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2 Detaljregulering Fredli – Løten kommune 

1. Bakgrunn 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for fortetting i sentrum. Det er ønske om å tilby moderne, 
sentrumsnære leiligheter med heis og parkering i kjeller på eiendommene gnr. 196, bnr. 55 og 58 samt en 
mindre del av gnr. 196, bnr. 434 i Løten kommune.  
 
Planforslaget fremmes av Arealtek AS på vegne av Solrikt AS.   
 
Det er i samråd med kommunen konkludert med at tiltaket ikke faller inn under vilkårene for 
konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning 
av 1.7.2017.  Konsekvenser for miljø og samfunn som følge av planforslaget redegjøres for i 
planbeskrivelsen. 

2. Planstatus og rammebetingelser 
2.1 Overordnede planer  
Det aktuelle området inngår i kommuneplan for Løten som eksisterende boligområde og grenser inntil og 
overlapper på en mindre del med område avsatt til sentrumsformål. Kommuneplanen er gjeldende for 
perioden 2016-2026 og ble vedtatt 6.4.2016.  
 
For området gjelder hensynssone H410 i kommuneplanens arealdel med tilknytningsplikt til fjernvarme. I 
bestemmelsen heter det at ny bebyggelse av alle kategorier med bruksareal over 300 m2(BRA) eller større 
skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.   
        

      
Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, planområdet merket med rødt. Figur til høyre viser planavgrensning. 

Området er ikke tidligere regulert, med unntak av en mindre stripe mot sør som i sentrumsplan for Løten 
er avsatt til «offentlig friområde». Reguleringsplan for Løten sentrum ble vedtatt 5.10.1996.   
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2.2 Tilgrensende planer  
Planområdet grenser til to eldre reguleringsplaner: 

1. Grinderengsletta 10 – PlanID 41 i vest 
2. Meierivegen 12 – PlanID 48 i nord 

 
I tillegg overlapper planforslaget med en mindre del av eldre reguleringsplan for Løten sentrum som er 
avsatt til grøntområde: 

3. Løten sentrum – PlanID 38  
 

 

Figur 2. Kartutsnitt av deler av Løten sentrum med planområdet markert med rød avgrensning og tilgrensende regulerte områder. 

 

2.3 Kommunale planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Planen skal være styringsverktøy for vekst og utvikling. Visjonen er at kommunen skal være et «midtpunkt 
med mangfold» som henspiller både på geografisk lokalisering og tilbudet til innbyggerne. 
Kommuneplanen har fokus på befolkningsvekst og har ambisjoner om å legge til rette for mer enn 
moderat befolkningsvekst. 50 % av veksten skal komme innenfor Løten sentrum.  
 
Klima‐ og energiplan for Løten kommune 
Løten kommunen er opptatt av å ta sin andel av arbeidet med å nå de nasjonale mål om reduserte 
klimautslipp og har 6 delmål som skal bidra til dette; 1) Effektiv energibruk – kommunale bygg, 2) Effektiv 

        1.                          2. 

 

 

           

         3. 
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energibruk – private bygg, 3) Øke andelen av energiforsyning som er basert på fornybar energi, 4) 
Redusere utslippet fra avfall og landbruket, 5) Stimulere til redusert bruk av bil og 6) Informasjon mot 
innbyggerne og næringslivet. 
 
Avfallsplan 2013‐2020 for kommunene i Hamarregionen 
Målsettingen for regionen er at den «…skal ha en bærekraftig og kostnadseffektiv avfallshåndtering, 
fornøyde avfallskunder, samt unngå forsøpling.» Det legges vekt på at valgte løsninger skal ha en 
universell utforming. Det skal som hovedregel etableres felles avfallsløsninger i nye utbyggingsområder 
med konsentrert bebyggelse. 
  

2.4 Regionale og nasjonale retningslinjer og føringer 
Statlig planretningslinje for samordna bolig‐, areal‐ og transportplanlegging 
Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
Fylkesdelplan for samordnet miljø‐, areal og transportutvikling (SMAT) 
Planen legger føringer og skal bidra til å sikre at kommunene kan tilby attraktive tomter for bolig og 
næringsbygg og legge til rette for gode transportløsninger. By- og tettstedsutvikling i regionen skal skje på 
en mest mulig bærekraftig måte gjennom lokalisering av aktivitet som gir minst mulig opphav til transport 
og gjennom at man støtter opp under eksisterende tettsteder.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T‐2/08) 
Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø. Retningslinjene skal 
trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. Planprosessen skal legge til rette for deltakelse av barn og unge. Retningslinjene slår fast at det 
ved omdisponering av arealer som benyttes til lek og opphold, skal skaffes til veie fullbyrdige 
erstatningsarealer. 
 
Universell utforming i plan‐ og bygningsloven 
Krav om universell utforming er gjennom formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) lovfestet, og 
skal ligge til grunn for all arealplanlegging. Det er en overordnet målsetning om bedret tilgjengelighet for 
alle. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er 
bygninger, uteareal eller transportmidler. 
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3 Beskrivelse av eksisterende forhold 
3.1 Beliggenhet og dagens arealbruk 
 
Planområdet er på 3,6 daa. Solrikt AS eier gnr. 196, bnr. 55 og 58. Løten kommune eier den berørte delen 
av gnr. 196, bnr. 434. Det er gjort avtale mellom tiltakshaver og kommunen om kjøp av dette arealet. 

