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Pb-loven – plan- og bygningsloven

1.

Felles bestemmelser for alle arealformål

1.01

I

Reguleringsplaner som er stadfestet/ godkjent gjelder fortsatt så langt de ikke strider
mot kommuneplanens arealdel og bestemmelser til denne, jfr. pb-loven § 1-5 2.
ledd, med mindre annet er fastsatt i disse planbestemmelser.

1.02

B

For framtidige utbyggingsområder som er vist i planen og som er større enn 50 dekar
skal det utarbeides en områdereguleringsplan for hele området, eller en
hensiktsmessig del av dette. Områdereguleringsplanen skal fastlegge vegnett,
grønnstruktur, byggeområder med bestemmelser om utbyggingsvolum, krav til
parkering, byggeskikkbestemmelser, opplegg for vann og avløp og håndtering av
overvann og avfall, hensyn til naturmangfold, kulturminner og –miljø, støy, risiko- og
sårbarhet mv. Der blåmerket sti går gjennom planområdet, skal traseen ivaretas på
en hensiktsmessig måte i planen, eller avklares lagt i ny trase utenom området.

1.03

B

For framtidige utbyggingsområder som er vist i planen må det utarbeides
detaljreguleringsplan før oppføring av nye bygninger og anlegg kan finne sted.

1.04

I

For framtidige utbyggingsområder som er vist i planen, og som er større enn 5 dekar
gjelder jordlovens §§ 9 og 12 inntil det er vedtatt reguleringsplan for området, jfr.
eget vedtak etter jordlovens § 2 – 3. ledd.

1.05

I

For å sikre en forsvarlig planavklaring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak
som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan, jfr.
pb-loven § 12-1

1.06

I

Kommunestyret har i sak 43/06 vedtatt at utbyggingsavtaler kan inngås med private
grunneiere og/ eller utbyggere i forbindelse med utbygging i henhold til kommunalt
vedtatte arealplaner. Utbyggingsavtaler vil i første rekke gjelde teknisk infrastruktur
som veg, vann, avløp, strøm og telekommunikasjon samt grønn infrastruktur, jfr. pbloven § 17-2.

1.07

B

Utbyggingsavtaler kan i tillegg til de forhold som er oppnevnt i kommunestyresak
43/06, se punkt. 1.06, også omfatte andre særlige forhold som det er gitt
bestemmelser om i kommuneplanens arealdel , som vedrører utbyggingsområdet,
eller i reguleringsplan for utbyggingsområdet.
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1.08

B

For områder avsatt til utbyggingsformål kan utbygging ikke finne sted før nødvendig
teknisk infrastruktur er etablert.

1.09

I

Rammeplan for avkjørsler i Hedmark, jfr. vedlegg , angir holdningsklasser for riks- og
fylkesveger. Denne vil bli lagt til grunn for vurdering av avkjørsler til hovedveger.

1.10

I

Vegnettsplan for Hedmark, jfr. vedlegg, angir byggegrenser for fylkesveger. Disse vil
bli lagt til grunn der ikke annet er bestemt i reguleringsplan. Statens vegvesen er
vedtaksmyndighet etter vegloven i slike saker.

1.11

I

Det er forbudt uten avtale med Jernbaneverket å oppføre bygning eller annen
installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste
spors midtlinje, dersom annet ikke følger av reguleringsplan, jfr. Jernbanelovens §
10.

1.12

B

Ved utarbeiding av reguleringsplan og ved søknad om gjennomføring av bygge - og
anleggstiltak skal forhold som er beskrevet i planens hensynssoner og i vedlagte
temakart for støy, risiko- og sårbarhet, friluftsliv, naturmiljø og landbruk avklares og
belyses. Tiltak mot radon skal alltid vurderes for bebyggelse som er beregnet for
varig opphold.
Ved utarbeiding av reguleringsplan og ved søknad om gjennomføring av bygge - og
anleggstiltak i flomsoner, jfr. temakart ROS, skal tilstrekkelig sikkerhet mot flom og
skred dokumenteres iht. gjeldende regelverk.
Målsettinger og tiltak i gjeldende kommunedelplan for energi- og klima legges til
grunn ved utarbeiding av reguleringsplaner.

I

2.

