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Planens hensikt 
Tverlandet skal med utgangspunkt i forventet vekst i folketallet, tettstedets knutepunktfunksjon og 

sentrale beliggenhet i Salten videreutvikles til en attraktiv bydel med godt oppvekstmiljø med 

særlig vekt på barnefamilier. Tverlandets identitet og karakter skal styrkes, grøntområder og 

kulturlandskap skal ivaretas og det skal legges til rette for næringsvirksomhet. 

 

Plandokumenter 
De formelle juridisk bindende plandokumenter  

- Plankart, datert: 22.05. 2013. rev.: 10.02.2014. Sist rev. april 2014 

- Bestemmelser, datert: 11.4.2013. rev.: 10.02.2014. Sist rev. april 2014 

Dokumenter av veiledende og informativ karakter 

- Planbeskrivelse, datert: 11.4.2013. Siste rev.: 10.02.2014 

- Konsekvensutredning, datert : 11.4.2013. Revidert 20.06.13. Siste rev.: november 2013. 

Ferdigstilt februar 2014. 

1 Generelle bestemmelser (PBL §11-9) 

1.1 Planens formål 
Arealformål (§11-7) 

1. Bebyggelse og anlegg  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

3. Grønnstruktur  

5. Landbruks, natur, friluftsliv samt reindrift  

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  

 

Hensynssoner (§11-8)  

a) Sikrings-, støy og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, bl.a støysoner langs 

RV80 og FV17.  

b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur 

c) Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring 

av kulturmiljø, med angivelse av interesse  

e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer 

f) Sone hvor gjeldende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde i hht. Temakart 

g)Sone for elvepark langs Storelv 

 

 

1.2  Rettsvirkning 
a) Kommunedelplanen for Tverlandet tettsted 2013-2025 gjelder fram til vedtak av ny 

kommunedelplan.  

b) Planen fastsetter rammer for utbygging i medhold av planen og angir krav om utarbeidelse 

av detaljreguleringsplaner. 

 



c) Reguleringsplaner som skal gjelde foran kommunedelplanen, er markert i plankartet med 

egen hensynssone +Planid 

 

d) Følgende bestemmelser sammenfaller med til enhver tid gjeldende vedtekter og 

kommuneplan: krav til leke- og uteoppholdsareal og krav til parkeringsareal. 
 

1.3  Plankrav  
For alle områder som i plankartet er markert som bebyggelse og anlegg stilles krav om 

detaljreguleringsplan før det kan gis tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. Unntatt fra 

plankrav er alle områder kjennetegnet med B1,B2, B3, B4 og B5 og områder som er kjennetegnet i 

plankartet med hensynssone for gjeldende reguleringsplan, R+Planid. 

 

Plankravet gjelder for hvert enkelt felt innenfor plangrensen med nødvendig tilgrensende offentlig 

infrastruktur. Kommunen avgjør til enhver tid hvilke deler av den offentlige infrastrukturen rundt 

feltet som skal inngå i reguleringsplan.  
 

1.4  Utbyggingsavtaler 
Dersom kommunen og utbygger finner det hensiktsmessig kan det inngås utbyggingsavtaler med 

utbyggere av de enkelte delfelter. Utbyggingsavtaler kan inneholde avtale om opparbeiding av 

teknisk infrastruktur og grønnstruktur, rekkefølge på utbygging, kvalitet på tiltak, fordeling av 

kostnader, refusjon, gjennomføring mm. Innholdet i utbyggingsavtalene følger til enhver tid 

gjeldende vedtak i Bystyret om utbyggingsavtaler. 

1.5  Forholdet til eldre reguleringsplaner 
 

 

 

 