Eiendommen gnr. 196, bnr. 58 består i dag av en eldre enebolig med uthus og opparbeidet hage. Gnr. 
196, bnr. 55 består av enebolig, mindre bolig samt garasje/uthus. Området avsatt til friområde i 
sentrumsplanen kan karakteriseres som et grønt restareal.  
 

Figur 3. Beliggenhet i Løten sentrum. Planområdet merket med rødt. Kartutsnitt fra InnlandsGIS 

Figur 4. Dagens bebyggelse tatt fra vest, fra Grinderengsletta, med Meieribakken til høyre i bilde. Dronefoto: Solrikt AS 
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Planområdet ligger i et område med blandet bebyggelse. Sør for eiendommen har man et større 
næringslokale med tilhørende parkeringsareal og den kommunale lekeplassen. Utover dette er 
planområdet omgitt av eksisterende boliger, både eldre eneboliger, mer konsentrert bebyggelse i form av 
rekkehus og omsorgsinstitusjoner. 
 
Det er kort vei til kollektivknutepunkt. Det ligger videre godt til rette for å kunne bruke sykkel og gange til 
service- og handelsvirksomhet i Løten sentrum. 

Planområdet er en del av den sentrumsnære tettbebyggelsen. Høyden på tomta varierer mellom 231 
moh. og 233 moh. med helning mot sørvest. Det ligger godt til rette for høyere utnyttelse. Tomta ligger 
relativt skjermet og har gode solforhold.  
 

3.2 Grunnforhold  
Planområdet ligger på tykke moreneavsetninger, jf. fig. 5 og ifølge NGUs kartdatabase for løsmasser er 
infiltrasjonskapasiteten i området god. 

 

Figur 5. Utsnitt fra NGU sitt løsmassekart viser at området består av tykk morene. Kilde NGU 

Det er betydelige områder i Løten kommune med høy aktsomhetsgrad for radon (jf. figur 6). Det må tas 
konkrete forhåndsregler for å beskytte mot radon i grunnen i tråd med kravene i teknisk forskrift. 
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Figur 6. Aktsomhetskart for radon. Kilde NGU 

 

3.3 Kulturminner og naturverdier  
Det er ikke dokumentert verdifulle eller verneverdige kulturminner eller kulturmiljøer innenfor det 
aktuelle området i SEFRAK-registeret eller i Askeladden.  
 
I forbindelse med kommunens pågående arbeid med kulturminneplan har det vært gjennomført en 
uavhengig kulturminneregistrering. Eiendommen Fredli (gnr. 196, bnr. 58) ble i den forbindelse vurdert å 
ha lokal kulturminneverdi som et eksempel på en velbevart og tidstypisk villaeiendom fra rundt første 
verdenskrig med romslig hage. Se nærmere vurdering under pkt. 6.2 i planbeskrivelsen. 
 
Planområdet er en del av det etablerte tettstedet og eiendommene har bestått som eneboligtomter med 
opparbeidet hage i lang tid. Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor tomta. 
 

3.4  Veg og teknisk infrastruktur  
Tomteområdet grenser til de kommunale vegene Grinderengsletta og Meieribakken. Grinderengsletta har 
kun intern trafikk til eiendommene mens Meieribakken også har noe gjennomkjøring. Fartsgrense langs 
Grinderengsletta er 30 km/t. Det er ikke foretatt trafikktellinger langs denne vegen eller Meieribakken.  
De mer trafikkerte sentrumsgatene Meierivegen og Stasjonsvegen har en ÅDT på 2100 og 2200. Trafikken 
i Grinderengsletta og Meieribakken er betydelig mindre. 
 
Vann og avløp 
I forbindelse med den kommunale vegen Grinderengsletta ligger offentlig vann og avløpsledninger. 
Dimensjon og materiale på ledninger i tilknytning til eiendommen er opplyst å være VL 150 SJG, SP 160 
PVC og OV 200 BET. 
 
Det er observert at taknedløp fra eksisterende og omliggende bebyggelse føres til terreng. Det er ikke 
opplyst om hendelser knyttet til overvann i området. Det er heller ikke opplyst om hendelser i form av 
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fuktskader, eller lignende, på eksisterende bebyggelse. Det er begrenset kapasitet på det kommunale 
ledningsnettet slik at det ikke er anledning til økt påslipp av overvann i forbindelse med 
fortettingsprosjekt. Økt avrenning av overvann som følge av flere tette flater og klimapåslag må 
håndteres lokalt. 

 
Figur 7. Utsnitt over eksisterende VA-nett i området. Kilde: Løten kommune 

Brannvann 
Førende for dimensjonerende mengder er veileder for Hedemarken brannvesen. Bebyggelse i 
reguleringsforslaget er leilighetskompleks i flere etasjer enn 4 og kravet til slokkevann er minst 50 l/s 
fordelt på to uttak samt koblinger og vannuttak i forbindelse med stigeledning i bygg.  
 
Det skal etableres parkeringskjeller under bakkenivå. I forbindelse med parkeringskjeller må det etableres 
sprinkleranlegg.   
  