I saker der kunnskap om det biologiske mangfoldet ikke er tilfredsstillende, gjelder
føre-var-prinsippet. Dersom kommunen krever det, skal tiltakshaver gjennomføre
undersøkelser med sikte på å forbedre kunnskapsgrunnlaget (jf. Naturmangfoldloven
§§ 8 og 9) Kunnskapskravet skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risikoen
for at det planlagte tiltaket kan skade naturmangfoldet.

Boligbebyggelse

2.01

I

Ny boligbebyggelse skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett, der dette ligger i
rimelig nærhet av byggetomta, jfr. pb-loven §§ 27-1 2. ledd, 27-2 2. ledd.

2.02

B

Utbygging av framtidige boligområder som er vist i planen og som er større enn 15
dekar, kan ikke finne sted før tilfredsstillende gang- og sykkelveg, eller
gangforbindelse på lavtrafikkert helårsveg, fra boligområdet til barneskole er
etablert. Denne bestemmelsen gjelder også for B6.

2.03

B

For framtidig boligområde B1 må det ved regulering av området tas nødvendig
hensyn til støy fra Rørosbanen og fjernvarmeanlegget. Området skal ha en minste
utnytting på 2,5 boliger pr. dekar. Eksisterende gangvegforbindelse gjennom
området må ivaretas.
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I

Det er utarbeidet egen støyvurdering for området: Berg Knudsen AS datert 25.08.14.

2.04

B

Ved utbygging av framtidige boligområder som er vist i planen skal det avsettes
tilstrekkelige arealer for lek og rekreasjon.
 Uteoppholdsareal ved bolig/ nærlekeplass bør ikke ligge lenger enn 50 meter
fra boligen, og forutsettes ivaretatt i egen hage eller på private fellesareal.
Fellesareal for lek og rekreasjon bør ikke være mindre enn 20 m2 per bolig.
 Kvartalslekeplasser bør ikke ligge mer enn 150 meter fra bolig, og ha en
minimumstørrelse på 1 dekar. Kvartalslekeplass skal etableres i ny
boligbebyggelse med mer enn 15 boliger.

2.05

B

I områder vist som nåværende boligbebyggelse kan etablering av nye boenheter og
fradeling av nye boligtomter bare gjennomføres i samsvar med godkjent
reguleringsplan.

3.

Fritidsbebyggelse

3.01

B

Ny fritidsbebyggelse i områdene H1, H2, H3, H4, H5, og H6 skal tilknyttes vann- og
avløpsnett, jfr. pb-loven § 30-6.

3.02

B

Utbygging av hytteområdene H1 og H2 kan først skje når vann- og avløpsanleggene
på Budor er tilknyttet kommunalt nett ved Kvernhuslykkja.

3.03

I

Eksisterende fritidsbebyggelse på Budor nord kan tilkoples vann- og avløpsnett. Før
vann- og avløpsanleggene på Budor er tilknyttet kommunalt nett ved Kvernhuslykkja,
kan dette bare gjennomføres hvis de lokale vann- og avløpsanleggene har
tilstrekkelig kapasitet.

3.04

B

Utgår

3.05

B

Før utarbeidelse av områdereguleringsplan for H1 må omlegging av eksisterende
lysløype avklares, hvis denne ikke innarbeides i reguleringsplanen.

3.06

B

Hvis ikke annet er bestemt i egne bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller i
reguleringsplan, kan eksisterende fritidsbebyggelse utvides i henhold til følgende:
 Hytte som ligger på holme/ øy i vassdrag tillates ikke utvidet. Slike hytter kan
rehabiliteres og gis naturlig vedlikehold.
 Hytter med annen beliggenhet enn nevnt over tillates utvidet til 100m2
samlet bruksareal ( BRA )/ inntil 120 m2 BYA for hytte og tilhørende uthus.
( Parkeringsplasser skal ikke medregnes i bruksareal )
For hytter som ligger i forbudsbelte langs vassdrag, jfr. pkt. 12.04, forutsettes det at
utvidelsen ikke vil komme nærmere strandlinjen enn dagens bygning, og at den ikke
er til ulempe for allmennhetens bruk av strandsonen.
Se egen bestemmelse om hensynssone - viktige sætervoller, pkt. 13.13.

I
3.07

B

Omfang av ny fritidsbebyggelse i framtidige byggeområder er begrenset til et
gjennomsnittlig arealforbruk på 2,0 dekar pr. hytte.