1.5.1 Planer som oppheves:  
 

Plannr. Navn  Vedtaksdat

o 

5001 Løding reguleringsplan Reguleringsplan 12.10.1970 

5001 -01 Kryss Rv.80/RV.17 Reg.endring 18.06.1992 

5001-02 RV17 HP52 Saltstraumen-Løding Reg.endring 05.06.1997 

5001-03 Myrteigen, Løding Reg.endring 18.02.1999 

5002 OddanFeltH, I, J og K  Reguleringsplan 20.09.1972 

5003 Ljøshaugen Reguleringsplan 20.03.1973 

5004 Høgåsen B21 Reguleringsplan  0.12.1973 

5004-101 Høgåsen Felt B21 Reguleringsplan 01.01.1980 

5005 Storelvområdet  - Løding Reguleringsplan 30.10.1975 



5006 Friluftsområde i Sennvika Reguleringsplan 10.12.1975 

5007 Steinvollen, Løding Østre Reguleringsplan 27.07.1978 

5007-1 Steinvollen, Løding Østre Reg.endring 29.09.1980 

5007-2 Steinvollen, del av Reg.endring 11.02.1982 

5007-3 Leirskallen, gnr.69 bnr.15 Reguleringsplan 15.02.1990 

5008 Tverlandsbyen Senter Reguleringsplan 22.07.1975 

5008-2 Tverlandsbyen Senter, en del av Reg.endring 05.06.1978 

5008-10 Tverlandsbyen senter, del av Reg.endring 01.12.1983 

5008-101 Tverlandet, Bjørnhaugen Bebyggelsesplan 12.05.1977 

5008-104 Moen Bebyggelsesplan 02.11.1978 

5008-105 Tverlandsbyen Senter Felt C Bebyggelsesplan 10.02.1981 

5008-106 Sørgjerdet industriområde Bebyggelsesplan 17.03.1986 

5008-107 Tverlandsbyen Senter, Furulia Bebyggelsesplan 19.10.1981 

5008-108 Tverlandsbyen Senter, Felt B Bebyggelsesplan 18.02.1982 

5008-109 Tverlandsbyen Senter, Felt D Bebyggelsesplan 19.02.1985 

5008-11 Tverlandsbyen Senter; Del av Reg.endring 21.06.1999 

5009 Hopen Reguleringsplan 26.031979 

5009-01 Hopen, en del av Reg.endring 14.12.1981 

5009-02 Hopen, en del av gnr.62, bnr6-7 Reg.endring 16.02.1984 

5010 Oddan Reguleringsplan 28.10.1977 

5010-01 Oddan, Krykkjemoen, en del av Reg.endring  21.07.1982 

5010-03 Sjysletta, del av Oddan Reg.endring 21.01.1988 

5010-102 Oddan, Lahaugen Reg.endring 08.03.1979 

5010-104 Oddan, del av Reg.endring 26.04.1989 

5011 Løding Vestre Reguleringsplan 20.08.1980 

5011-1 Sennvika Småbåthavn Reguleringsplan 13.11.1986 

5012 Storhaugen Reguleringsplan 16.02.1982 

5015 Lillehøgåsen Reguleringsplan 13.11.1886 

5017 Sjyhaugen boligfelt Reguleringsplan 08.09.1994 

5021 Tverlandsforb.sen/ Sørgjerdet Reg.endring 19.02.1998 



5011-05 Ørntuva 16, Løding Vestre Reg.endring 22.10.2009 

 



 

1.5.2 Planer som fortsatt skal gjelde:  
Disse er vist på plankartet. Reguleringsplan som skal gjelde foran kommunedelplanen, er markert i 

plankartet med egen hensynssone ( H910) markert med Planid.  
 
Plannr. Navn  Vedtaksdato 

5001-4 Sjurhaugen og Lødingveien Reg.endring 19.06.2002 

5005-02 Krågmoen Boligområde Felt 5 Reg.endring 23.03.2000 

5007-4 Leirskallen Reg.endring 27.10.2005 

5009-03 Høgberg-Hopen Reguleringsplan 09.12.2010 

5010-05 Oddan Søndre Reg. endring 22.03.2001 

5011-03 Løding Vest, deler av gnr.70 bnr.74 Reg.endring 12.09.2002 

5011-04 Deler av løding Vestre, Engmark Reg.endring 14.02.2008 

5022 Vei og vannledning fra Vatnvatnet til Hopen Reguleringsplan 13.02.2003 

5026 RV 17 Tverlandshalvøya Reguleringsplan 17.3.2005 

5027 Løding boligpark Reguleringsplan 17.03.2005 

5028 Steinbruddet på Løding Reguleringsplan 24.5.2012 

5029 Kjerrantunet Reguleringsplan 29.03.2007 

5029_01 Kjerrantunet Reguleringsplan 15.04.2010 

5038 Tuva Reguleringsplan 21.03.2013 

5035 1 RV80, Løding-Vikan, inkl. Tverlandsbrua  Reguleringsplan 10.04.2009 

5039 Bussvei mellom Bjørnhaugen og Lahaugen Reguleringsplan 13.12.2012 

1 De delene av plan 5035 som fortsatt gjelder, er kjennetegnet med skravur. 

 

1.6 Krav til miljø og samfunnssikkerhet 
Bestemmelser og retningslinjer knyttet til utredning av risiko og fare i nye planer gjelder også for 

ny bebyggelse i områder som omfattes av vedtatte reguleringsplaner etter §1.5.2, og skal legges til 

grunn ved realisering av tiltak som unntas fra plankrav. 

