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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE – Munch Klevfos 
Jf. pbl § 12-8 og forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl (FOR-2017-12-08-1950) 

Malen skal fylles ut før og under oppstartmøte og godkjennes av partene etter møtet.  

Møtedato 15.06.2022 Saksnummer 21/871 
  

Deltakere fra forslagsstiller/tiltakshaver telefon 
Aashild Mariussen Aashild.Mariussen@spor.no 
Stein Storsul stein@storsul.no 
Niels Marius Askim nielsmarius@askim-lantto.no 
Jarl Holstad Jarl.Holstad@annomuseum.no 
Stig Hoseth Stig.Hoseth@annomuseum.no   

 

Deltakere fra kommunen (m/e-post) telefon 
Kristin Ødegård Bryhn (referent) 
kristin.odegard.bryhn@loten.kommune.no  
Sigurd Dæhli sigurd.daehli@loten.kommune.no  

 

 

DIVERSE  
Arbeidstittel plan MUNCH KLEVFOS 
Eiendommer som omfattes 
(gnr/bnr) 

222/83 (Klevfos/Løiten Almenning) 
222/88 (Klevfos/Løiten Almenning) 
222/4 (Klevfos/Løiten Almenning) 
324/3 (Fylkeskommunal veg) 
223/6 (Løten kommune – evt. parkeringsareal) 

Størrelse på planområdet Se planinitiativ 
Plan-ID  
Plantype   Områderegulering 

x Detaljregulering 
 Reguleringsplan med KU (plan med vesentlig virkning 

for miljø og samfunn jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger) 

 Endring av reguleringsplan. Gjeldende plan: 
 Mindre endring av reguleringsplan. Gjeldende plan: 

Begrunnelse - dersom ikke 
behov om konsekvens-
utredning 

Områder er avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting/boligformål i kommuneplan. 

 
For bakgrunnsinformasjon mv. vises det til oversendte planinitiativ (vedlagt). Det vises også 
til oppdatert situasjonsplan (Vedlat - Sitplan 2c). 

 

mailto:Aashild.Mariussen@spor.no
mailto:stein@storsul.no
mailto:nielsmarius@askim-lantto.no
mailto:Jarl.Holstad@annomuseum.no
mailto:Stig.Hoseth@annomuseum.no
mailto:kristin.odegard.bryhn@loten.kommune.no
mailto:sigurd.daehli@loten.kommune.no
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PUNKTER FRA GENERELL GJENNOMGANG AV PLANINITIATIV: 

• Har fått Riksantikvarens samtykke til plassering av nybygg 
• Fredningsbestemmelser er under utarbeidelse – det legges opp til et tett samarbeid 

med Riksantikvaren og spesielt Innlandet fylkeskommune i planprosessen 
• Har trolig behov for 50 p-plasser utenfor området 
• Hensynssone for Klevfos Cellulose og Papirfabrikk med omkringliggende omgivelser 

langs elva. 
• Byggegrenser, høyder mv. må defineres i prosjektet. Tilpasses det som blir av 

fredningsbestemmelser.  
• Fredningsvedtaket blir trolig ikke før 2023. Innstilling for fredning avgis før ferien 

2022. 
• Utbygger ønsker ikke låse seg veldig på løsninger. Løten kommune mener en bør se 

på reguleringsplan som en mulighet til å få hjemmel for de tiltak en ønsker å 
gjennomføre på området. De forhold som det ønskes klarhet i kan med fordel tas inn 
i reguleringsplanen (så framt de er relevante) 

• Viktig å ta med stort nok planområde i oppstartvarselet. Området kan heller snevres 
inn igjen på et senere tidspunkt. 
 

• PARKERINGSPLASSER: 
• Det kan være et alternativ å legg parkeringsplasser på andre siden av vegen langsmed 

Oline Fløtholens veg. Det må da sikres areal for gang- og sykkelveg langs Oline 
Fløtholens veg. Det må også tas hensyn til VA-ledninger i grunnen. Tenk 
fordrøyningsanlegg for overvann under evt. parkering. Innkjøring til Klevbakken 54 og 
56 kan flyttes med adkomst fra Oline Fløtholens veg. Kan tenke adkomst til parkering 
via denne vegen med noe parkering både nord og sør for innkjøring – evt. bare på 
nordsiden. Parkering må avklares/beskrives som en del av planen – også for større 
arrangementer. 
 

• PLANAVGRENSNING: 
Kanskje mest aktuelt å ta med hele Klevfos-området der enkelte deler (nybygg og 
parkering) blir detaljert i planen, mens større områder rundt anlegget avsettes med 
hensynssone med mer generelle bestemmelser om hvilke tiltak som kan tillates/ikke 
tillates.  