3

3.08

B

Utgår

3.09

B

Omfang av ny fritidsbebyggelse i framtidige byggeområder er begrenset til et
maksimalt bruksareal ( BRA ) samlet for hver hytte og tilhørende uthus/ anneks på til
sammen 130 m2. ( Parkeringsplasser skal ikke medregnes i bruksareal ) I områder
godkjent for fortetting i eksisterende fritidsbebyggelse er tilsvarende begrensning på
100 m2.

3.10

B

I områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner for framtidige hytteområder
skal det gis bestemmelser om byggehøyde og utforming av ny bebyggelse som sikrer
et enhetlig preg, samt en enkel og harmonisk utforming. Følgende forhold skal også
ivaretas i reguleringsbestemmelsene:
 Taktekking skal være av materialer med mørk ikke-reflekterende overflate
 Vegger skal være i trepanel eller tømmer, eventuelt i kombinasjon med
naturstein.
 Skarpe eller lyse farger tillates ikke.
 Eventuell sidebygning skal plasseres slik at det blir en tunvirkning.
 Eventuell sidebygning skal ha utforming og farge tilpasset hovedbygningen.
 Frittstående levegger, portaler, lyktestolper eller flaggstenger tillates ikke.
 Verandaer skal tilpasses bygningens størrelse, og i størst mulig grad
tilknyttes eksisterende terreng.
 Det tillates ikke etablert permanente gjerder.
 Bebyggelsen skal tilpasses terreng og naturpreget i området, og større
terrenginngrep og planeringsarbeider skal unngås.
 Utendørs belysning skal begrenses.

3.11

B

For eksisterende og ny fritidsbebyggelse som ikke omfattes av reguleringsplan
gjelder følgende bestemmelser:
 Maksimal mønehøyde er 4,6 meter og maksimal gesimshøyde er 3,2 meter.
 Det er søknadsplikt også for uthus/ anneks som er mindre enn 15 m2.
 Framføring av elektrisitet, kabelnett mv. skal skje som jordkabel.
 Ved søknadspliktige tiltak for eksisterende fritidsbebyggelse skal
bestemmelsene i pkt. 3.10 legges til grunn så langt de passer.

3.12

B

I område for H7 vist som eksisterende fritidsbebyggelse kan det bygges inntil 5 nye
hytter ved fortetting. Det kreves reguleringsplan før gjennomføring av tiltak. Se pkt.
3.09 vedr. tillatt bruksareal.

4.

4.01

Sentrumsformål
B

I område for sentrumsformål kan det etableres boliger, næringsvirksomhet,
tjenesteyting og kulturvirksomhet. Innenfor området kan det etableres kjøpesenter
med et samlet bruksareal på mer enn 3 000 m2, jfr. SMAT 2009.

I

Hele området er regulert i flere reguleringsplaner.
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5.

Andre typer bebyggelse og anlegg

5.01

B

I område FB1 kan det etableres parkering og bygges forretning for dagligvarer og
detaljhandel , samt boliger - hver for seg eller kombinert i samme bygg. Det kreves
reguleringsplan før etablering av ny bebyggelse. Innenfor området kan det ikke
etableres kjøpesenter med et samlet bruksareal på mer enn 3 000 m2, jfr. SMAT
2009.

5.02

B

I område BA1 på toppen av Gitvola kan det bygges et utkikkstårn med maksimal BYA
på 20 m2 og maksimal høyde på 10,0 m. Gjennomføring av tiltaket krever søknad og
tillatelse.

6.

Fritids- og turistformål

6.01

B

Utgår

6.02

B

På eksisterende campingplasser, hvor det ikke er vedtatt reguleringsplan for
området, gjelder følgende bestemmelser om oppsetting av spikertelt/termotelt:
 Maksimalt utvendige mål på vegger er 3,0 m x 4,0 m, eller andre mål som gir
maksimalt 12,0 m2 grunnflate, hvis spesielle forhold tilsier dette.
 Maksimalt takutstikk er 20 cm ut fra vegg.
 Total høyde er maksimalt 10 cm over vogntak.
 Fargevalg skal være mest mulig likt eller tilpasset campingvogna.
 Døra skal slå ut.
 Det forutsettes at brannforskriftene blir fulgt.
 Bygget må festes forsvarlig.
Spikertelt er en midlertidig konstruksjon og skal være flyttbart, dvs. ikke festet til
grunnmur.
For øvrig skal plan- og bygningslovens § 29-4 mht. avstandskrav og teknisk forskrift være
overholdt.
Meldinger om bygging av tak over fortelt behandles etter de samme regler som for
spikertelt/ termotelt, så langt disse passer.
Oppsetting av spikertelt er søknadspliktig.