Fjernvarme 
Oplandske bioenergi AS er gitt fjernvarmekonsesjon innenfor Løten sentrum. Trase for 
fjernvarmeanlegget ligger langs Grinderengsletta som gjør det gunstig med tilkobling. Dette er også krevd 
av kommunen. 
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El‐nett 
Eidsiva Nett AS har el-nett i og ved planområdet som vist på figur 8.  

Figur 8. Oversikt over el-kabler i berøring med eller nært opp til planområdet 

11 kV kabel er vist som rød stiplet strek og lavspentkabel som blå stiplet strek. Disse må hensyntas i videre 
planlegging og ved utbygging av området. Parkeringskjeller vil ut fra mottatt oversikt kunne komme i 
konflikt med eksisterende 11 kV-kabel. 
 

3.5 Sosial infrastruktur 
Planområdet ligger med nær tilknytning til både skole og barnehage. Østvang barneskole ligger kun 1 km 
fra planområdet og det er kun 260 meter til Løten ungdomsskole. Det er videre kort vei til både 
helsestasjon, legesentre og andre helsetilbud. 
 
Løten idrettspark med flotte fasiliteter og ny, kommunal lekeplass (fig. 9) ligger også i kort avstand til 
planområdet. Det samme gjelder for biblioteket, kafeer og butikker. 
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Figur 9. Ny Munch-inspirert lekeplass i sentrum. Foto Arealtek 

 

3.6  Støy og luftkvalitet 
Tomta berøres ikke av gul eller rød 
støysonene fra Stasjonsvegen eller 
Meierivegen, jf. figur 10. De 
kommunale veiene Grinderengsletta og 
Meieribakken har betydelig mindre 
trafikk. Det er ikke foretatt 
trafikktellinger på disse to veiene. Det 
legges likevel til grunn at trafikken på 
de to mindre veiene ikke vil medfører 
krav om støyskjerming, jf. T-1462.  

Figur 10. Registrerte støysoner langs Meierivegen og Stasjonsvegen. Kilde InnlandsGIS 

 
Det er ca. 150 meter fra planområdet til Rørosbanen. Jernbanestøy oppfattes som mindre plagsomt enn 
andre kilder, delvis fordi det er stille mellom togpasseringene som kommer jevnt. I dette tilfellet ligger 
eiendommene også godt uten for 
registrert støysone. 
 
Det er ikke utarbeidet eget 
luftsonekart i kommunen. 
Luftforurensning anses likevel å være 
begrenset. Området har liten 
trafikkbelastning, som sammen med 
vedfyring i privatboliger er største 
forurensningskilde til luft. 

 

Figur 11. Støysoner for Bane NORs jernbanenett. Kilde:GeoNorge 

Figur 12. Støysoner utarbeidet for BaneNORs jernbanenett. Kilde Geonorge 
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3.7  Beredskap og ulykkesrisiko 
Hedmarken brannvesen dekker Løten kommune og det er deltidsstasjon lokalisert på Løten. Innsatstiden i 
tettbebygd strøk er 10 minutter. Politi og ambulansetjeneste er lokalisert i Elverum og på Hamar. 
Planområdet er oversiktlig og lett tilgjengelig med utrykningskjøretøy. 
 

4 Planprosessen 
Det ble avhold oppstartsmøte 23.10.2018. På møtet var utbygger, konsulent og kommunen representert. 
Referat fra møtet er datert 24.10.2018. Det ble varslet oppstart av planarbeidet med annonse i 
Østlendingen 30.11.2018 med frist for tilbakemelding 29.11.2018. Varsel om oppstart ble sendt til naboer, 
gjenboere og offentlige instanser samt offentliggjort på kommunens og plankonsulentens nettside.  
 
I forbindelse med skifte av utbygger ble det avholdt nytt møte mellom kommunen, utbygger og 
plankonsulent den 24.1.2019. Referat fra møtet er utarbeidet av plankonsulent og datert 28.1.2019. Det 
ble varslet nytt oppstart av planarbeidet med kunngjøring 30.3.2019 og frist for tilbakemelding 26.4.2019 
i forbindelse med at planområdet ble utvidet med eiendommen gnr. 196, bnr. 55.  
 

4.1 Innkomne merknader til varsel om oppstart 
Det kom inn uttalelse fra følgende instanser ved første gangs varsling: 
• Fylkesmannen i Hedmark datert 15.11.2018 
• Hedmarken brannvesen datert 30.10.2018 
• Eidsiva Nett as datert 30.10.2018 
• Hedmark Fylkeskommune datert 10.12.2018 
 
I forbindelse med fornyet varsling kom det tilbakemelding fra: 
• Fylkesmannen i Innlandet, datert 12.4.2019 
• Hedmark fylkeskommune, datert 25.4.2019 

 
Fylkesmannen i Hedmark 
Fylkesmannen er positiv til at det planlegges for fortetting, men presiserer at dette må gjøres med 
kvalitet. Det presiseres at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal synliggjøres og ivaretas 
i reguleringsplanen. Utover dette minner Fylkesmannen om nasjonale mål og føringer som forutsettes 
ivaretatt i det videre planarbeidet. 
 