 

1.6.1 Krav til støynivå      
 

Støygrenser fastsatt i MD veileder T- 1442 gjelder innen planområdet.  

Områder der det kreves dokumentasjon ifht vegtrafikkstøy. 

Før støyømfintlig bebyggelse (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler eller 

barnehager) tillates langs Riksvei 80 og FV 17, kreves det støyfaglig rapport som dokumenterer at 

støykravene i pkt 2.3, jfr MD veileder T-1442 er oppfylt.  



 

1.6.2 Skred 

Det tillates ikke utbygging i områder innenfor hensynssone faresone ras og skred angitt på 

Plankartet med H310, uten at nødvendig skredsikring/ geoteknisk friskmelding er foretatt. 

 

1.6.3  Overvann 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved regulering, detaljutforming og prosjektering av 

tiltak. 
 

1.7  Utelagring 
a) Utelagring av materialer, bildekk, søppelkontainere og lignende som kan virke skjemmende 

for omgivelsene, tillates bare dersom funksjonene skjermes med vegetasjon, gjerde eller 

overdekning med tak. Skjermingstiltak skal godkjennes av kommunen og gjennomføres 

samtidig med bebyggelsen. 

 

1.8  Kulturminner 
Ved planlegging av nye tiltak i områder med eldre bygninger og miljøer skal det tas hensyn til 

kulturminner og kulturmiljøer. Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete 

kulturminner, må arbeidet straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jf Kulturminneloven § 8.2. 

 

1.9  Krav til leke- og uteoppholdsareal  
Krav til leke- og uteoppholdsareal framgår av kommunens til enhver tid gjeldende vedtekter og 

vedtatte generelle bestemmelser i arealdelen. 

1.10 Universell utforming 
Alle uteområder, slik som lekeplasser, parker, torg og fortau/gater/veier, skal ha en universell 

utforming som sikrer tilgjengelighet for alle. Skilt, reklameinnretninger og andre hindringer for 

orienterings- og bevegelseshemmede på fortau tillates ikke.   

1.11 Parkering for biler og sykler 
Krav til sykkel- og bilparkering framgår av kommunens til enhver tid gjeldende vedtatte vedtekt og 

bestemmelser. Der det ikke dokumenteres annet, er arealkravet per biloppstillingsplass 18 kvm på 

bakkeplan og 25 kvm i parkeringsanlegg. For sykkelparkering vises til vedtekt/bestemmelser. 

For forretnings- og næringsbebyggelse, kjøpesentre og bebyggelse for offentlig eller privat 

tjenesteyting kreves at 70 % av påkrevde biloppstillingsplasser legges under bygning eller i 

parkeringsanlegg. Kravet gjelder også for lavblokkbebyggelse. 

 

 

Ved trinnvis utbygging skal det parkeringskrav som utløses av det enkelte byggetrinn ferdigstilles 

samtidig med at det aktuelle byggetrinn tas i bruk.  

Retningslinje: Hvordan man løser påkrevde plasser dokumenteres i parkeringsplan for den enkelte 

reguleringsplan eller utomhusplan for den enkelte prosjekt. Løsninger må samsvare med Håndbok 

017. 



1.12 Avfallshåndtering 
Nødvendig areal for håndtering av husholdningsavfall skal avsettes og dokumenteres i 

reguleringsplan. Boligprosjekter med mer enn 20 boenheter skal, med mindre annet taler klart i mot, 

etableres med søppelbeholdere under terrengnivå. 

1.13 Rekkefølgebestemmelser 
For områder avsatt til utbyggingsformål, kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg og 

samfunnstjenester er tilfredsstillende etablert.  

Før det kan gis rammetillatelse skal nødvendige avtaler for innfrielse av §18-1 i Plan- og  

bygningsloven være inngått og undertegnet. 

Før byggetiltak kan tas i bruk skal utomhusområder samt offentlig trafikkområder og vann- og 

avløpsledninger være ferdigstilt. Bygningssjefen kan gi brukstillatelse i vinterhalvåret. 