• Enkelttrær som ønskes bevart tas inn i reguleringsplanen som 
enkeltelementer/soner. 
  



 

3 
 

 

BAKGRUNN 

Bakgrunnen for planforslaget 
Det vises til innsendte planinitiativ. 

 
EIENDOMSFORHOLD 

Avklaring av grenser / 
eiendomsforhold 

 

Er eiendomsforholdet avklart? JA 
Er eiendomsgrenser avklart/behov 
for oppmålingsforretning*? 

Løten kommune avklarer om det er behov for 
oppmålingsforretning av grenser mot Klevbakken 54. 
Dette ordnes evt. av Løten kommune.  

Ligger det bruksrettigheter på 
eiendommen? 

-  

Privatrettslige avtaler (servitutter) 
eller annet som hindrer planen? 

Ingen kjente 

*Eventuell kart-/oppmålingsforretning må foretas før endelig planforslag oversendes kommunen 

Eiendomsinformasjon fra Matrikkelen og målebrevskopi kan bestilles gjennom Ambita Infoland. 

 
PLANSTATUS FOR REGULERINGSOMRÅDET 

Gjeldende planer i området Plannavn og vedtaksdato samt arealformål og bestemmelser som 
er spesielt relevante for planområdet 

Kommuneplanens arealdel Området er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting og boligformål i 
kommuneplanens arealdel. 

Gjeldende regulering Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv 161 HP01 Nyhuset – Ådalsbruk 
skole. Nasjonal Plan-ID: 3412_53 

Pågående planarbeid?  

Tilliggende reguleringsplaner  

Andre planer som kan ha 
betydning: 

x Kommuneplanens samfunnsdel 
x Klima- og energiplan 
x Kulturminneplan 
 Sentrumsplan 
 Annet – hva: 

 

AKTUELLE REGIONALE OG STATLIGE PLANER OG RETNINGSLINJER: 

Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutvikling (SMAT) 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (FOR-2014-09-26-1222) 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (FOR-2011-03-25-335) 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (FOR-2018-09-28-1469) 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) med veileder (M-2061) 
Rundskriv om barn og planlegging (T-2/08) 
Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner Hedmark fylkeskommune 2005 

https://infoland.ambita.com/#/
https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/fylkesdelplan-for-samordnet-miljo--areal--og-transportutviklingen-smat.pdf
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-09-26-1222
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-03-25-335
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.regjeringen.no/contentassets/7d2793f6d8254e4b9cc2c4f33592657f/t-1442-2021.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/stoy/for-myndigheter/veileder-om-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/om-fylkeskommunen/planer/fylkesdelplan-for-vern-og-bruk-av-kulturminner-2005.pdf
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UTREDNINGER OG ANALYSER 
Utredninger og analyser skal utføres for utbyggers regning av kvalifisert personell og skal sendes inn 
samtidig med endelig planforslag. ROS-analyse tilpasset den konkrete planen skal alltid utføres jf. pbl 
§§ 3-1 bokstav h og 4-3. 

Rammer og prinsipper for kommunaltekniske anlegg skal vurderes og avklares sammen med Teknisk 
drift i Løten kommune før planen legges fram for 1. gangs politisk behandling. 

 
ROS OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Har kommunen aktuelle 
undersøkelser? 

Utbyggers ansvar 

Grunnforhold - radon Må påregne radon X 
Grunnforhold - forurensning Kan være mindre søppelfyllinger ved nybygg.  

Behov for grunnundersøkelser. Tiltaksplan 
nødvendig.  

X 

Flomfare / overvann / store 
nedbørmengder 

Se kommentarer ovenfor. Behov for 
utredning/beregning av overvannsmengder + 
behov for fordrøynig. 

X 

Skred Avklart v/geotekniske undersøkelser. Bygg 
sikres til fjell. 

X 

Vind / snø / is Ivaretas etter gjeldende normer. X 
Høyspent Hensynssone legges inn. X 
Støy Trolig ikke relevant.  
Jernbane / veg Se merknad ang. veg nedenfor. x 
Trafikksikkerhet Eventuell kryssing av fylkesveg – behov for 

tiltak? Eks. hevet gangfelt. Drøftes med 
Innlandet fylkeskommune. 

x 

Brann – slokkevann/brannhydrant Trolig ønskelig med brannhydrant – avklares 
med Hedmark brannvesen. 

X 

Andre kjente risiko- og 
sårbarhetsforhold? 

Ikke pr. nå.  