Til fornyet varsel om oppstart viste Fylkesmannen til sine tidligere kommentarer og slutter seg til 
vurderingen av at en utvidelse av planområdet vil gi en mer helhetlig utvikling. 
 
Kommentar: 
Vi har merket oss Fylkesmannen innspill. De ulike hensynene vil bli synliggjort og ivaretatt i det videre 
planarbeidet, i planbeskrivelsen og i bestemmelser til reguleringsplanen. 
 
Hedmarken brannvesen 
Hedmarken brannvesen sin interesse i planarbeidet knytter seg til tilgjengelighet for slokkemannskaper og 
en avklaring om hvorvidt det er krav om oppstillingsplass og tilgjengelighet for høyderedskap. Særlig er 
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Hedmarken brannvesen opptatt av at det tidlig i prosjekteringsfasen gjøres en vurdering av hvordan 
tilgjengeligheten for slokkemannskap og utstyr ivaretas. Det vises til TEK17 §11-13, 2. ledd og egen 
veileder. 
 
Kommentar: 
Leilighetsbygget vil bli utstyrt med heis og parkering i kjeller. Lokalisering og tilgang til slokkevann blir 
beskrevet nærmere i planbeskrivelsen. Krav og føringer i teknisk forskrift vil bli fulgt opp i videre 
prosjektering og senest ivaretatt i forbindelse med søknad om byggetillatelse.   
 
Eidsiva 
Eidsiva Nett påpekte i sin uttalelse at de har el-nett i/ved planområdet i form av el-kabler. Utbygger må 
ivareta kablene ved utbygging. Ved forespørsel vil Eidsiva påvise nøyaktig beliggenhet. 
 
I tillegg vises det til at før utbygging kan starte opp må utbygger kontakte Eidsiva for planlegging av 
strømforsyning til leilighetsbygget. 
 
Kommentar: 
Merknadene tas til etterretning og vil bli fulgt opp i den videre planleggingen. Kartutsnittet som viser 
kablene tas inn i planbeskrivelsen. 
 
Hedmark fylkeskommune 
Hedmark fylkeskommune er positive til fortetting av sentrumsnære områder, men er opptatt av at 
fortetting tar hensyn til kulturvernfaglige forhold og gjøre med kvalitet som blant annet forutsetter at det 
tilrettelegges for gode leke-, uteopphold- og grøntarealer. Det vises videre til generelle statlige føringer 
ved fortetting. 
 
Hedmark fylkeskommune savner en vurdering av eksisterende bygningers verneverdi og viser til at et 
område eller bygning kan ha verneverdi selv om den ikke står registrert i SEFRAK eller Askeladden. Det må 
ses hen til det pågående arbeidet med kommunal kulturminneplan, og det bør vurderes om tomta kan 
fortettes samtidig som eksisterende bebyggelse består.   
 
I forbindelse med fornyet varsel kommenterer Hedmark fylkeskommune følgende: 
Det er viktig å legge til rette for helhetlige løsninger på tvers av planområdet. Dette inkluderer hensynet 
til barn- og unges interesser, hvordan bygningene er plassert i forhold til hverandre og de 
omkringliggende bygningene, bygningsvolumer, utforming av veg/parkeringsplass/stier og universell 
utforming. Det presiseres at ny bebyggelse ikke må gå på akkord med det eksisterende bygningsmiljøet, 
samtidig presiseres at en utvidelse kan bidra til en mer helhetlig utvikling av området. 
 
Når det gjelder nyere tids kulturminner bemerker fylkeskommunen at utvidelsen av planområdet 
omfatter ytterligere en villaeiendom med uthus og ber Løten kommune vurdere om sentrum tåler å miste 
bygningsmiljøet i dette strøket. Fylkeskommunen anbefaler at de eksisterende bygningene bevares.  
 
Kommentar: 
Hedmark fylkeskommunes innspill tas med i det videre planarbeidet. Planforslaget legger vekt på at 
fortettingen skal bidra positivt til bomiljø og til området samtidig som det bidrar til fortetting nær 
kollektivknutepunkt. Dette er en uttalt og prioritert politisk målsetting for å begrense utslipp av 
klimagasser og forbruk av areal til utbygging. Det planlegges med boligblokker med heis og parkering i 
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kjeller. Dette frigjør betydelig med areal og gir bedre uteoppholdsarealer til glede for beboerne. 
Boligblokkene gis varierende høyde for en best mulig tilpasning til tomt og område, fasadekledning skal 
være i tre og fargebruken harmonisere med omgivelsene, men blokkene vil nødvendigvis skille seg ut fra 
eksisterende bebyggelse. Samtidig består området også i dag av bebyggelse med stor variasjon, uten et 
helhetlig estetisk uttrykk. Når det gjelder verneverdi og bevaring av eksisterende bebyggelse vil dette bli 
nærmere beskrevet i planforslaget, men det vil ikke være mulig å ta vare på eksisterende bebyggelse ved 
en fortetting som planlagt og ønsket for området.  
 

5    Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet ligger sentralt og flott til i Løten sentrum og utbyggingen bidrar til en mer effektiv utnyttelse 
av et sentrumsnært og attraktivt område. Det planlegges med blokkbebyggelse med varierende høyde på 
den 3,6 daa store tomten. Med parkering i kjeller frigjøres areal til å etablere gode uteoppholdsrom.  
 

