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 LØTEN KOMMUNE 
 
 
Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering for Fredli, planID 155 
 
1. gangs behandling:  Vedtak i formannskapet 5.6.2019 
2. gangs behandling:  Vedtak i formannskapet 4.9.2019 
   Vedtak i kommunestyret 18.9.2019 
 
Mindre endring:  Vedtatt administrativt xxxx 
 
 
§1 Planens hensikt 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for sentrumsnære leiligheter med heis og 
parkeringskjeller. 
 
Området er regulert til: 

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BBB)  
Renovasjonsanlegg (f_BRE) 
Fortau (o_SF) 
Annen veggrunn (o_SVG) 

 
§2 Fellesbestemmelser 
2.1 Byggegrense (§ 12-7 nr. 6) 
Bebyggelsen, inkludert terrasser og takoverbygg, skal føres opp innenfor angitt byggegrense der slik 
er vist på plankartet. Utover dette gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser. 
  
Bolig kan ikke oppføres nærmere kommunal veg enn inntegnet byggegrense. Parkeringskjeller tillates 
dog oppført minimum 4 meter fra planens yttergrense mot Meieribakken. 
 
Frittstående uthus kan tillates oppført nærmere mot boligformål enn hva byggegrensen viser. 
Avstand mot boligformål skal være minimum 1 meter.  
 
Overflateparkering kan mot nord tillates oppført nærmere mot boligformål enn hva byggegrensen 
viser i tråd med situasjonsplan datert 14.2.2020. Avstand mot boligformål skal være minimum 1 
meter. 
 
2.2 Krav om situasjonsplan, fasadetegninger og utomhusplan (§12-7 nr. 1) 
Søknad om byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan, fasadetegninger og utomhusplan.  
 
- Fasadetegninger skal vise høyder, utforming, byggematerialer og farger.  
- Situasjonsplanen skal vise plassering av eksisterende og fremtidig bebyggelse med kotehøyder, 
parkeringskjeller for bil og parkeringsløsning for sykkel, løsning for renovasjon, løsning for el-
forsyning, adkomst, gangveger, grøntareal og nærlekeplass samt adkomst og oppstillingsplass for 
brannvesenets utrykningskjøretøy. Situasjonsplanen skal også vise arrondering av tomta, forhold til 
nabotomter og nytt terreng i to akseretninger.  
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- Utomhusplanen skal vise utforming av uteomhusarealer med terrengbearbeiding, beplantning, 
møblering, belegg og belysning. Plassering og utforming av område til nærlekeplass skal tydelig 
fremgå av utomhusplan. 
 
Byggesøknaden skal videre redegjøre for håndtering av overvann og sikker flomveg. Det skal i 
byggesøknaden også orienteres om plassering av rigg i anleggsfasen. 
 
2.3 Kulturminner (§12-7 nr. 6) 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen det berøre kulturminnene eller deres 
sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 
denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommune jfr. Lov om kulturminner 
§ 8, annet ledd. 
 
2.4 Universell utforming (§12-7 nr. 4 og 5) 
Ved utbygging og utforming skal det sikres god tilgjengelighet for alle, jf. rundskriv T-5/99. Bygninger 
og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som 
mulig, jf. gjeldende teknisk forskrift. 
 
2.5 Adkomst (§12-7 nr. 7) 
Adkomst til boenhetene er vist med pil på plankartet og er retningsgivende. En nøyaktig plassering av 
adkomst skal fremkomme på utomhusplan.  
 
Tilkomst for nødetatene skal ivaretas og være i henhold til gjeldende krav. 
 
2.6 Frisikt (§12-7 nr. 4) 
Det kan ikke føres opp konstruksjoner eller anordninger i frisiktsoner som hindrer frisikt etter 
veglovens bestemmelser. I frisiktområder skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, 
murer eller andre innretninger med høyde over 50 cm over tilstøtende vegers planum.  
 
2.7 Støy (§12-7 nr. 3) 
For boligbebyggelse skal det være innendørs støynivå på maks 30 dBA. Alle boenheter skal ha tilgang 
til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Det vises til retningslinjer for støy i 
arealplanlegging, T-1442/2016.  
 
2.8 Energibruk (§12-7 nr. 4 og 8)  
Bebyggelsen skal knyttes til eksisterende fjernvarmenett for miljøvennlig energiforsyning. 
Nye bygninger skal videre planlegges for, og dokumentere, lavt energibehov, jf. gjeldende teknisk 
forskrift. 
 
2.9 Overvannshåndtering (§12-7 nr. 4) 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av 
tiltaket. Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og 
drensvann, ved søknad om tillatelse. Valg av løsning skal begrunnes. 
 
I anleggsfasen tillates ikke ført forurenset overvann inn på kommunens ledningsnett eller til 
resipient.  
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2.10 El-anlegg (§12-7 nr. 1) 
Innenfor planområdet tillates oppført nødvendig energianlegg.  Ved behov for energianlegg skal det 
avsettes tilstrekkelig sikkerhetssone med hensyn til stråling og tilrettelegges for uhindret kjørbar 
adkomst.  
 