Teknisk infrastruktur i og fram til 
planområdet 

Beskrivelse av dagens situasjon og 
framtidig behov evt. behov for 
kartlegging 

Utbyggers ansvar 

Veger, fortau, g-/s-veg Det kan vurderes om det er mulig å gå ned til 
fortau i stedet for gang- og sykkelveg langs 
Oline Fløtholens veg (ved eventuell 
parkeringsplass). Avklares som del av 
planprosess. 

X / kommune 

Vann og avløp (VA) Ikke behov for utskifting av kommunalt 
ledningsnett. Ok tilknytning. 

x 

Energiforsyning/trafo  Behov og evt. plassering av trafo avklares i 
reguleringsprosessen. 
(Etterskrift: Er det vurdert alternative 
energiformer?) 

x 

Fiber/nett  Trolig infrastruktur i området Xzx 
Fjernvarme  -  
Gatelys  -  
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Lademulighet for El-bil og El-sykler Vurderes ut fra behov. Kan legges inn som en 
«service-funksjon». 

x 

Parkering (bil/sykkel) SE merknader ovenfor. Sykkelparkering 
tilrettelegges. Tegnes inn på situasjonsplan. 

x 

Varelevering Beskrive løsning. x 
Renovasjon Beskrive løsning. x 

 

 

Viktige tema i planarbeidet – 
planbeskrivelse mv. 

Utfyllende kommentarer Utbyggers 
ansvar 

Ikke 
aktuelt 

Miljø, natur- og kulturverdier    
Naturverdier  (nmfl §§ 8-12, naturbase, artskart) 

Baseres på eksisterende kunnskap. Bevaring av 
enkelttrær jf. kommentarer ovenfor.  

x  

Landbruk – jord- og skogvern   x 
Grønnstruktur Vurdere grønt-/skjermingssoner langs evt. 

parkeringsareal på nordsiden av FV. 
x  

Friluftslivsinteresser/turveier Interne stier på området kobles til 
omkringliggende stisystem.  

x  

Terreng/helning/sol/skygge -   x 
Kulturminner og kulturmiljøer (Sefrak, Askeladden). Ivaretas som del av 

prosessen. Tett dialog med Riksantikvar og 
Fylkeskommune. Trolig kulturminne ved aktuelt 
parkeringsområde nord for fylkesveg 

xx  

Bygningsmessige forhold og 
utomhusarealer 

   

Boligtyper og antall boenheter -   x 
Grad av utnytting BYA,%BYA, BRA  jf. KMDs veiledning Grad av utnytting. 

Eks. maks ant. Kvadratmeter for museumsbygg? 
Hva som er hensiktsmessig vurderes i 
planprosessen og ses i sammenheng med 
fredningsprosessen. 

x  

Gesims- og mønehøyde 
(møneretning/takvinkel/taktype) 

jf. KMDs veiledning Grad av utnytting.  
Forhold som gesims-, møtehøgde, takvinkel og 
taktype avklares i hovedsak med RA - IFK 

x  

Plassering av bebyggelse /  
byggegrenser 

Byggegrense mot veg. Evt. vurdere om det er 
behov for egen bestemmelse om at parkering 
kan legges innenfor byggegrense mot fylkesveg.  

x  

Fjernvirkning / eksponering Siktlinjer og landskapsvirkning beskrives.  x  
Uteoppholdsarealer / lekeplass -    
Universell utforming (folkehelse 
barn/unge/eldre/funksjonsh.) 

Beskrives + tas inn i bestemmelser.   

Estetikk og byggeskikk Vurderes som del av prosess mot Riksantikvaren 
og Innlandet fylkeskommune 

x  

Skole og barnehage -   x 
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Kommunale vedtekter og retningslinjer som skal følges – teknisk infrastruktur  
VA-norm Løten kommune (Norsk Vann) 
Statens vegvesen Håndbok N100 Veg- og gateutforming link - veganlegg 
Statens vegvesen Håndbok N601 Elektriske anlegg link - vegbelysning 
Avfallsplan 2013 – 2020 (for kommunene i Hamarregionen) 
For øvrige tekniske krav vises det til byggteknisk forskrift (TEK 17) med veiledning 

  

 Foreløpig vurdering 
Hensiktsmessig planavgrensning 
(evt. utvidelse av planområdet) 

Kan være aktuelt å utvide plangrensa nordover for å gi mer plass for 
parkering. Dette avklares med Løten kommune som grunneier. Løten er i 
utgangspunktet positive til en slik løsning.  Forslag sendes kommunen i tråd 
med drøfting om parkeringsareal.  

Rekkefølgebestemmelser (Etterskrift: Kan bli krav om etablering av gang- og sykkelveg/fortau langs 
Oline Fløtholens veg) 

Behov for utbyggingsavtale jf. 
pbl kap 17? 