 

Figur 13. Nye sentrumsleiligheter i Grinderengsletta 7 og 9. Illustrasjon: Solrikt AS  

 

5.1 Arealbruk og reguleringsformål 
Planområdet er på totalt 3,6 daa fordelt på reguleringsformålene:  
 

Formål Feltnavn Areal (m2) 
Bolig – blokkbebyggelse BBB 3300 
Fortau SF 100 
Annen veggrunn, grøft SVG 200 
Sum  3600 
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Figur 14. Reguleringsplankart for Fredli, Løten kommune 

 

5.2 Planlagt bebyggelse  
Det planlegges for blokkbebyggelse med 33 leiligheter fordelt på 2 blokker. Blokkbebyggelsen trappes opp 
mot nord, fremre blokk har 5 etasjer (blokk B) og bakre blokk lengst mot nord (blokk A) planlegges med 6 
etasjer. Det blir parkering i kjeller og heis. Leilighetene vil variere fra 58 til 99 m2.  
 
Byggene planlegges med flatt tak og maksimal gesimshøyde fra 15,2 og 18,2 meter målt fra planert 
gjennomsnittsnivå kote 232.000. Utnyttingsgrad er satt til maksimalt %-BYA=35 %.  
 

 
Figur 15. 3D- visualisering av nytt leilighetsbygg i Grinderengsletta 7 og 9. Illustrasjon: Solrikt AS 
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Kravene til parkering i eldre reguleringsplan for sentrum er for konsentrert bebyggelse 1,5 p-plasser per 
boenhet. Det legges til rette for minimum tilsvarende antall p-plasser i dette prosjektet; 1,5 p-plasser per 
boenhet hvorav 5 % avsettes til HC-parkering. Dette inkluderer gjesteparkering. I tillegg til parkering i 
parkeringskjeller avsettes et område for overflateparkering mot nord. Det er ikke anledning til parkering 
langs Grinderengsletta som er en relativt smal kommunal veg.  

 
Figur 16. Illustrasjon/snitt (S3 og S4 iht. situasjonsplan) av nytt leilighetsbygg i Grinderengsletta 7 og 9. 

Det er krav om minimum 2 oppstillingsplasser for sykkel per boenhet. Sykkelparkering løses med felles 
oppstillingsplass ved inngangsparti. Sykkelparkeringen skal være under tak med mulighet for oppstilling og 
avlåsing av sykkel. 
 

5.3 Uteoppholdsareal og grønnstruktur 
Gjennom kommuneplanens arealdel 2015-2026 er det gitt krav om kvartalslekeplass innen en avstand på 
150 meter. Fra planområdet er det bare litt over 100 meter til nylig opparbeidet kommunal lekeplass. 
Behov for kvartalslekeplass ivaretas gjennom denne. Det er videre kort veg til Løten ungdomsskole og 
idrettsanleggene som gir gode muligheter for lek og opphold for de litt større barna. 
 
I bestemmelse til kommuneplanens arealdel er det vist til at fellesareal for lek og rekreasjon minst skal 
være 25 m2 per boenhet. Planforslaget åpner for totalt ca. 2200 m2 til uteopphold hvorav 1700 m2 på 
terreng. Siden det meste av parkering løses i parkeringskjeller frigjøres mye areal på terreng, i tillegg har 
alle boenhetene egen terrasse i sørlig retning.  
 
Med utbyggingen vil terrenget på tomten bli jevnet som gir gode muligheter for å tilrettelegge for 
møteplasser og aktivitet på bakkeplan. Det settes av minimum 200 m2 til felles leke- og møteplass sentralt 
i planområdet og møteplass med benker ved hver blokk. Felles leke-/møteplass skal som minimum 
opparbeides med to lekeapparat, sandkasse og minimum to sittegrupper med universell utforming.  I 
tillegg har alle leilighetene privat uteoppholdsareal i form av terrasse.  
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Figur 17. Situasjonsplan datert 14.2.2020 for Grinderengsletta 7 og 9. Solrikt AS 

I tillegg til uteoppholdsareal i tilknytning til planområdet er det god tilgang til tilrettelagte grønnstruktur i 
kort avstand fra boligene i form av oppmerkede stier og skiløyper. 
 
Bebyggelsen ligger åpent til med gode solforhold. 
 

5.4 Universell utforming  
Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved prosjektering og utbygging i tråd med 
kravene i gjeldende teknisk forskrift.  
 

5.5 Trafikkløsning og tilgjengelighet for gående og syklende 
Leilighetsbygget får hovedadkomst fra den kommunale vegen Grinderengsletta som har fartsgrense 30 
km/t.  
 
Det at det meste av parkeringen er i parkeringskjeller bidrar til mindre trafikk i tilknytning til 
uteoppholdsarealene og mer trafikksikre uteområder for lek. Begge blokkene har gangadkomst til 
Grinderengsletta. 
 
