
 

LØTEN KOMMUNE 
 
Reguleringsbestemmelser 
Endring av reguleringsplan for rv. 3 / 25, ved Skillingstad, planident 145. 
 
Endringen gjelder reguleringsplan for rv. 3 / 25 Ommangsvollen – Elverum grense. 
Strekningen Ommangsvollen – Ånestad. Planident nr. 131. 
 
 
Bestemmelsene er datert:  14.06.2018 
Vedtatt av kommunestyret, sak 27/18 20.06.2018 

 
 
Tilhørende dokumenter: 
Plankart datert:     03.04.2018, sist revidert 14.06.2018 
Planbeskrivelse datert:    Juni 2018 
 
Det vises for øvrig til følgende dokumenter gjeldende for reguleringsplan for rv. 3/25 
Ommangsvollen – Elverum grense (planident 110), samt endring av samme reguleringsplan 
for strekningen Ommangsvollen – Ånestad (planident 131): 
 
Planbeskrivelse datert:     04.04.2016 (planident 131) 
ROS-analyse, datert:      10.06.2011 (planident 110) 
Plan for ytre miljø, datert:     10.06.2011 (planident 110) 
Teknisk plan med tilhørende illustrasjon, datert:  04.04.2016 (planident 131) 
 
 
1 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
1.1 Reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3, og skal 

 legge til rette for lokal disponering av overskuddsmasser fra veganlegget rv. 3/25. 
 
 
2 PLANAVGRENSING 
2.1 Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert 03.04.2018, sist 

revidert 14.06.2018. 
 
 
3 REGULERINGSFORMÅL, HENSYNSSONER, BESTEMMELSEOMRÅDE 
 
3.1 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-5: 
3.1.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr.5)  

L  Landbruksformål 



 
3.2 Hensynssoner, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-6 og 11-8: 
3.2.1 Faresoner (PBL § 11-8, A3) 

HF2  Høyspenningsanlegg/høyspentkabler luftstrekk 
 
 
3.3 Bestemmelsesområder, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-7 nr.1 og nr.2: 
3.3.1 Midlertidig rigg- og anleggsområde for veg 

V-L3  Midlertidig anleggsområde i felt for landbruksformål 
 

3.3.2 Kulturminner som skal frigis 
 #1  Kulturminner som frigis på vilkår 
 #2 og #3 Kulturminner som kan fjernes uten vilkår 
 
 
4 FELLESBESTEMMELSER 
 
4.1 Støyreduserende tiltak 
4.1.1 Innenfor planområdet skal støynivå til enhver tid tilfredsstille kravene som er gitt i 

gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer. 
 
4.1.2 For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i plan for ytre miljø, 

og kravene som er gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer. 
 
 
4.2 Erstatningsbrønner 
4.2.1 For vannforsyningsanlegg, herunder brønner, som kan bli skadet som følge av 

utbyggingen av veganlegget, skal det før anleggsstart utarbeides en plan for 
erstatning av brønner og beredskap for midlertidig vannforsyning. 

 
 
4.3 Byggegrenser  
 Byggegrenser er vist på plankartet, og plassert etter følgende hovedprinsipp: 
 
4.3.1 Den generelle byggegrensen til veg er 100 meter fra senterlinje rv. 3. 
 
4.3.2 Byggegrense er 15 meter fra senterlinje på framtidig fv. 152 ved Fuglset. 
 
4.3.3 Det er byggeforbud innenfor de angitte byggegrensene.  
 
 
4.4 Ytre miljø og samfunnssikkerhet 
4.4.1 Tiltak beskrevet i plan for ytre miljø (YM-planen) skal legges til grunn for byggeplan, 

utbygging og drift av veganlegg. YM-planen oppdateres ved behov. 
 
4.4.2 Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for byggeplanen. Analysen 

oppdateres før anleggsgjennomføring og før veganleggene åpnes, særlig med vekt 
på tiltak for å forebygge uønskete hendelser. 