I

7.

7.01

Likelydene bestemmelser for Oset camping ble vedtatt av formannskapet i
sak 58/04.

Råstoffutvinning

B

Ved nyetablering og utvidelse av eksisterende massetak er det krav om
reguleringsplan.
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I

8.

Det er unntak fra krav om reguleringsplan for massetak som behandles etter
landbruksvegforskriften.

Næringsbebyggelse

8.01

B

På eksisterende og framtidige næringsarealer på Ånestad kan det oppføres
bygninger for lett industri, kontor og/ eller håndverksbedrifter med tilhørende
anlegg, samt lokaler for salg av plasskrevende varer, jfr. SMAT 2009. Med
plasskrevende varer menes: biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og
større byggevarer, møbler og hvitevarer samt varer fra planteskoler/ hagesentre.

8.02

B

I område N1 på Ånestad kan det i tillegg til de byggeformål som framgår av vedtatt
reguleringsplan for området, tillates oppført bebyggelse for detaljhandel, herunder
dagligvarer, inntil 2 000 m2 bruksareal. ( Parkeringsplasser skal ikke medregnes i
bruksareal ). Denne bestemmelsen gjelder fra det tidspunkt ny rv.3/ 25 er ferdig
bygget på strekningen Ommangsvollen - Elverum med to-planskryss ved Ånestad.

8.03

B

Område N2 på Ånestad kan ikke tas i bruk til ny næringsvirksomhet før ny rv.3/ 25 er
ferdig bygget på strekningen Ommangsvollen - Elverum med to-planskryss ved
Ånestad.

9

Idrettsanlegg

9.01

B

På Budor skistadion nord for Gryllingsætra kan det innenfor idrettsanleggets
avgrensning etableres rulleskianlegg i samsvar med Kulturdepartementets krav til
slikt anlegg. Gjennomføring av tiltak krever søknad og tillatelse. Konsekvenser for
registrerte kulturminner må avklares med kulturvernseksjonen i Hedmark
fylkeskommune.

9.02

B

Område I1 kan benyttes til utvidelse av parkeringsplass for skistadion. Blåmerket sti
gjennom området må legges om. Det kreves ikke reguleringsplan for anlegget.
Anlegget er søknadspliktig.

9.03

B

Utgår

10.

Samferdselsanlegg

10.01

I

Reguleringsplan for ny rv. 3/ 25 Ommangsvollen – Elverum grense ble vedtatt av
kommunestyret 25.01.2012. For samferdselsanlegg i tilknytning til ny riksveg 3/ 25,
som er vist i arealdelen, vises det til reguleringsplanen.

10.02

B

Område SA1 er avsatt for ny trafikkstasjon, til erstatning for eksisterende
trafikkstasjon ved Husum.
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10.03

B

Utgår

10.04

B

Etablering av rundkjøringer i kryss mellom rv. 25 og fv. 166 ved Slettmoen, og i kryss
mellom rv. 3 og fv. 166 ved Løten sentrum, som vist i planen, kan først gjennomføres
etter at riksvegene er avlastet for gjennomgangstrafikk ved at nytt riksveganlegg er
tatt i bruk.

10.05

Utgår

10.06

B

Framtidige sykkelstier i utmark kan bygges i inntil 1,5 meters bredde og gruses opp
til tilfredsstillende sykkelstandard. Over myrpartier kan klopplegging gjennomføres.
Det tillates ikke etablert større skjæringer og fyllinger ( > 1,0 meter ). Det tillates ikke
etablert sidetak for masser, uten særskilt tillatelse.