Det settes av areal til fremtidig fortau langs den kommunale vegen Meieribakken som går mellom 
Meierivegen og Grinderengsletta (ca. 80m). Det er etablert fortau på motgående side. Det er etablert 
gang- og sykkelveg eller fortau til både ungdomsskole og barneskole gjennom sentrum som ivaretar trygg 
skolevei. 
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5.6 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Brannvann 
Førende for dimensjonerende mengder er veileder for Hedemarken brannvesen. Bebyggelse i 
reguleringsforslaget er leilighetskompleks i flere etasjer enn 4 og kravet til slokkevann er minst 50 l/s 
fordelt på to uttak samt koblinger og vannuttak i forbindelse med stigeledning i bygg.  
 
Det skal etableres parkeringskjeller under bakkenivå. I forbindelse med parkeringskjeller må det etableres 
sprinkleranlegg.   
 
Vannforsyning – forbruksvann og brannvann 
Eksisterende brannkum 7764 saneres og det etableres ny kum med uttak for forbruksvann, min. 75 mm 
og separat stikkledning for stigeledning, sprinkler og slokkevann med min. dimensjon 160 mm. 
Stikkledning for brannvann må etableres med tilbakeslagsventil.   
 
Spillvann 
Spillvann fra leilighetskompleksene etableres med min. 125 mm til egen kum og oppdimensjoneres til 160 
mm frem til påkobling i eksisterende spillvannskum 384.  
 
Overvann 
Overvann søkes løst etter prinsippet om lokal overvannsdisponering (LOD). Eventuelt behov for påslipp av 
overløpsmengde avklares med kommunen ved detaljprosjektering.  
 
Opplysninger om grunnforholdene i området indikerer middels til god infiltrasjonsevne samt god 
mektighet av løsmasser over grunnvannsnivå. Fordrøyningstiltak bør etableres med slik dybde at 
drensvann fra drenering rundt parkeringskjeller kan føres til fordrøyningstiltak. Samt plasseres i lavbrekk 
på terrengnivå for å fange opp overflatevann.  
 
Bebyggelsen skal utføres med flate tak. Det er ved slik konstruksjon krav til innvendig taknedløp og utkast 
på terreng er derfor ikke mulig. Taknedløp må derfor føres til fordrøyningstiltak på eiendommen. Grunnet 
relativt store takflater, anbefales det utnyttet fordrøyningspotensial på tak for økt kontroll med overvann 
ved ekstrem nedbør. 
 
Flomveg 
Ved styrtregn eller mettet grunn, som følger av langvarig regn, etableres terrenget med forsenkninger 
langs eiendommens yttergrenser. Overflatevann søkes holdt tilbake langs teiggrensen ved å etablere 
hekker/bed som opphevede terskler i terrenget. Overløp, ved ekstraordinære situasjoner, føres over 
terreng og ut på omkringliggende vegarealer mot syd og vest. 
 
Ovenfor nevnte må anses som veiledende. Dimensjonering og nødvendige beregninger må gjennomføres 
ved detaljprosjektering og i nært samarbeid med kommunalteknisk avdeling i Løten kommune. Se også 
VA‐notat utarbeidet av Arealtek AS datert 2. mai 2019. 
 

5.7 Plan for avfallshåndtering 
Avfallshenting faller inn under Sirkula AS sine rutiner og henteordning.  
 
Det planlegges med felles løsning i form av nedgravde renovasjonsbrønner. Område for renovasjon 
plasseres mellom blokkene og med god tilgjengelighet for renovasjonsselskapet.   
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5.8  Tilkobling fjernvarme og strømnett 
Store deler av Løten sentrum omfattes av hensynssone H410 i kommuneplanens arealdel som krever 
tilknytning til eksisterende fjernvarmeanlegg. Planområdet ligger innenfor området med tilknytningsplikt 
og med kort avstand til tilkobling. Det vil bli tilrettelagt for vannbåren varme.  
 
Det må i samarbeid med Eidsiva Nett presenteres et effektbehov for leilighetsbygget og detaljplanlegges 
for tilkobling til strømnettet. Det er uavklart om det vil være behov for oppføring av trafo derfor åpner 
planforslaget for at det innenfor planområdet tillates oppført nødvendig energianlegg.  
 
Detaljer og hensyntagende til eksisterende ledningsnett vurderes i samarbeid med netteier før utbygging. 
Det er i varsel om oppstart presisert at dersom noen av kablene må flyttes må dette bekostes av utbygger, 
så sant det ikke inngås annen avtale. Parkeringskjeller vil ut fra mottatt oversikt kunne komme i konflikt 
med eksisterende 11 kV-kabel i sør mot Meieribakken. 
 

6 Beskrivelse av virkninger for miljø og samfunn 
Boligmassen i Løten kommunen består for det meste av eneboliger. Både kommunen og innbyggerne 
etterspør sentrumsnære leiligheter. En fortetting i Løten sentrum er i tråd med lokale og nasjonale 
føringer med hensyn til å bidra til en bærekraftig og arealeffektiv boligutbygging.  
 

6.1 Forholdet til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven 
Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap (søk i Naturbase og Artskart). Det er ikke 
registrert naturtypelokaliteter eller arter som kan defineres som spesielt viktige for biologisk mangfold 
innenfor planområdet eller i nærheten. Basert på tilgjengelig kunnskap legges det til grunn at tiltaket vil 
ha liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet, jf. Nml. §8. Det foretas ingen nærmere 
vurdering etter §§ 9 til 12.  
 