(Etterskrift: Kan være aktuelt med enkel avtale om opparbeiding av gang- og 
sykkelveg/fortau) 

 

 

VARSEL OM OPPSTART 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet i minst en avis (HA / Østlendingen). Berørte parter, 
naboer og gjenboere skal alltid varsles (det vises til vedlagte varslingsliste). Løten kommune 
informerer om planoppstart på sine internettsider. Varslet skal minimum inneholde: 

• Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet 
• Kart med avmerket planavgrensning i pdf- og SOSI-format 
• Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes) 

Oppstartvarsel sendes kommunen for gjennomsyn før varsling. Utbygger sender pdf- og SOSI-fil av 
området som omfattes av varsel om oppstart før varsling. 

 

MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN 

Behov for medvirkningsmøter / folkemøter eller senere dialogmøte med kommunen 
 
Dialog med Løten kommune tas underveis i planprosessen. Behov for dialog med RA og IFK. Utover dette anses det ikke 
behov for egne medvirkningsmøter eller folkemøter. 
 

 

FRAMDRIFT 

Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. 
Høringsfristen for endelig planforslag er minimum 6 uker. 

 

Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart: -  

Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: -  

 

http://va-norm.no/loten/
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene/vegnormalene
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene/vegnormalene
https://www.loten.kommune.no/category7991.html
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/
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ENDELIG PLANFORSLAG 

Følgende dokumenter er nødvendige for å dekke kommunens krav til komplett planmateriale: 

• Plankart leveres digitalt i pdf- og SOSI-format og skal følge kravene beskrevet i Kart- og 
planforskriften kapittel 3, Fremstilling av arealplan. Se Nasjonal produktspesifikasjon for 
arealplan og digitalt planregister på regjeringens «Plankartside». Det skal gjennomføres SOSI-
kontroll før oversendelse til kommunen. Kartgrunnlag bestilles gjennom Ambita Infoland 
eller andre leverandører. 

• Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser i pdf- og word-format. Sjekkliste for detaljert 
planbeskrivelse finnes på regjeringens «Plankartside» under «Maler – reguleringsplan».  
Rammer for bestemmelsenes innhold og utforming finnes i Veileder for utarbeidelse av 
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven (2011). 

• ROS-analyse. For veiledning se DSB Veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging 

•  
• Evt. planprogram og KU jf. Forskrift om konsekvensutredninger. Se for øvrig regjeringens 

«plankartside» om konsekvensutredninger. 
• Annet: 

 

 

 

 

GEBYRER 
Det skal betales gebyr for å saksbehandle planforslaget i henhold til gjeldende regulativ på det 
tidspunktet komplett planforslag mottas. Se Løten kommunes gebyrregulativ på 
www.loten.kommune.no 

 

Utbygger tar endringer i plankartet og øvrige krav om eventuelle tilleggsutredninger etter høring. Det 
gjøres oppmerksom på at verken forhåndskonferansen eller referatet fra den gir noen av de enkelte 
parter rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, uttalelser eller krav fra offentlige 
myndigheter, organisasjoner, politiske vedtak mv. vil kunne bringe inn nye momenter og føre til 
behov for endringer i planarbeidet underveis. Dette kan ha betydning for planforslaget og 
kommunens vurdering av saken. 

 

 

  

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/plankartsiden/id2361154/
https://infoland.ambita.com/#/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/ku/id2008189/
http://www.loten.kommune.no/
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VARSLINGSLISTE 

Regionale 
myndigheter/Interkommunale 
virksomheter 

postmottak Behov for 
varsling og 
høring 

Innlandet fylkeskommune postmottak@innlandetfylke.no  X 
Statsforvalteren i Innlandet sfinpost@statsforvalteren.no  X 
Statens vegvesen Region Øst firmapost@vegvesen.no  X 
Elvia AS firmapost@elvia.no  X 
Bane Nor postmottak@banenor.no   
Hedmarken brannvesen postmottak@hedmarken-brannvesen.no X 
NVE, Region Øst  ro@nve.no  X 
HIAS post@hias.no X 
Sirkula post@sirkula.no X 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 

mail@dirmin.no   

Nabokommuner   
Hamar postmottak@hamar.kommune.no   
Stange post@stange.kommune.no  X 
Elverum postmottak@elverum.kommune.no   
Åmot postmottak@amot.kommune.no   
Våler postmottak@vaaler-he.kommune.no   
Frivillige lag og foreninger For kontaktinformasjon se: 

https://www.loten.kommune.no/lag-og-
foreninger/ 

 

Løten bonde- og småbrukarlag    
Løten bondelag   
Løten skogeierlag   
Løten historielag  X 
Løten Natur og Ungdom   
Løten og Vang beitelag   
Løten jeger- og fiskeforening   
Fura Elveeierlag   
Hamar og Hedmarken 
Turistforening Løten 