2 Bestemmelser til arealformål nr.1 - «Bebyggelse og anlegg»,  
(§11-7 nr. 1) 

2.1 Avbøtende tiltak på areal som tidligere har vært dyrket 
Gårdbrukere med behov for tilført matjord skal få tilgang til 50 % av matjorda i et 

utbyggingsområde ved å hente den selv og bruke den på eget gårdsbruk. Fordeling av matjord skal 

skje i byggesaken i samarbeid med landbrukskontoret. 

2.2  Krav til detaljregulering 
Før utbygging kan skje i områder avsatt til framtidig utbyggingsformål kreves godkjent 

detaljregulering før tiltak etter PBL § 20 kan iverksettes. Det kreves ny detaljreguleringsplan for 

eksisterende områder B6-B10 og N3.  

2.3  Krav om rekkefølge 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for tidligere regulert boligfelt med plan ID 5029 og nytt 

boligfelt i Lauvåsen (B17) må ny samleveg og planfritt kryss med jernbanesporet være etablert. I 

tillegg skal rundkjøring i Grøttingen og en trafikksikker kryssing av Rv. 80 for myke trafikanter i 

henhold til vegnormalen 017, være etablert før utbygging av nytt boligfelt i B17 kan igangsettes.  

 

2.3.1 N5 
For å utvikles må atkomst fra RV 80, ny planfri kryssing av jernbanen og intern infrastruktur 

etableres. 

2.3.2 F 3 og F 4 
Før det kan etableres forretning/detaljhandel skal trafikkforholdene sikres gjennom etablering av 

rundkjøring i Grøttingen og etablering av trafikksikre gang- og sykkelforbindelser i henhold til 

vegnormalen 017 mellom boligfeltene sør for RV80 og F3 og F4. 

2.4  Boligbebyggelse B1- B17 
a. % BYA= 35 % eller 45 % om ikke annet er fastsatt i detaljreguleringsplan. 

b. Garasjer kan oppføres frittstående, sammenbygd med bolighus eller oppført i nabogrense. 

BYA for garasjer og boder på den enkelte tomt skal ikke overskride 40m² til sammen. 

c. Garasjens plassering langs kommunal vei skal følge byteknikk sine til enhver tid gjeldende 

retningslinjer. 



2.4.1 Boligbebyggelse, B6 – B10, B12 – B14,B16 – B17 og B19 
a) % BYA = 35 % om ikke annet er fastsatt i detaljreguleringsplan.  

b) Takflater skal ikke domineres av arker, takopplett eller nedskjæringer. Nevnte 

konstruksjoner anses som dominerende om de utgjør mer enn 1/3 av takflatens lengde ved 

gesims og om ikke fasadeliv for konstruksjon er trukket tilbake fra bygningens fasadeliv.  

c) Alle boliger skal ha tilgang til uteareal egnet for lek og opphold, på egen tomt eller 

fellesareal for flere eiendommer. Arealer avsatt til uteoppholdsareal skal være egnet til 

formålet, skal ha sol det vesentligste av dagen, ikke ha støynivå høyere enn anbefalte 

grenseverdier og ikke ha helning brattere enn 1:5 (unntatt for akebakker).  

d) Ved regulering og utbygging av framtidige boligfelt skal gjennomgående stiforbindelser 

sikres gjennom detaljregulering. 

2.4.2 Boligbebyggelse B15 

a) 2.4.1 b),c) og d)gjelder også for 2.4.2 

b) BYA 45 %. Gesimshøyde maks. 15 meter. 

c) 70 % parkeringsdekning i kjeller 

 

2.4.3 Særskilte bestemmelser for eldre utbygde boligfelt,  

Fellesbestemmelser for B1, B2, B3, B4, B5 

a) Møneretning tilpasses eksisterende bebyggelse 

b) Maksimum høyde målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå skal ikke overstige 7 m til 

gesims og 9 m til møne. For enkelttomter der forholdene ligger til rette for det kan 

gesimshøyde økes til 8 m og mønehøyde til 10. Økning i høyde skal bare vurderes der det 

åpenbart ikke fører til forringelse av naboeiendommer.   

c) Dersom ikke annen møne- og gesimshøyde er fastsatt i gjeldende plan kan garasje, carport, 

uthus eller lignende bygg, som ikke er beregnet på beboelse, ha en maksimal høyde til møne 

på 4,5 meter målt fra golv i garasje.  

 

Ved pulttak kan øverste gesims ha en maksimal høyde målt til 4,5 meter fra golv i garasje.  