De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes å være 
oppfylt. 
 

6.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Eksisterende bebyggelse på eiendommen gnr. 196, bnr. 58 består av enebolig og uthus fra rundt 1920 
(grunnbokregistrert i 1924). Bygningsmassen er ikke SEFRAK-registrert, som omfatter bygninger fra før 
1900, men av hensyn til byens/tettstedets karakter og historie kan også yngre bebyggelse ha verneverdi.  
 
I forbindelse med kommunens pågående arbeid med kulturminneplan har det vært gjennomført en 
kulturminneregistrering og kommunen har i etterkant vurdert nærmere hva som skal tas vare på og hva 
som kan rives for å gi plass til ny bebyggelse.  
 
Eiendommen Fredli er registrert og vurdert til å ha kulturminneverdi som et eksempel på en velbevart og 
tidstypisk villaeiendom fra rundt første verdenskrig med romslig hage. Eiendommen har mange originale 
bygningsdetaljer, det er sammenheng mellom uthus og våningshus og mellom bygninger og hage. 
Eiendommen ligger sentralt plassert i overgangen mellom villabebyggelsen nord for sentrum og sentrum. 
Det er kun 350 m til Løten stasjon og kollektivknutepunkt. Områdets opprinnelige karakter som «villastrøk 
med hage» er i dag svekket. I dag består området av bebyggelse fra ulike tidsepoker, med ulikt utseende 
og størrelse.  
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Figur 18 Bildet til venstre viser et tidligere flyfoto over området hentet fra uttalelsen til Hedmark fylkeskommune (Flyfoto: 
Widerøe/Domkirkeodden). Dronebilde til høyre viser området slik det fremstår i dag (Foto: Solrikt as) 

I forbindelse med varsling av planarbeidet har Hedmark fylkeskommune tatt til orde for at kommunen i 
størst mulig grad bør bevare den gjenværende trehusbebyggelsen i kommunen, blant annet innenfor 
planområdet, av hensyn til stedets identitet og for en historisk forankring.  
 
Ønske om å tilrettelegge for en fortetting i sentrum er i dette tilfellet ikke forenelig med istandsetting og 
bevaring av eksisterende bebyggelse. Kommunen har for disse eiendommene lagt avgjørende vekt på 
nasjonale føringer knyttet til en samordnet areal-, bolig- og transportpolitikk. Dette forutsetter en effektiv 
arealutnyttelse nært opp til kollektivknutepunkt. Eiendommen er ikke videreført med restriksjoner i 
forslag til kulturminneplan. 
  
Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle området. Planen har en 
begrenset utbredelse og kommer mest sannsynlig ikke i konflikt med verneformålet i kulturminneloven. 
Dersom det likevel skulle oppdages automatisk fredede kulturminner i forbindelse med tiltak i marken 
skal arbeidet på området stanses og melding om funn straks sendes fylkeskommunen, i henhold til Lov om 
kulturminner § 8, annet ledd. 
 

6.2 Støy 
Planområdet ligger utenfor de mer trafikkerte vegene i sentrum slik at det nye leilighetsbygget ikke vil bli 
nevneverdig påvirket av trafikkstøy. Fartsgrensen på den kommunale vegen er 30 km/t noe som sammen 
med begrenset trafikkmengde begrenser trafikkstøyen. Samtidig vil støyen fra biltrafikk øke fra dagens 
situasjon gjennom den fortettingen det legges opp til.  
 
Ny bebyggelse ligger i tilstrekkelig avstand fra jernbanen og vil ikke bli berørt nevneverdig av støy fra 
Rørosbanen. 
 
Retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442/2016 gjelder for området og ivaretas gjennom 
reguleringsbestemmelse til planen. For boligbebyggelse skal innendørs støynivå være på maks 30 dBA og 
alle leiligheter skal ha tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Ut fra foreliggende 
kunnskap legges det til grunn at det ikke er behov for støydempende tiltak. 
 

6.3 Trafikk  
Leilighetsbyggene ligger skjermet, men likevel sentralt med gode muligheter for å begrense bruken av 
privatbil for fremtidige beboere.  
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Samtidig vil en fortetting med 33 leiligheter i dette området øke trafikken sammenlignet med dagens nivå. 
Særlig vil det være merkbart for dagens beboere i Grinderengsletta. Det er positivt at det etableres 
parkeringskjeller slik at ikke området domineres av parkeringsareal, og man unngår parkering av biler 
langs den kommunale vegen. Området har utover dette oversiktlige trafikkforhold.  
 
Det er godt tilrettelagt for bruk av sykkel og gange, både til sentrum og til skole, fra planområdet slik at på 
sikt bør man kunne forvente at den intern trafikk reduseres. 
 

6.4 Teknisk infrastruktur 
Offentlig vann- og spillvannsnett har tilstrekkelig kapasitet og feltets tilknytning vil ikke medføre endret 
situasjon for VA-nettet. Overvann håndteres lokalt på tomta. Det er i VA-notat skissert løsning for dette. 
 
Det er vanntilgang tilstrekkelig for slokkevannsuttak. Eventuelle krav til sprinkleranlegg i forbindelse med 
etablering av parkeringskjeller bør vurderes av rådgivende ingeniør for brannsikkerhet. 
 