  

HHT avd. Løten  X 
Løtenfjellet hytteeierforening lotenfjellethytteforening@gmail.com   
Rokosjøen hytte- og 
interesseforening 

  

Aktuelle Velforeninger Ådalsbruk velforening X 
Nordbygda og Løten Ski   
Andre Løiten Almenning X 
 Naboeiendommmer/grunneiere x 

Naboliste – liste med navn og postadresse til naboer og gjenboere kan bestilles gjennom Ambita 
Infoland eller e-Torg.  (Nabo - eier, fester eller bruker av eiendom med felles grense til en eiendom)  
(Gjenboer - eier, fester eller bruker av eiendom som ligger på andre siden av veg eller andre smale arealstriper og således 
ikke har felles grense. Gjenboer kan også være bygninger/boliger med innsyn til området). 

mailto:postmottak@innlandetfylke.no
mailto:sfinpost@statsforvalteren.no
mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:firmapost@elvia.no
mailto:postmottak@banenor.no
mailto:ro@nve.no
mailto:post@hias.no
mailto:mail@dirmin.no
mailto:postmottak@hamar.kommune.no
mailto:post@stange.kommune.no
mailto:postmottak@elverum.kommune.no
mailto:postmottak@amot.kommune.no
mailto:postmottak@vaaler-he.kommune.no
https://www.loten.kommune.no/lag-og-foreninger/
https://www.loten.kommune.no/lag-og-foreninger/
mailto:lotenfjellethytteforening@gmail.com
https://infoland.ambita.com/#/
https://infoland.ambita.com/#/
https://e-torg.no/forside
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Spor Arkitekter AS  
Pilestredet 75 D 
Postboks 5173 Majorstuen  
0302 Oslo, Norge 

Org. nr.:  976 588 614 MVA 
(+47) 22 93 14 20 
● spor@spor.no 
● www.spor.no  

Planinitiativ Klevfos Munch – Klevbakken 45 

 
Formelle opplysninger 
Ansvarlig kontaktpersoner 
Fagkyndig:  
Spor Arkitekter AS  
Kontaktperson: Aashild Mariussen aashild.mariussen@spor.no  
Tlf: 481 77 848 
 
Forslagsstiller: 
Anno Museum 
Kontaktperson: Stein Storsul stein@storsul.no 
Tlf: 90594248 
 
Prosjekterende arkitekt: 
ASKIM/LANTTO Arkitekter AS  
Kontaktperson: Niels Marius Askim nielsmarius@askim-lantto.no  
Tlf: 9927 3020  

 
Eiendomsopplysninger 
Tomt: 
Tomten ligger på Klevfos i tilknytning til fylkesvei 1836, og tilgrensende 
Svartelva.  
 

 
Gnr./bnr. 222/83 
Eier: Norsk skogmuseum, del av Anno Museum 

Løten kommune 
postmottak@loten.kommune.no 

Prosjekt:  
Dato:  
Deres ref:  

Klevfos Munch 
25.05.2022 
Kristin Ø. Bryhn/Sigurd Dæhli 
 

mailto:aashild.mariussen@spor.no
mailto:stein@storsul.no
mailto:nielsmarius@askim-lantto.no
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Forslag til planavgrensning 
Oppfølging av krav til planinitativ iht. §1 i Forskrift om behandling av private 
forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven:  

a) formålet med planen 
 

Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for et nybygg som skal ivareta flere 
funksjoner, og bidra til økt interesse for Klevfos Industrimuseums historie, lokal-
historiske forhold og Munchs tilstedeværelse i området. Museet vil tilføre bygda en 
funksjon som lokalt kulturhus. 
 
Planavgrensning 
Se vedlagte forslag til planavgrensning. 
 
Foreslått plangrense omfatter gnr./bnr. 222/83, men tar ikke med Svartelva eller 
Klevfosdammen, da prosjektet ikke omfatter disse arealene. Vi har markert hele 
eiendommen 222/83, men ser gjerne om mulig, at reguleringsplanen begrenses til 
nødvendig område for det planlagte nybygget, dvs eiendommen som ligger sør for 
veien. 

b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
 

Planområdet 
Planområdet omfatter Klevfos industrianlegg, tilliggende arealer mellom Svartelva og 
FV1836 og eiendommen nord for fylkesveien. 
 
Foreslått planområdet er ca. 71 daa.  
 
Virkninger utenfor planområdet 
Utenfor planområdet vil tiltaket være synlig og inngå i landskapsrommet og i 
sammenheng med eksisterende industrianlegg innenfor planområdet som er under 
fredning.  
 