Takform og volum skal underordnes og tilpasses bolighuset.  

Frittliggende garasje, carport, uthus eller lignende bygg kan oppføres vinkelrett inntil 5,0 m 

eller parallelt inntil 1,0 m fra areal regulert til kommunalt trafikkformål vist på plankartet 

(formålsgrense vei). 

d) B11: Grillhytte kan oppføres på arealet etter søknad til Byggesak. Gitt arealets eksponerte 

beliggenhet, tillates ikke annen utbygging på arealet.   

Boligområder kjennetegnet med B1 

a) Innenfor området kan det oppføres frittliggende bolighus.  

b) Maksimum høyde målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå skal ikke overstige 7 m til 

gesims og 9 m til møne. 

c) %BYA = 35%, om annet ikke fremkommer av detaljreguleringsplan. 

d) Bygninger skal ha saltak.  

Boligområder kjennetegnet med B2 

a) Innenfor området kan det oppføres rekke-/ kjedehus el. liknende boligtyper, men også 

frittstående eneboliger der det ligger til rette for det 



b) % BYA = 45%, om annet ikke fremkommer av detaljreguleringsplan. 

c) Maksimum høyde målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå skal ikke overstige 7 m til 

gesims og 9 m til møne. 

d) Garasjer og parkeringsplasser kan løses som fellesanlegg. 

Boligområder kjennetegnet med B3 

a) Innenfor området kan det oppføres frittliggende bolighus. 

b) Maksimum høyde målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå skal ikke overstige 5,5 m til 

gesims og 7,5 m til møne. 

c) % BYA =35%, om annet ikke fremkommer av detaljreguleringsplan. 

Boligområder kjennetegnet med B4 

a) Innenfor området kan det oppføres frittliggende bolighus og rekkehus-/ kjedehus.  

b) Maksimum høyde målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå skal ikke overstige 7 m til 

gesims og 9 m til møne. 

c) % BYA = 45%, om annet ikke fremkommer av detaljreguleringsplan. 

d) Bygninger kan plasseres inntil nabogrense, men alle bygningsdeler skal være på egen 

eiendom. 

Boligområder kjennetegnet med B5 

a) Innenfor området kan det oppføres frittliggende bolighus og rekkehus/ kjedehus.  

b)  Maksimum høyde målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå skal ikke overstige 7 m til 

gesims og 9 m til møne. 

c) % BYA = 45%, om annet ikke fremkommer av detaljreguleringsplan. 

d) Bygninger kan plasseres inntil nabogrense, men alle bygningsdeler skal være på egen 

eiendom. 

Boligområder kjennetegnet med B18 - Bunesåsen  

Bunesåsen tilrettelegges primært for eneboliger. 

2.5  Sentrumsformål – BS 1 - 3 
a) I områder for sentrumsformål tillates forretninger, kontor, offentlig og privat tjenesteyting 

og boliger.  

b) I sentrumsområdet skal detaljert plassering av bebyggelse, gater, offentlige plasser, parker 

og lekeplasser bestemmes i forbindelse med en detaljreguleringsplan. 

2.5.1 Sentrumsformål – BS 1 og 2 

Etasje på bakkeplan som vender mot offentlig vei skal nyttes til publikumsrettet / forretningsmessig 

virksomhet. Øvrige etasjer benyttes til bolig, forretning, service eller kontorformål.  

2.5.2 Sentrumsformål – BS 3 
Område BS3 kan benyttes til utvidelse av Tverlandet Bo og Servicesenter.  

2.6  Forretning – F1- F4  
I områder for forretning tillates arealer og bygninger for detaljhandel. 



2.6.1 Forretning – F1 

Dagens bruk opprettholdes i samme omfang. 

2.6.2 Forretning – F2 

Nye tiltak i området skal ikke være til hinder for utvikling av ny rundkjøring i Grøttingen og ny 

atkomst til jernbanestasjonen. 
 
         2.6.3    Forretning – F3  

Eventuelle kulturminner på området må kartlegges. 
 

2.6.4    Forretning – F4 

a) Av hensyn til områdets eksponerte beliggenhet skal ny bebyggelse være av høy kvalitet. 

Estetisk utforming av fasade og materialvalg skal vektlegges særskilt. 

b) Virksomhetens støynivå skal ikke overskride anbefalte støyverdier i T1442 for tilliggende 

boligområder. 

c) I områder tillates arealer og bygninger for detaljhandel. Forretningsflaten skal ikke 

overskride 3000 m². Resterende areal skal gis en parkmessig, carbonnøytral opparbeidelse. 