10.07

B

Mellom Budor skistadion og Budor kan det etableres rulleskianlegg i samsvar med
Kulturdepartementets krav til slikt anlegg. Anlegget er vist som gang- og sykkelveg
langs Budorvegen, og skal samordnes med framtidig trasè for vann- og avløpsanlegg
så langt det er hensiktsmessig. Gjennomføring av tiltaket krever søknad og tillatelse

10.08

B

Løsfotreklame, midlertidige banner, flagg og lignende tillates ikke plassert på
offentlig vegareal ( veg, fortau, rabatt ). Midlertidig skilting ved større festivaler,
idrettsarrangement, arrangement i tilknyttet handelsstanden og lignende, kan
gjennomføres etter særskilt tillatelse fra vegmyndigheten.

11.

Grønnstruktur

11.01

I

En del av grønnstrukturen som er vist i planen er tidligere regulert til formålet. For
disse områdene gjelder reguleringsplanens bestemmelser for grønnstrukturen.

11.02

B

For grønnstruktur som ikke er regulert, gis slike bestemmelser:
 Områdene skal ha et grønt preg og være åpne for allmennheten.
 Det kan tilrettelegges stier, løyper og oppføres konstruksjoner som er i tråd
med arealformålet og allmennhetens interesser. Tiltak må gjennomføres i
forståelse med grunneier, og skal godkjennes av kommunen. For større tiltak
skal det vurderes om tiltaket er søknadspliktig etter pb-loven.

12.

Landbruks- natur- og friluftsområder. ( LNF )

12.01

I

Bygging av spredt fritidsbebyggelse i LNF-områder er ikke tillatt, og søknader om
dispensasjon fra dette forbudet vil normalt ikke bli anbefalt.

12.02

I

Bygging av spredt boligbebyggelse i LNF-områder er ikke tillatt utover særlige
områder som er vist i planen, se neste punkt. Søknader om dispensasjon fra dette
forbudet forutsetter at tiltaket ikke er i strid med viktige hensyn i
arealplanleggingen. Det omfatter blant annet hensyn til bevaring av dyrket mark,
landbruksinteresser, kulturlandskap, naturmangfold, kulturminner og – miljøer,
trafikksikkerhet, miljø og forurensning, friluftsliv mv. Se ellers pb-loven § 19-2.
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12.03
12.04

Utgår
B

I LNF-områder er det ikke tillatt å sette i verk bygge- og anleggstiltak som nevnt i pblovens §§ 20-1 og 20-2, samt fradeling til slike formål langs vassdrag med grenser
som angitt nedenfor. Unntatt fra forbudet er bygge- og anleggsvirksomhet som ledd
i vannforsyning, avløpsanlegg, alminnelig samferdsel eller enklere tilrettelegging for
friluftsliv.





12.05
12.06

12.07

Utgår
B

Eksisterende skogshusvær i LNF-områder tillates ikke utvidet med mindre dette er
begrunnet skogbruksfaglig eller i allmennhetens friluftsinteresse.

I

Eventuell søknad om bruksendring til fritidsformål og fradeling av tomt skal
behandles som en søknad om dispensasjon fra arealformålet. Slik søknad vil normalt
ikke bli anbefalt.

I

Det er utarbeidet et temakart landbruk – som vedlegg til planen.

13.

13.01

Forbudet gjelder 100 meter fra sidebekker til Åstavassdraget.
Forbudet gjelder 100 meter fra vann og vassdrag i Vestmarka, jfr. Regional
plan for Vestmarka, vedtatt av Miljøverndepartementet 27.04.2012.
Området er vist i planen som hensynssone – friluftsliv, se pkt. 13.10.
Forbudet gjelder 50 meter fra andre vann som er større enn 100 dekar.
Dette gjelder følgende vann: Rokosjøen, Gjetholmsjøen, Mosjøen, Sjølisjøen
og Yksnsjøen.
Forbudet gjelder 50 meter fra Svartelva/ Rokoelva, Fura, Vingerjessa fra Fura
til fv. 115 og Øksna.

Hensynssoner
I

13.02

Støysoner er ikke vist som hensynssoner i planen, men i eget temakart for støy –
som er vedlegg til planen.
Faresone – brann- og eksplosjonsfare H350_1 - 3
Gjelder ved Forsvarets lager i Løten ( soner er nummerert fra lageret og utover )

B

Innenfor sonen 1 tillates ikke oppført ny bebyggelse eller samferdselsanlegg, med
unntak av bygninger og anlegg til militære formål.
Innenfor sone 2 tillates ikke oppført ny boligbebyggelse eller nye bygg til varig
opphold.
Innenfor sone 3 tillates ikke oppført bygninger der mange mennesker har opphold,
herunder forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager, boligblokker eller
handelssentra.