Planforslaget vil gi noe økt trafikk til tomten, i forhold til dagens situasjon, samt ny 
innkjøring fra FV1836, som har fartsgrense 50 km/t. Det vil bli viktig å ivareta 
trafikksikkerhet for både gående og kjørende.  
 

c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 

Eksisterende industrianlegg skal bevares som i dag. 
 
Planen tilrettelegger for oppføring av et nytt museumsbygg, samt opparbeidet 
utearealer, parkeringsplass og internveier i tilknytning til dette. 
 
Nybygget skal være fleksibilitet i bruk, og legge godt til rette for gode publikums-
arealer, kafe og uteservering, auditorium, formidlingsarealer og verksted, samt 
arbeidsplasser for ansatte ved senteret. 
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d) utbyggingsvolum og byggehøyder 
 

Nybygget foreslås oppført i én etasje pluss underetasje. Anslått BTA er 1800 m². 
e) funksjonell og miljømessig kvalitet 

 

Plassering/plangrep 
Eksisterende industrianlegg foreslås regulert til bevaring, iht. fremtidig 
fredningsprosess. 
 
For plassering er det tatt utgangspunkt i forståelse av industrianleggets verdi som 
kulturminne, produksjonsområder knyttet til dette med teknisk infrastruktur, 
landskapsmessige forhold, og aspekter knyttet til funksjonelle og opplevelses-
messige løsninger for formidling, samt naturgitte forutsetninger som grunnforhold og 
flomproblematikk.  
 
Nybygget foreslås plassert i periferien av anlegget på høydedraget nordøst i 
anlegget, med god utsikt til Klevfos Industrimuseum, og det historiske anlegget 
rundt, og med god kontakt med Klevfosdammen, og de mer uberørte naturområdene 
øst for demningen. På dette stedet er det gode muligheter for en funksjonell 
adkomst og parkering, samtidig som beliggenheten er et godt utgangspunkt for 
formidling både av kultur og natur, med god oversikt, og er lett tilgjengelig for 
lokalbefolkningen med hensyn til lokal bruk av nybygget som kulturrelatert 
flerbruksbygg. 

 
Illustrasjon Askim/Lantto 
 
Utforming 
Bygningens utforming følger landskapets form og kurvaturer, og fremstår som en 
bølgete form med buede fasader, terrasser og tak. Hovedatkomsten ligger på nivå 
med eksiterende platå, og framtidig parkeringsplass, og bussoppstilling. Fra dette 
nivået krager bygningen utover det bratt skrånende terrenget ned mot industri-
anlegget. Landskapet får ligge fritt under, uten forstyrrende forstøtningsmurer eller 
sokler. Bygningens gulv i betong er fundamentert på søylepunkter relativt høyt opp i 
skråningen, med kort avstand til fjell. Bygningens utkragning over underliggende 
terreng forsterker bygningens «letthet» og svevende bølgende form i landskaps-
rommet. 
 
Bygningens sentrale områder er utformet med mye glass, for å gi godt utsyn til 
omgivelsen, samt gjennomsyn og transparens fra adkomsten til bakenforliggende 
landskap og industrianlegg. Denne utformingen representerer første nivå i 
formidlingsoppgaven til det nye senteret, som et nytt bygg for formidling, og utformet 
på landskapets premisser i et avstemt og bevisst samspill med omkringliggende 
landskap og et historiske kulturanlegg. 
 
Parkering og atkomst 
Det etableres ny adkomst med innkjøring for buss og bil ved eksisterende adkomst-
vei. Det er foreslått parkering med ca. 30 biler i tilknytning til museet, samt 
oppstillingsplasser for buss. Se vedlagte situasjonsplan. 
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f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser, 
 

Planområdet berører omfatter industrianlegg som er under fredning, iht. 
Kulturminneloven. 
 
Bygningens utforming følger landskapets form og kurvaturer.  
Se bokstav e) ovenfor og perspektiver nedenfor (illustrasjoner Askim/Lantto): 
 
Fra demningen: 

 
 
Fra fabrikken: 

 
 
 
 
 



 

● spor@spor.no ● www.spor.no Side 5 av 7 

 
Fra produksjonsområde: 

 
 
Fra fabrikkområdet med lokomotivstallen: 

 
 
Uten snø: 
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g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og  
retningslinjer, og pågående planarbeid 

 

Riksantikvaren, og Innlandet Fylkeskommune arbeider med fredning av Klevfos 
Industrianlegg. Prosessen med utvikling av skisseprosjekt har foregått i samarbeid 
med disse, samt representanter fra Løten kommune. 
 
