
 
 

LØTEN KOMMUNE 
 
Reguleringsbestemmelser 
Endring av reguleringsplan for rv.3/25, ved Ebru, planident 146. 
 
Endringen gjelder reguleringsplan for rv. 3/25 Ommangsvollen – Elverum grense. Planident 
110. 
 
 
Bestemmelsene er datert: 26.06.2018 
Vedtatt av kommunestyret, sak…./18 xx.xx.2018 

 
 
Tilhørende dokumenter: 
Plankart datert:       03.04.2018, sist revidert 26.06.2018 
Planbeskrivelse datert:      Juni 2018 
 
Det vises for øvrig til følgende dokumenter for gjeldende reguleringsplan for rv. 3/25 fra 
Ommangsvollen – Elverum grense, planident 110: 
 
Planbeskrivelse datert:      14.12.2011 
Plan for ytre miljø, datert:     10.06.2011 
Teknisk plan med tilhørende illustrasjoner:  10.06.2011 
 
 
 
1 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for et utvidet anleggsbelte og bedret 

anlegg av viltovergang i et område hvor ny rv. 3/25 berører automatisk fredete 
kulturminner. 

 
 
2 PLANAVGRENSING 
2.1 Det regulerte området er vist med planavgrensning på plankart datert 03.04.2018, sist 

revidert 26.06.2018.  
 
 
3 REGULERINGSFORMÅL, HENSYNSSONER OG BESTEMMELSESOMRÅDER 
3.1 Området reguleres til følgende formål, jf. Plan- og bygningsloven (PBL) §12-5: 

3.1.1 Samferdselsanlegg og infrastruktur (jf. PBL § 12.5, nr. 2) 
 V4 Privat veg 
 
3.1.2 Landbruks-, natur- og friluftsområde (jf. PBL § 12.5, nr. 5) 

L Landbruksformål 
 
 
 



3.2 Områder med særskilte bestemmelser, jf. PBL § 12-7 nr. 1 og 2 
3.2.1 Midlertidig anleggsområde for veg: 
 V-L Landbruksformål 
 

Sonen fjernes etter avsluttet anleggsdrift, og arealene får permanent formål som angitt. 
 

3.3 Rekkefølgebestemmelse, jf. PBL § 12-7 nr. 10 
#4  Kulturminner som frigis på vilkår 
#5 og #6 Kulturminner som kan fjernes uten vilkår 

 
 
4 GENERELLE BESTEMMELSER / FELLESBESTEMMELSER 
4.1 Støyreduserende tiltak 
4.1.1 Luftoverført støy 

Grenseverdiene i retningslinje T-1442 (retningslinjer for behandling av støy areal-
planlegging) skal legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen. 

 
For håndtering av støy i anleggsperioden gjelder tiltak beskrevet i plan for ytre miljø, jf. 
også tabell 4 og 6 i retningslinje T-1442 som veiledning for støy i anleggsperioder. 

 
4.2 Erstatningsbrønner 

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 langs offentlig veg og jernbane 
Byggegrensen er 100 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane langs rv. 3/25 der 
vegen etableres som firefelts veg. 
 
Det tillates i utgangspunktet ikke nye boenheter innenfor byggeforbudssonen langs ny rv. 
3/25. 

 
4.4 Ytre miljø og samfunnssikkerhet 
4.4.1 Tiltak beskrevet i plan for ytre miljø (YM-planen) datert 10.06.11 skal legges til grunn for 

byggeplan, utbygging og drift av veg- og baneanleggene. YM-planen oppdateres ved 
behov. 
 

4.4.2 Risiko- og sårbarhetsanalysen datert 10.06.11 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. 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 utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner 

som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks 
sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturseksjonen, Hedmark Fylkeskommune, jf. 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 nedbørsintensitet. 
 

 
 



5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, jf. PBL § 12-5 nr. 2 
5.1 Generelt 

I områder for samferdselsformål kan det anlegges tekniske anlegg for veger med 
tilhørende anlegg. Konstruksjoner i tilknytning til veg kan bygges etter de prinsippene 
som er vist i tegningsvedlegg til planen, uten byggesaksbehandling. Optimalisering 
knyttet til konstruksjonene kan foretas uten at dette utløser krav om byggesaksbehandling 
så lenge valgte prinsippløsning for konstruksjon beholdes. 
Tegningsvedleggene er datert 15.04.11. 
 
Områdene er tilgjengelige for anleggsvirksomhet innenfor rammer som framgår av denne 
planen. For utbygging og drift av rv. 3/25 innenfor planområdet gjelder de miljøtiltak som 
er fastsatt i plan for ytre miljø, som følger reguleringsplanen (jf. pkt 4.4). 
 
Sideterrenget langs ny veg skal for å forebygge erosjon, ferdigstilles raskest mulig, og 
seinest samtidig med anleggene. 
 
Bevaring av eksisterende vegetasjon, sideterrengsbehandling og nyetablering av 
vegetasjon skal så langt mulig utføres som vist i O-tegningene. 
 
Matjord skal så langt mulig tilbakeføres den eiendommen den tas fra. Mindre volumer 
matjord kan disponeres i veganleggene. 

 
5.2 Områder regulert til vegformål 
5.2.1 Privat veg 

Areal for privat veg er benevnt V4. Vegene kan benyttes av tilliggende eiendommer. 
 
5.3 Annen veggrunn grøntareal 

Område avsatt til annen veggrunn grøntareal, VAg, benyttes i forbindelse med 
Smedbakken faunapassasje. Området ved Smedbakken faunapassasje skal 
tilrettelegges som en attraktiv faunapassasje uten hindringer for viltet. 
 
Mindre endringer i skråningsutslag for områder for Annen veggrunn vil kunne skje som 
følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget. 

 
 
6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE, jf. PBL § 12-5 nr. 5 
6.1 Landbruksområde 
6.1.1 Landbruksområde, benevnt L, kan nyttes til jord- og skogbruksformål. Inngrep i terreng 

utover normal drift tillates ikke. 
 
 

7 OMRÅDER MED SÆRSKILT BESTEMMELSE, jfr. PBL §12-7 nr. 1 og 2 
7.1 Midlertidig anleggsområde 
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 innenfor landbruksformål, V-L 
Innenfor området tillates nødvendige terrengarbeider, mellomlagring av masser mm. 
Områdene skal beskyttes mot mulig forurensningsbelastning, jf pkt. 5.1. Matjord skal så 
langt mulig legges til side. Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i 
jordsmonnet og forringelse av dreneringen. 
 

 
8 REKKEFØLGEBESTEMMELSE, jfr. PBL §12-7 nr. 10 
8.1 Kulturminner som skal frigis 
8.1.1 Før iverksetting av tiltak i medhold av planen (planendringen) skal det foretas arkeologisk 

utgraving av berørt automatisk kulturminne, tjæremile (id 140950) markert som 
bestemmelsesområde #4 i plankartet. 



Kullgropene id 140952 og id 140949, #5 og #6, kan fjernes uten vilkår om videre 
arkeologisk utgraving. 
 
Det skal tas kontakt med Hedmark fylkeskommune i god tid før tiltakene skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes. 
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