 
4.4.3 For anleggsfasen og driftsfasen skal det utarbeides beredskapsplaner. Tiltak skal ikke 

medføre forurensning til Stabekken. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å 
redusere risikoen for forurensning i anleggsperioden, herunder gjennomføres 
miljørisikoanalyse for overvåking av resipienter. 

 
  



4.5 Kulturminner.  
4.5.1 Dersom det i forbindelse med anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet 

framkommer automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet 
straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner 
på fem meter. De som utfører anleggsarbeid skal gjøres kjent med denne 
bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, kulturminner og plan, 
Hedmark fylkeskommune, jfr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 
 
4.6 Overvann og flom 
4.6.1 Overvannssystemet langs ny rv. 3/25 skal etableres med kapasitet for å håndtere 100 

års nedbørshendelser. Alle elver, bekkeløp og bekkegjennomføringer skal 
dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års nedbørintensitet.  

 
 
5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL §12-5 nr.5) 
 
5.1 Landbruksformål (PBL § 12-7, punkt 1) 
5.1.1 Felter benevnt L skal benyttes til jord- og skogbruksformål. 
 
 
6 HENSYNSSONER (PBL §12-6) 
6.1 Faresoner (PBL § 12-6, og 11-8 ledd a) 3) 
6.1.1 Høyspenningsanlegg/høyspentkabler luftstrekk 

Hensynssoner benevnt HF2 omfatter område for høyspenningsanlegg, inkludert 
sikringssone. Innenfor faresonen tillates det satt opp og driftet kraftlinjer. 
 

6.1.2 Det er byggeforbud innenfor hensynssonen som vist på plankartet, og alle tiltak i 
terreng innenfor hensynssonen, skal godkjennes av ledningseier. Det tillates utfylling 
og terrengregulering i området under høyspenningsanlegget under forutsetning av at 
horisontale og vertikale avstandskrav i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) 
overholdes. Tiltak innenfor området skal godkjennes av ledningseier. Det skal 
gjennomføres beregninger som dokumenterer områdestabilitet. Det vises for øvrig til 
bestemmelsenes pkt. 7.1.1 og 7.1.2. 

 
 
7 BESTEMMELSEOMRÅDER 
 
7.1 Midlertidig rigg- og anleggsområde for veg (PBL § 12-7, nr.1) 
7.1.1 Generelt 

Områder med bestemmelse om anleggsvirksomhet for vegutbygging er tilgjengelig for 
anleggsarbeid, med rammer som angitt nedenfor. Områdene skal istandsettes innen 
1 år etter at veganleggene er satt i drift. 
 
 

7.1.2 Midlertidig anleggsområde i felt for Landbruksformål 
V-L3 Midlertidige rigg- og anleggsområder innenfor område regulert til 

landbruksformål 
 

Innenfor området tillates disponering av masser fra veganlegget til utlegging og 
terrengregulering.  

Områdene skal beskyttes mot forurensningsbelastning, i henhold til rammer og 
føringer gitt i godkjent tiltaksplan og YM-plan.  
 



Oppfylte arealer skal planeres og jevnes ut mot omkringliggende terreng slik at 
oppfylt område, med unntak av skråninger mot veg og opprinnelig terreng, egner seg 
til jordbruk ved ferdigstilling av anlegget 
 
Matjord på eksisterende landbruksareal skal tas av og lagres i egne ranker. Rankene 
skal være maks 2 meter høye, og maks 8 meter brede. Når matjorda legges tilbake 
skal dybden på matjordlaget være slik det var før området ble avdekket. Dyrka mark 
skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet, og mot forringelse av 
drenering.  
 
Det forutsettes at eksisterende veg med tilhørende konstruksjoner fjernes der disse 
ikke lenger fyller en funksjon som veganlegg. 

 
7.2 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (PBL § 12-7, nr. 2) 
7.2.1  Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det gjennomføres arkeologisk 

utgraving av det berørte automatisk fredete kulturminnet, røysa id (131660), markert 
som bestemmelsesområde #1 i plankartet. 

 
Kullgropene id 131471 og id 131484, #2 og #3, kan fjernes uten vilkår om videre 
arkeologisk utgraving. 
 

 Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

 


