Det er lagt inn en grønnstruktur/turdrag nordøst i plankartet hvor det kan anlegges sti/gangveg for å 
sikre fri allmenn ferdsel i området. Nabo Tore M. Holth har via sin høringsuttalelse kommentert at 
gangvegen fra Holthallen via vestsiden av skøytebanen og videre inn på Tajestien må avgrenses og 
merkes, slik at det er mulig å skille mellom offentlig og privat grunn, eksempelvis med et gjerde. 
Dette er forhold som må avklares med kommunen som grunneier  senere i byggeprosessen. 
 
Konsekvenser for nabolaget 
Planforslaget medfører en endring i bruken av området fra ungdomsskole til heldøgnbemannede 
omsorgsboliger for demente. For naboene vil endringen først og fremst bestå av mindre trafikk til 
og fra området. Videre vil aktiviteten på utearealene endres noe som vil gi et lavere lydnivå 
utendørs. Med ny bebyggelse vil man også få en estetisk fornying og oppgradering av området. Alt i 
alt anses tiltaket å medføre positive effekter for nabolaget.  
  
Barn og unge 
Selve tiltaket retter seg ikke mot barn og unge. Området var tidligere ungdomsskole. En vil anta at 
ungdommene også oppholdt seg på skoleområdet utenom skoledagen. Slik sett vil en endring til 
omsorgsboliger for demente føre til at uteområdene ikke lenger er tilgjengelig for områdets barn og 
unge.  
 
Barn- og unges talsperson har i sin høringsuttalelse bemerket at det ligger en basketballbane inne 
på området som reguleres, og ber om at det finnes et erstaningsareal for denne banen. Det vil ikke 
være mulig å erstatte banen innenfor det regulerte området. Ved videre utbygging av Holtområdet 
med boliger blir det viktig å både ivareta eksisterende og å opprette nye møteplasser for barn og 
unge.   
 
Utbyggingen med bebyggelse og tilhørende infrastruktur vil ellers ikke svekke mulighetene for barn 
og unge til å komme seg trygt frem til sine målpunkt, som i dette tilfellet er skole, idrettsanlegg og 
nærliggende friluftsområder.   
  
Risiko- og sårbarhet  
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet, jfr. vedlegg.  
  
Grunnforhold  
Hele området ligger under marin grense og det er ifølge overordnet kartlegging stor sannsynlighet 
for marin leire i grunnen.   
  
Området er tidligere bebygd med ungdomsskole og er relativt flatt. Planområdet ligger i ytterkant 
av området hvor sannsynligheten for marin leire er stor. Det anses uavklart om det er marin leire i 
grunnen og hvis så er tilfelle om området har tilstrekkelig stabilitet.   
  
For å ivareta hensyn til naturskade i tråd med teknisk forskrift er det gjennom bestemmelsene satt 
krav om at det skal dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot skred/utglidning som følge av mulig 
marin leire i grunnen gjennom en geoteknisk vurdering. Undersøkelsen må gjennomføres før det gis 
igangsettingstillatelse.   
  



Bortfall av teknisk infrastruktur  
Med inntil 30 omsorgsplasser for demente er institusjonen sårbar med hensyn til brudd i teknisk 
infrastruktur. Alle kommunens institusjoner har egne beredskapsplaner hvor dette blir ivaretatt. Det 
vil også bli utarbeidet for Holt omsorgsboliger og er en forutsetning for å ivareta sikkerheten for 
beboerene ved bortfall av teknisk infrastruktur.  
 
 

Medbestemmelse: 
Medvirkning iht. plan- og bygningsloven er ivaretatt i saken.  
 
Saken er lagt frem for barn- og unges talsperson som har avgitt høringsutalelse. 
 
 

Konklusjon og oppsummering: 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for ca. 30 omsorgsplasser i heldøgnbemannet 
bofellesskap for personer med demens. Dette er å betrakte som et tiltak med stor samfunnsnytte og 
vil bidra til å styrke demensomsorgen i kommunen. 
 
Tiltaket ligger sentrumsnært, godt innenfor både eksisterende byggesone og fremtidig 
byvekstsone. En utbygging på Holt vil i stor grad kunne basere seg på kollektivtransport, sykkel og 
gange som prioriterte fremkomstmidler, både for besøkende og ansatte, i tråd med nasjonale og 
kommunale mål.   
 
Det er regulert inn et turdrag i nordøst som skal bidra til å sikre allmenn ferdsel i området. 
 
Innspill i planprosessen er vurdert og hensyntatt der det er funnet nødvendig. 
 
 