13.03

Faresone – høyspent H370
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Gjelder flere høyspentlinjer.
I

Følgende avstander er lagt til grunn for faresonene:
 300 kV: 75 meter til hver side av linjen.
 132 kV: 50 meter til hver side av linjen.
 66 kV: 30 meter til hver side av linjen.

B

Ny bebyggelse beregnet for opphold bør ikke lokaliseres innenfor faresonen.
Nettselskapene har fastlagt byggegrenser langs linjene, som skal legges til grunn for
alle tiltak, med mindre annen tillatelse er innhentet fra nettselskapet.

13.04

Faresone - rasfarlige områder H310
Rasfarlige områder i tilknytning til bebygde områder er vist i planen. Dette gjelder
områder i tilknytning til Svartelva og Fura.
B

Gjennomføring av byggetiltak i faresonen skal ikke finne sted, med mindre grundige
undersøkelser dokumenterer at dette er forsvarlig.

I

I temakart for risiko- og sårbarhet , som er vedlegg til planen, er skråninger > 30
grader markert som rasfarlig område.

13.05

Faresone – flom
I

13.06

Fareområder for flom og isgang er ikke vist som hensynssoner i planen, men i
temakart for risiko- og sårbarhet – som vedlegg til planen.
Faresone – skytebane H360
Gjelder Løten skytebaneanlegg.

13.07

I

Bestemmelse for faresonen framgår av reguleringsplan for anlegget.

I

Forurenset grunn er ikke vist som hensynssoner i planen, men i temakart for risikoog sårbarhet – som vedlegg til planen. Her er vist områder som er registrert i
nasjonal database for grunnforurensning.
Enhver utbygger er ansvarlig for å følge opp mulig forurensning i grunnen om
området er kartfestet eller ikke. Innen for områder med kjent forurenset grunn eller
mulig fare for grunnforurensning skal det gjøres spesielle grunnundersøkelser, og om
nødvendig tiltak for utskifting av masser (jfr. Forurensningsforskriften).

13.08

Hensynssone – krav til infrastruktur - tilknytningsplikt fjernvarme. H410
Gjelder Løten sentrum
B

Innenfor området for fjernvarmekonsesjon i Løten sentrum, gitt av NVE til Oplandske
bioenergi AS den 24.10.2007, skal ny bebyggelse av alle kategorier med bruksareal
på 300 m2 ( BRA ) eller større tilknyttes fjernvarmeanlegget. Det samme gjelder ved
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hovedombygging av eksisterende bebyggelse. Ved samordnet utbygging på et
område av rekkehus og lignende, regnes summen av enhetene som vil ligge samlet.
Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det kan
dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre
enn tilknytning, jfr. også Pb-loven § 27-5, 2. ledd.
Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det kan
dokumenteres at tilknytning til fjernvarmeanlegget medfører en urimelig kostnad for
en av partene.
I

13.09

Denne bestemmelsen erstatter vedtekt til plan- og bygningslovens §66A som ble
vedtatt av kommunestyret i sak 85/09 den 30.09.2009.
Hensynssone – viktige områder for friluftsliv H530_1-8
Gjelder nærturområder ved tettstedene og større områder i Mosjømarka og på
fjellet nord for Budor og Nordhue.

R

Hensyn til allmennhetens friluftsinteresser skal vektlegges ved behandling av alle
søknader om gjennomføring av tiltak i disse områdene.

I

Det er utarbeidet et temakart for friluftsliv – som vedlegg til planen.

13.10

Hensynssone - landskap – Vestmarkaplanen H550_1 med Kp bestemmelsesgrense.
I

B

Regional plan for vestmarka ble vedtatt av Miljøverndepartementet 27.04.12. Planen
har retningslinjer for bruk og vern, som forutsettes innarbeidet i berørte kommuners
kommuneplaner ( arealdelen ). Her medtas bestemmelser som er relevante for
Løten kommune, og som ikke framgår av andre bestemmelser til kommuneplanens
arealdel.