Det må tas hensyn til eksisterende elektriske anlegg i forbindelse med utbyggingen. 
 
2.11 Renovasjon (§12-7 nr. 1) 
Innenfor planområdet tillates oppført felles renovasjonsanlegg. Området skal ha god tilgjengelighet 
for søppelbil. 
 
Det skal etableres felles, nedgravde avfallsbeholdere for boenhetene. 
 
§ 3 Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5 nr. 1) 
3.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 
3.1.1 Uteoppholdsareal 
Minste tillatt felles uteoppholdsareal (MUA) på terreng er minimum 25 m2 per boenhet. I tillegg skal 
det avsettes minimum 10 m2 til privat uteplass. Krav til privat uteplass kan løses gjennom terrasse.  

 
Det skal etableres en sentralt beliggende nærlekeplass/møteplass på minimum 200 m2 felles for alle 
boenhetene med gode solforhold som skal inneholde minimum to lekeapparat, sandkasse og 
minimum 2 sittegrupper. Tellende areal avsatt til lekeplass kan ikke være smalere enn 10 meter. I 
tillegg skal det etableres møteplass med sittebenker i tilknytning til hver boligblokk. Felles uteområde 
med lekeapparater og sittegruppe skal ha tilgjengelig adkomst og sittegruppe skal ha plass for 
rullestol. Løsning skal vises på situasjonsplan/utomhusplan i forbindelse med byggesøknad. 
 
Areal som ikke bebygges eller opparbeides til gang- eller kjøreareal skal behandles parkmessig med 
variert beplantning. Det skal ikke velges allergene planter. 
 
3.1.2 Renovasjon (f_BRE) 
f_BRE er avsatt areal til felles renovasjon. Det skal være felles, nedgravde avfallsbeholdere for 
boenhetene. 
 
3.1.2 Parkeringskrav 
Parkering løses i felles parkeringskjeller og med overflateparkering innenfor regulert byggetomt og 
beregnes etter følgende normer:  
- 1,5 p-plass per boenhet hvorav minimum 5 % tilrettelegges for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 
 
Det skal tilrettelegges for sykkelparkering for minimum 2 sykler per boenhet. Sykkelparkering skal 
ligge hensiktsmessig i forhold til inngangsparti og være under tak.  
 
3.2 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BBB) 
3.2.1 Bebyggelsen skal være blokkbebyggelse i henhold til situasjonsplan datert 14.02.2020 
- Blokk A inntil 6 etasjer  
- Blokk B inntil 5 etasjer 
- Blokk C inntil 4 etasjer 
Underetasje i form av parkeringskjeller kommer i tillegg. 
 
3.2.2 Utnyttelsesgrad 
Maks tillatt utnyttelsesgrad er %-BYA= 35 %.  
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Felles parkeringsanlegg i underetasje inngår ikke i beregningsgrunnlaget. 
 
3.2.3. Høyde 
Maksimal gesimshøyde er:  
- Blokk A 18,5 meter målt til planert terrengs gjennomsnittsnivå, kote 232.000 
- Blokk B 15,5 meter målt til planert terrengs gjennomsnittsnivå, kote 232.000 
- Blokk C 12,5 meter målt til planert terrengs gjennomsnittsnivå, kote 232.000.  
Mindre bygningskropper som heishus/ventilasjonsanlegg tillates med større høyde. 
 
For annen bebyggelse er maksimal gesimshøyde 3,5 meter. 
 
3.2.4. Estetikk 
Fasadekledning skal være i tre og fargebruken harmonisere med omgivelsene. 
 
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 
4.1 Fortau (o_SF)  
Areal avsatt til fremtidig videreføring av offentlig fortau. 
 
4.2 Annen veggrunn (o_SVG) 
Areal avsatt til grøft og annet vegareal. 
 
 
§ 5 Rekkefølgebestemmelser (pbl §12-7 nr. 10) 
5.1 Teknisk infrastruktur 
Nye bygninger skal tilkobles offentlig anlegg. Plan for tilkobling av vann og avløp skal foreligge ved 
søknad om byggetillatelse. 
 
Plan for håndtering av overvann skal foreligge og godkjennes ved søknad om byggetillatelse. Det 
tillates ikke tilført større mengder overvann til offentlig overvannssystem enn dagens påslipp. 
 
5.2 Bebyggelse og anlegg 
Uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse. Dersom brukstillatelse 
blir gitt i vinterhalvåret skal uteoppholdsareal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt i løpet av 
påfølgende sommerhalvår. 
 
Felles renovasjon skal være etablert før det gis brukstillatelse. 
 
5.3 Riggområde 
Før det gis igangsettingstillatelse/byggetillatelse for tiltak på tomta skal det foreligger en godkjent 
riggplan for anleggsområdet. Riggplanen skal blant annet ivareta fremkommelighet for gående og 
syklende langs Grinderengsletta og trafikksikre løsninger i forbindelse med økt anleggstrafikk i 
området. 
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