Bygningen kobles til etablert fjernvarmenett som driftes av Oplandske Bioenergi. 
 
Eksisterende høyspent som krysser området i sør må hensyntas og trolig legges om ved utgraving av 
parkeringskjeller. 
 

6.5 Barn og unges interesser  
Tiltaket anses ikke å medføre negative konsekvenser for barn og unge. Det er kort vei til lekeplass, 
etablerte turområder og tilrettelagte aktivitetsområder. Videre er det kort veg til barnehage og skole. Det 
tilrettelegges med gode uteoppholdsareal. 
 
Det er relativt lite trafikk på de nærmeste vegene og tilrettelagt for trafikksikker gang- og sykkelvei til 
skole og sentrum.  
 

6.6  Stedets karakter og byggeskikk 
Det foreligger per i dag ingen oppdatert sentrumsplan for Løten sentrum som gir føringer for en mer 
urban utvikling av sentrum.  
 
Nye boligblokker er omgitt av ulike bygningstyper og -volum. Nye boligblokker vil likevel bryte med 
eksisterende bebyggelse. Selv om utnyttelsesgraden i dette prosjektet ikke er høyere enn for 
omkringliggende eiendommer, får bygningene en annen utforming og høyde. Bygningene har en mer 
moderne utforming, med flatt tak og flere etasjer, enn det man i dag finner i denne delen av Løten 
sentrum. Fargemessig og gjennom materialvalg harmoniserer bygningene med eksisterende bebyggelse. 
Parkering i kjeller frigjør areal på bakkenivå til etablering av gode uteoppholdsareal.  
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Figur 19. 3D-visuasiering av ny bebyggelse i Grinderengsletta 7 og 9 sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse. Illustrasjon: 
Solrikt AS 

 
6.7 Høyder og solforhold 
Blokkbebyggelsen bli betydelig høyere enn dagens bebyggelse som er eneboliger i 2 etasjer, samtidig er 
det i dette området flere bygninger med relativt stor høyde. I tillegg trappes blokken av mot krysset 
mellom Meieribakken og Grinderengsletta som gjør at blokkbebyggelsen oppleves noe mindre 
dominerende. Bebyggelsen er lagt på kote 232. 
 

 
Figur 20. Situasjonsnitt av ny bebyggelse sett fra Grinderengsletta (fra vest) og fra Meieribakken (fra sør). Illustrasjon: Solrikt AS 

 
Det er lagd solstudie basert på forholdene 20. mars og 21. juni for tidspunktene 09.00, 12.00, 15.00 og 
18.00. Denne er gjengitt nedenfor i figur 21. Analysen viser at blokkbebyggelsen nødvendigvis kaster en 
del skygge. Størst endring vil den gjenværende eneboligeiendommen på gnr. 196, bnr. 22 oppleve. Utover 
dette får boligprosjektet mindre konsekvenser for solskyggeforholdene på naboeiendommene.  
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Figur 21. Sol/skyggeanalyse utarbeidet av Solrikt AS for 20. mars og 21. juni. 

Siden uteoppholdsarealet er relativt stort, med ulik eksponering, vil beboerne selv i løpet av vinteren ha 
mindre områder som ligger i sol. Felles nærlekeplass ligger fint til i sommerhalvåret og det er mulig å 
tilrettelegge for sitteområder med soleksponering store deler av dagen.   
 
6.8 ROS-analyse  
Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne ligger 
vedlagt.  

Reguleringsplanen vil i liten eller ingen grad endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i 
negativ retning, jf. fig. 15 som er en oppsummering av gjennomført ROS-analysen. Det anses ikke 
nødvending å iverksette tiltak utover det som ivaretas gjennom bestemmelser til planen og gjeldende 
forskrifter. 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3.Betydelig/kritisk 4.Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig    Pkt. 1.6  
3. Sannsynlig      
2. Mindre sannsynlig  Pkt. 1.7 Pkt. 3.4, 3.5 og 3.6   
1.Lite sannsynlig  Pkt. 1.5    

Figur 22. Oppsummering av uønskede hendelser og behov for tiltak; I rød sone er tiltak nødvendig, i gul sone gjøres en 
nyttekostnadsvurdering, mens rimelige tiltak kan gjennomføres i grønn sone.  

Pkt. 1.6: Tiltak mot radon gjennomføres ved utbygging i tråd med bestemmelsene i TEK17.  
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Pkt. 3.4: Kommunen legger stor vekt på trafikksikkerhet. Det er etablert gang og sykkelvei til viktige 
målpunkt. Planområdet ligger med adkomst til boliggate med mindre trafikk. Det anses ikke nødvendig å 
iverksette konkrete tiltak.  
Pkt. 3.5: På bakgrunn av trafikkmengde og hastighet er det lite sannsynlig at støy fra trafikk vil komme 
over fastsatte grenseverdier. T-1442/16 tas inn som bestemmelse i planen. 
 
Pkt. 3.6: Kommunen har ikke kartlagt luftforurensning. Løten tettsted er et relativt lite tettsted. 
Luftforurensning vil komme fra trafikk og vedfyring. Det er lite trolig at mengdene forutsetter at det 
gjennomføres konkrete tiltak.  
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