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Til adressater ifølge liste 
 
 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2020/107 -1665/hsm 

Sted: 
Elverum 

Dato: 
29.06.2020 

 
 
Varsel om oppstart av detaljregulering for Joker Brenneriroa – Løten kommune 

På vegne av tiltakshaver Arvid Bratlie og Levi Andersen varsles det i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for Joker Brenneriroa, planID 163. Planen fremmes 
som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen. 

Varslet planområdet er på ca. 9,6 daa. Endelig planavgrensning kan bli justert etter høringsperioden. 
Området ligger langs rv. 25 i Brenneriroa, Løten kommune. Planområdet består av gbnr. 17/7, 12, 17 
og 113 samt deler av gbnr. 310/4 og 317/4. Grunneier er Statens vegvesen, Innlandet 
fylkeskommune og Levi Andersen. Utbygger er Arvid Bratlie og Levi Andersen.   
 

 
Figur 1. Forslag til planavgrensning. Kartutsnitt hentet fra InnlandsGIS. 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny Joker-butikk med tilhørende parkering 
innenfor gbnr. 17/7. Ny matbutikk kommer til erstatning for dagens butikk. Det ønskes tilrettelagt for 
inntil 2000 m2 næringsareal med butikk i første etasje og mulighet for servicefunksjoner som f.eks. 
legekontor i en fremtidig 2. etasje. Planforslaget vil derfor åpne for en byggehøyde på om lag 12 
meter. Utnyttelse av eksisterende tomt (gbnr. 17/12,17) vurderes for bolig i kombinasjon med 
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næring, men innenfor de krav og føringer som følger av beliggenheten. Planforslaget omfatter også 
planlagt, ny gang- og sykkelveg langs fv. 153. 
 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel (2015-2026) i hovedsak avsatt til boligformål og 
eksisterende næring. Området er ikke tidligere regulert. 
 
Det er foretatt en vurdering av planforslaget etter bestemmelsene i KU-forskriften. Planens virkning 
på miljø og samfunn anses ikke å være til vesentlig ulempe eller utløse krav om 
konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §§1, 6 og 8. Relevante tema som 
trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap, samt andre tema som måtte fremkomme i 
planprosessen, vil bli utredet og beskrevet nærmere i planbeskrivelsen slik at man oppfyller formålet 
med KU-forskriften; sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tilstrekkelig ivaretatt i planarbeidet. 
 
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med kommunen er tilgjengelig på www.arealtek.no og på 
kommunens nettside www.loten.kommune.no under «Planlegging/Lokaldemokrati».  

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hanne Marie Lium, Elvarheimgt. 10B, 
2408 Elverum, hanne@arealtek.no, mobil: 918 68 084  

Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet høsten 2020. Frist for å komme med 
merknader til oppstartsvarselet er 25.08.2020. Det vil også bli anledning til å komme med merknader 
til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte 
merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. 

 

Vennlig hilsen 
Arealtek AS 
 
 
Hanne Marie Lium 
sivilarkitekt 
Tlf: 918 68 084 
  

http://www.arealtek.no/
http://www.loten.kommune.no/
mailto:hanne@arealtek.no
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Adresseliste 
 
Løten kommune    post@loten.kommune.no 
Statens vegvesen region Øst   firmapost@vegvesen.no 
Innlandet fylkeskommune  post@innlandetfylke.no 
Fylkesmannen i Innlandet  fminpost@fylkesmannen.no 
Eidsiva Energi    kundeservice@eidsivanett.no 
Hedmarken brannvesen  postmottak@hedmarken-brannvesen.no 
Mattilsynet region øst   postmottak@mattilsynet.no 
HIAS     post@hias.no 
Sirkula     post@sirkula.no 
Grunneiere, naboer og gjenboere 
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