Innenfor Vestmarka tillates i utgangspunktet ingen nye bygninger. Det kan
tillates bygninger som er nødvendige for landbruksdrift. Gjennoppføring av
bygninger etter brann er søknadspliktig. Kommunen kan gi føringer i forhold
til lokalisering av bygningen, dvs. at gjennoppføring kan tillates, men
eventuelt på annet sted enn opprinnelig, ut fra landskaps- og miljøhensyn.
Sætre og skogshusvær med uthus er tradisjonelle bygningsmiljøer med
særlig kulturhistorisk verdi. For å sikre at de mest autentiske bevares i tråd
med Fylkesdelplan for bruk og vern av kulturminner i Hedmark, bør
endringer/ byggetiltak forelegges kulturvernseksjonen i Hedmark
fylkeskommune. For bygninger som er eldre enn 1850 skal søknad om
endring forelegges kulturvernmyndighet i medhold av §25 i
kulturminneloven.
Det tillates ingen form for infrastruktur utover skogsvegnettet. Kommunen
kan gi tillatelse til lokale miljøvennlige vann- og avløpsløsninger.
Ved rehabilitering og oppføring av landbruksbygg hvor det kan
dokumenteres at bygningen er nødvendig for driften av
landbrukseiendommen, skal tiltaket tilpasses øvrig bebyggelse og landskap.
Skogshusvær med tilhørende uthus ( som ikke er nødvendig for driften av
landbrukseiendommen ) kan vedlikeholdes/ restaureres med tanke på
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13.11

fortsatt bruk. Bygningen tillates ikke utvidet, og skal fortsatt ha enkel
standard. Bygningene er tilknyttet landbrukseiendom og tillates ikke fradelt.
Bygningene bør ikke inngjerdes.
Fløtningsinnretninger og andre nyere tids kulturminner i vann og vassdrag
kan restaureres med tanke på bevaring av kulturhistoriske verdier.
Det tillates ikke etablering av nye reiselivsanlegg innenfor Vestmarkaområdet. Bygninger og anlegg som understøtter et miljøvennlig idretts- og
friluftsliv kan tillates.

Hensynssone – friluftsliv – treningsområde for hund H530_10
Gjelder et område ved Øisætra.
R

13.12

Området kan gjerdes inn. Naturpreget skal opprettholdes. Byggetiltak er ikke tillatt.
Hensynssone – grønnstruktur H540
Gjelder flere områder i kommunen.

I

En del av grønnstrukturen som er vist i planen er tidligere regulert til formålet. For
disse områdene gjelder reguleringsplanens bestemmelser for grønnstrukturen.

R

For grønnstruktur som ikke er regulert, gis slike bestemmelser:
 Områdene skal ha et grønt preg og være åpne for allmennheten.
 Det kan tilrettelegges stier, løyper og oppføres konstruksjoner som er i tråd
med arealformålet og allmennhetens interesser. Tiltak må gjennomføres i
forståelse med grunneier, og skal godkjennes av kommunen. For større tiltak
skal det vurderes om tiltaket er søknadspliktig etter pb-loven.

13.13

Hensynssone – kulturmiljø - viktige sætervoller H570_1-18
Gjelder flere sætervoller i kommunen hvor det er viktig å bevare kulturlandskapet.
R

Ny bebyggelse som ikke har landbruksfaglig begrunnelse er ikke tillatt. Ved
bygningsmessige tiltak på eksisterende sæterbebyggelse, skal bebyggelsens
opprinnelig uttrykk ivaretas. Hovedbygning kan maksimalt utvides til 70 m2
bruksareal. Eksisterende fritidsbebyggelse på sætervollen kan maksimalt utvides til
70 m2 bruksareal for hovedbygning og 20 m2 bruksareal for uthus. Bestemmelsene i
3.10, 3.11 og 3.12 gjelder så langt de passer. Inngjerding til beitebruk/
jordbruksformål er tillatt.
Bygningsmessige tiltak skal forelegges kulturvernseksjonen i Hedmark
fylkeskommune.
Eventuell søknad om bruksendring fra sæter til fritidsformål og fradeling av tomt skal
behandles som en søknad om dispensasjon fra arealformålet. Slik søknad vil normalt
ikke bli anbefalt.