Planområdet er uregulert, men angitt i kommuneplanens arealdel 2015-2026 med 
arealformål «Offentlig eller privat tjenesteyting» og hensynssone H570 Hensyn 
kulturmiljø. 
 
Planforslaget legger opp til å ivareta disse føringene, hhv. med regulering til 
Kulturinstitusjon og med hensynssone bevaring. 
 
Det er ikke registrert noe pågående reguleringsarbeid i nærmiljøet, ref. kommunens 
innsynsløsning. Planområdet vil grense til regulert fylkesvei, men det antas ikke 
behov for å endre denne. 

 
h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

 

Ut fra overordnede føringer og retningslinjer legges det på nåværende tidspunkt til 
grunn at følgende forhold og fagtemaer må avklares nærmere i forbindelse med 
planarbeidet:  

- Verneinteresser mht. industrianlegget 
- Økt trafikk på fylkesvei 
- Naturverdier  
- Overvann/flom 
- Geotekniske forhold  
- ROS-analyse 

i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge  
risiko og sårbarhet   

I tillegg til H570_26 Hensynssone kulturmiljø over hele området ligger H310 
Faresone Ras og skredfare og H560 Hensynsone naturmiljø over deler i øst, ref. 
kommuneplankartet.  
 
Miljøstatus/Miljødirektoratet: 
Tomten er registrert og kartlagt som friluftslivsområde, område med forurenset 
grunn, høy aktsomhetsgrad for radon, truede insekter, edderkoppdyr, karplanter, 
moser og sopp samt aktsomhetssone for flom.  
 
Planområdet omfatter et område som er registrert med bevaringsverdig naturtype av 
høy kvalitet; «Eng-aktig sterkt endret fastmark» (område i lys grønt mot vest i 
kartutsnitt nedenfor, «Klevfos V»). «Tilstand er vurdert til moderat på grunn av noe 
innslag av fremmedarter. Gammelt industriområde med parklandskap. Lokaliteten 
hevdes med ordinær plenslått og sporadisk slått av veikanter ekstensiv bruk. 
Lokaliteten er intakt. Vegetasjonen tyder på at lokaliteten tidligere har vært svært lett 
gjødsla, men den gjødsles ikke nå. Det er lite spor av slitasje. Den samlede effekten 
av fremmede arter er vurdert». 
 
«Naturmangfold er vurdert til stort på grunn av funn av mange habitatspesifikke 
arter. Lokaliteten er av moderat størrelse og det ble funnet 10 habitatspesifikke arter. 
Lokaliteten er hovedsakelig tørr og kalkrik, men det er noe variasjon i økologiske 
forhold. Arter som ble funnet var blant annet gulmaure, dunkjempe, bakkestjerne, 
enghavre, engtjæreblom, gjeldkarve, karve mfl. Det ble ikke registrert noen 
rødlistearter under kartleggingen.» 
 
De blågrønne feltene (Klevfos Ø) har registrert naturbeitemark: «Trolig gammelt 
beiteområde. Store, eldre furu. Nå på vei mot bærlyng-lågurt, men en del semi-
naturlige arter innimellom.» Tilstanden er oppgitt som svært redusert tilstand og 
Naturtypen inngår i vurderingsenheten Semi-naturlig eng (VU) på Norsk rødliste for 
naturtyper 2018.  
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(Kilde: Artsdatabanken Natur i Norge) 
 
Naturregistrering 
Det er utført naturtyperegistreringer i 2003 (Naturtjeneste). Svartelva fra Klevfoss til 
Fløta beskrives som naturtype A Gråor-heggeskog. Biofokus har kvalitetssikret i 
2013. Den bekrefter at Lokalitet 251 Svartelva ved Fløta, øst for Klevfos har 
verditype A. Det vurderes imidlertid ikke behov for å regulere elva.  
 
Grunnforhold 
Basert på historiske fly- og satellittfoto fra 1956-2021, forventes det at tomten er 
tilkjørt fyllmasse av ukjent karakter på 70- og 80-tallet. Det er utført en innledende 
geoteknisk vurdering (Løvlien Georåd) med prøveboring i området hvor nybygget er 
tenkt plasser, øst på tomten. De aktuelle bergdybder (ca. 0-3,5m) tilsier at bygget i 
helhet vil bli fundamentert på berg. Det er ikke risiko for skred som kan ramme 
prosjektområdet. 

j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om  
planoppstart   

Varsling av tilgrensende naboer, offentlige organer og andre interessert, iht. vanlig 
planprosess.  
 

k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter,  
grunneiere, festere, naboer og andre berørte   

Samarbeidsprosess med Riksantikvaren og fylkeskommunen om fredningsprosess 
og aktuelle føringer ifm. industrianlegget. 
 

l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, 
 og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.   

