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MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FREDLI 

 

 

 

Reguleringsplan for Fredli, gnr 196 og bnr 55 og 58, ble vedtatt av kommunestyret i Løten den 

18.09.2019. Planen la til rette for bygging av 3 boligblokker. 

 

Arealtek AS søker nå på vegne av utbygger Solrikt AS om mindre endring av reguleringsplanen. 

Begrunnelsen for endringssøknaden beskrives slik: 

 

I forbindelse med prosjektering er det fremkommet utfordringer med vedtatt løsning med full 

parkeringskjeller og tre boligblokker innenfor planområdet. Det er derfor valgt å gå videre med en 

løsning med to boligblokker. Ny løsning med 2 boligblokker er nabovarslet og det har ikke 

fremkommet klager eller merknader i forbindelse med nabovarslingen. 

 

I forbindelse med endringene i prosjektet foreslås det nå følgende endringer i planmaterialet: 

 

Endringer i plankartet: 

Området avsatt til renovasjon er flyttet mellom blokkene. f_BRE tas derfor ut av plankartet og 

erstattes med en ny fellesbestemmelse (2.11) som ivaretar felles område for renovasjon innenfor 

planområdet. 

 

Endringer i planbestemmelsene: 

Bestemmelse 2.1 suppleres. Det tillates at parkeringskjeller går utenfor angitt byggegrense mot 

kommunens eiendom i sør og at overflateparkering tillates nærmere enn byggegrense mot nord. 

Det tas inn en ny bestemmelse 2.11 om renovasjon samtidig som den tidligere bestemmelsen 3.1.2 

om renovasjon strykes. 

Bestemmelse 3.2.1 oppdateres med ny dato for situasjonsplan (14.02.2020) og med beskrivelse av 

kun blokk A og B (blokk C strykes). 

Bestemmelse 3.2.3 oppdateres tilsvarende ved at høyden for blokk C strykes. 

 



 

 

Endringer i planbeskrivelsen: 

Planbeskrivelsen er oppdatert med nye illustrasjoner og ny beskrivelse av bebyggelse og parkering 

under kapittel 5. Kapittel 6 er også oppdatert med nye illustrasjoner. 

 

Vurdering:  
 

Forslag til reguleringsendring består i en reduksjon fra tre til to boligblokker, som innebærer en 

reduksjon fra 45 til 33 leiligheter. Omsøkte endring vil i liten grad få konsekvenser for området 

sammenlignet med de vurderingene som lå til grunn ved vedtak av planen. Foreslåtte endringer 

bidrar til at prosjektet blir mindre dominerende for naboene. Det blir mer luft rundt de nye 

boligblokkene og større avstand til nabobebyggelsen.  

 

Endringen medfører også noen justeringer av parkeringsløsning. 10 parkeringsplasser blir nå som 

overflateparkering og vil egne seg for besøkende, mens det blir 40 p-plasser i parkeringskjelleren. 

Gjennom planområdet etableres det gangstier adskilt fra biltrafikken, noe som vil gi et godt og 

trafikksikkert bomiljø. 

 

Det vurderes at forslag til planendring, fra 3 til 2 blokker, ikke vil påvirke risiko og sårbarhet i 

nevneverdig grad. Vedtatt ROS-analyse beholdes derfor uendret. 

 

I teknisk forvaltning sin vurdering legges det vesentlig vekt på at det gjennom de foreslåtte 

endringene blir større avstand til de to boligblokkene for alle de omkringliggende boligbyggene. 

Det har da heller ikke kommet noen merknader til nabovaselet om endret byggeprosjekt. 

 

Vedtak: 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 og Løten kommunes administrative 

delegasjonsreglement vedtas mindre endring av reguleringsplan for Fredli. Endringene er 

datert 19.02.2020 og går fram av reviderte plandokumenter og av beskrivelsen i 

saksframlegget over. 
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