13.14

Hensynssone – kulturmiljø – landskap H570_19-23
Gjelder følgende områder som er registrert i Miljødirektoratets naturbase som
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helhetlige kulturlandskap; Østre skogbygd, Vestre skogbygd, Rokoberget og
Stensåsen, Veenssætra og By.
R

13.15

For Veenssætra gjelder også bestemmelsene for viktige sætervoller, jfr. 13.13.
Hensyn til ivaretakelse av kulturlandskapet skal vektlegges ved alle søknader om
gjennomføring av tiltak i disse områdene.
Hensynssone – kulturmiljø H570_ 24-25/ hensynssone hvor gjeldende
reguleringsplan fortsatt skal gjelde H910_1-2
Dette gjelder områder ved Ådalsbruk stasjon og Løten stasjon, hvor eldre
bygningsmiljø på og rundt stasjonen skal ivaretas.

R

Ved alle søknader om tiltak på eksisterende bebyggelse, samt ved nybygg og anlegg i
disse områdene, skal det vektlegges å ivareta et helhetlig og harmonisk
bygningsmiljø med respekt for den eldre bebyggelsen ved stasjonen.
Bygningsmessige tiltak skal forelegges kulturvernseksjonen i Hedmark
fylkeskommune.

B

13.16

Tidligere vedtatte reguleringsplaner i disse områdene skal fortsatt gjelde, og det
vises til disse.
Hensynssone – kulturmiljø H570_26-27
Gjelder Klevfos og eldre brenneribygning på Løiten brenneri som industrielle
kulturminner.

R

13.17

Alle bygge- og anleggstiltak i området skal forelegges kulturvernseksjonen i Hedmark
fylkeskommune.
Hensynssone – kulturmiljø H570_28-30
Gjelder bevaring av bygninger og anlegg ved Klæpa kvern og landskap og vegetasjon
ved Rokoberget og Skjold. Områdene omfattes av reguleringsplan.

I
13.18

Bestemmelser for hensynssonene framgår av reguleringsplaner for områdene.
Hensynssone – kulturmiljø H570_31
Gjelder gammelt veg mellom Spangenvegen og Budorvegen ved Reksla.

R
13.19

Tiltak som vil endre vegens karakter som gammelt vegfar skal unngås.
Hensynssone – naturmiljø H560
Gjelder områder med utvalgte naturtyper og prioriterte arter etter
naturmangfoldloven og kommunens kartlagte naturtyper av nasjonal (A), regional
(B) og lokalverdi (C ).

R

Hensynet til sjeldne arter og naturtyper må innarbeides i arealplaner og ved
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planlegging av tiltak i disse områdene, jfr. Naturmangfoldloven. Tiltak i disse
områdene skal vurderes i samsvar med de miljørettslige prinsippene nedfelt i
Naturmangfoldloven §§ 8-12.
For utvalgte naturtyper skal det tas særlig hensyn for å unngå forringelse av
naturtypens utbredelse og forekomstens økologiske tilstand. Det skal legges vekt på
forekomstens betydning i den samlede utbredelse og kvalitet av naturtypen jfr.
Naturmangfoldloven § 53 og forskrift om utvalgte naturtyper.
I områder med den prioriterte arten dragehode er enhver form for uttak, skade eller
ødeleggelse forbudt jfr. forskrift om dragehode som prioritert art § 3.
I

13.20

Det er utarbeidet et temakart for naturmangfold – som vedlegg til planen. Her er
viktige viltområder markert.
Sone for båndlegging etter annet lovverk – kulturminner H730
Gjelder automatiske fredede kulturminner samt vedtaksfredede kulturminner.

I

13.21

Bygge- og anleggstiltak innefor slike områder og tiltak som kan påvirke formålet med
vernet kan bare skje etter særskilt tillatelse fra kulturvernmyndigheten.
Sone for båndlegging etter annet lovverk – verneområder H720
Gjelder Lavsjømyrene/ Målikjølen naturreservat, Klekkefjellet naturreservat og
Vesle Rokosjøen naturreservat.

I

13.22

I områder som er båndlagt etter Naturmangfoldloven er det ikke tillatt å
gjennomføre tiltak eller aktiviteter som er i strid med verneformålet eller som
påvirker verneverdiene. Det er utarbeidet egne bestemmelser for hvert
verneområde.
Hensynssone – krav til infrastruktur – tilknytningsplikt vann og avløp. H410
Gjelder områder for ny fritidsbebyggelse H7 og H9.

B

Når vann- og avløpsledninger er anlagt til området, skal eksisterende og ny
fritidsbebyggelse tilknyttes ledningsanleggene.
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