Planforslaget er iht. overordnet plan. Konsekvensutredning vurderes som ikke 
nødvendig. 
 
Spørsmål som ønskes avklart i oppstartsmøte 
Det er behov for ca. 70 p-plasser, dette er knyttet til besøksprognosen på 50.000 og 
er viktig for både Anno og Løten. Så langt har vi sett mulighet og illustrert ca. 25.  

- Andre muligheter for parkeringsarealer og løsninger 
- Forhold knyttet til fylkesveien, justert/ny avkjørsel og eksisterende 

infrastruktur langs veien.  
- Ønsker tilbakemelding på foreslått plassering av nybygg 
- Avgrensning av planområdet 

Vedlegg 
Forslag til planavgrensning og illustrasjonsprosjekt med situasjonsplan, snitt, 
perspektiver. 
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Spor Arkitekter AS  
Pilestredet 75 D 
Postboks 5173 Majorstuen  
0302 Oslo, Norge 

Org. nr.:  976 588 614 MVA 
(+47) 22 93 14 20 
● spor@spor.no 
● www.spor.no  

Klevfos Munch – Klevbakken 45 m. fl., Løten 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeider 

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, varsles oppstart av detaljregulering 
for gnr./bnr. 222/83, 222/88, og del av 222/4 og 222/6.  
 
Forslagstiller og plankonsulent  
Reguleringsarbeidet utføres av Spor Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller 
Anno Museum.  
 
Planavgrensning 
Foreløpig planområde er vist i kartutsnittet nedenfor. Planområdet er på ca. 89 
daa og omfatter helt eller delvis eiendommene gnr./ bnr. 222/83, 222/88, 222/4 
og 222/6.  
 

 
 
Formålet med reguleringsplanen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nybygg som skal ivareta 
flere funksjoner, og bidra til økt interesse for Klevfos Industrimuseums historie, 
lokalhistoriske forhold og Munchs tilstedeværelse i området. Museet vil tilføre 
bygda en funksjon som lokalt kulturhus. 

Til naboer, offentlige instanser og berørte parter 
 
 

Prosjekt:  
Dato:  
 
 

Klevfos Munch 
22.08.2022 
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Foreløpig illustrasjon Askim/Lantto 
 
Forholdet til overordnede planer  
Planområdet er uregulert, men angitt i kommuneplanens arealdel 2015-2026 med 
arealformål «Offentlig eller privat tjenesteyting» og hensynssone H570 Hensyn 
kulturmiljø. Planforslaget legger opp til å ivareta disse føringene, hhv. med 
regulering til kulturinstitusjon og med hensynssone bevaring. En mindre del av 
planområdet er i kommuneplanen avsatt til framtidig boligbebyggelse. Dette er et 
område hvor det er tenkt ny parkeringsplass i tilknytning til Oline Fløtholens veg 
og med gangvei til museumsområdet.  
 
Kommuneplanen har ikke føringer om utnyttelse for planområdet. 
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Vurdering av om planen krever konsekvensutredning 
Løten kommune har vurdert at planforslaget ikke faller inn under 
oppfangskriteriene i forskriften, og derfor ikke skal konsekvensutredes  
(jfr. referat fra oppstartsmøte, datert 15.06.2022). 
Opplysninger om planforslaget 
Varsel om oppstart finnes på kommunens nettsider, Høringer/ offentlig ettersyn - 
Løten kommune (loten.kommune.no) . Planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet 
vil være tilgjengelig i varslingsperioden.  
 
Innspill til planarbeidet 
Merknader og opplysninger av interesse eller betydning for planarbeidet rettes til 
Spor Arkitekter v/Aashild Mariussen.  
Skriftlige innspill bes merket «Klevfos Munch» og sendes 

- pr. e-post: aashild.mariussen@spor.no   
- eller pr. brev til: Spor Arkitekter AS, PB 5173 Majorstuen, 0302 Oslo 

 
Frist for merknader er satt til 16.09.2022. 
 
Alle mottatte bemerkninger vil vurderes og sendes kommunen sammen med 
planforslaget, når det er ferdig utarbeidet. Etter politisk behandling vil 
planforslaget legges ut på offentlig ettersyn, hvor det vil bli en ny mulighet til å 
uttale seg til planforslaget, som da vil være mer detaljert.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Spor Arkitekter 

 
Aashild Mariussen 
 
Tel. 481 77 848 

https://www.loten.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer-og-horinger/horinger-offentlig-ettersyn/
https://www.loten.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/planer-og-horinger/horinger-offentlig-ettersyn/
mailto:aashild.mariussen@spor.no
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