2.7  Offentlig og privat tjenesteyting – BOP 1- 3 og BR1 og BR2 
Innenfor byggeområdet tillates bygg med særskilt angitte formål til offentlig eller privat 

tjenesteyting. Det tillates ikke virksomheter som vil kunne medføre vesentlige trafikk- eller 
miljømessige ulemper, fare eller sjenanse for omgivelsene. 

2.7.1 BOP  1  
I området kan det oppføres bygninger og anlegg for forsamlingslokale 

2.7.1.1 BOP 2 og 3  

I området kan det oppføres bygninger og anlegg for skole, barnehage, omsorgsboliger og 

helseinstitusjoner. 

2.7.1.2 BR1 og BR2  

I området kan det oppføres bygninger og anlegg for Kirke 

2.8  Næringsbebyggelse – N1 - N6 
a) Næringsformål omfatter blant annet industri-, håndverks- og lagervirksomhet, og øvrig 

næringsvirksomhet som ikke er angitt som eget formål. Det tillates ikke etablering av 

detaljhandel. Mindre forretningsvirksomhet tilknyttet produksjon eller lignende kan tillates. 

b) Virksomhetenes støynivå skal ikke overskride anbefalte støyverdier i T1442 for tilliggende 

boligområder. 

c) Næringsarealene må detaljreguleres. Unntak fra plankrav gis for N1 og den bebygde delen 

av N3. 

2.8.1 Næringsbebyggelse - N1 og N4 

Innenfor området kan det etableres bygninger og anlegg for akvakultur/ settefiskanlegg.   

2.8.2 Næringsbebyggelse – N2 
I området tillates bensinstasjon innenfor dagens drift. Ved eventuell utvidelse kreves ny 

reguleringsplan.  



2.8.3 Næringsbebyggelse – N3 

a) I området tillates industri, håndverks- og lagervirksomhet 

b) Virksomhetens støynivå skal ikke overskride anbefalte støyverdier i T1442 for 

tilliggende boligområder. 

c) Nye tiltak utenfor eksisterende etablerte virksomhet krever detaljreguleringsplan. 

2.8.4 Næringsbebyggelse – N5 

Det settes krav til detaljregulering av N5. For å utvikles må atkomst fra RV 80 og intern 

infrastruktur etableres. Alternativ ny atkomst til N5 utredes gjennom detaljreguleringen for 

næringsområdet. 

2.8.5 Næringsbebyggelse - N6 
I området tillates lettere næring som ikke genererer stor biltrafikk. 

Atkomst til N6 skal legges via Saltstraumveien.  

2.9  Idrettsanlegg - BIA 
I området tillates oppført bygninger og anlegg tilknyttet idrett. 

2.10 Annen type nærmere angitt bebyggelse og anlegg  

2.10.1 Naust - BUN 

a) Nye naust tillates kun oppført innenfor nærmere angitte byggeområder i plankartet. 

b) Maks BYA settes til 40m
2
 med maksimal bredde 5 m regnet til utvendig kledning. 

Mønehøyden skal være maks 4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terrengnivå, med 

takvinkel mellom 30 og 35 grader. 

c) Bygningen skal ikke ha vindu, og kan ikke innredes til overnatting. 

d) Naustet skal bygges i tradisjonell stil, med stående kledning, og males med tradisjonell rød 

farge.  

e) Enkeltvise nausttomter skal være maks 100 m², og bør ikke være bredere enn 7 m mht. 

effektiv arealutnytting i strandsonen. 

f) Bebyggelsen skal tilpasses terreng og landskap. Det tillates maks 3 sammenhengende naust i 

bredden. 

g) Ved behandling av byggesøknad skal det påsees at naust i samme rekke får en helhetlig 

utforming når det gjelder fargekombinasjon og materialvalg. 

2.10.2 Flytebrygger 

Flytebrygger og fortøyninger som ikke er i bruk, skal fjernes. 

2.10.3 Trafostasjon - BE 

Innenfor området tillates trafostasjon og installasjoner for energiforsyning 

2.10.4 Vann- og avløpsanlegg – BVA 
Innenfor området tillates anlegg for vannforsyning og renseanlegg for avløp 

2.11 Uteoppholdsarealer 
Arealene er regulerte som leke- og rekreasjonsarealer i boligfeltenes nærmiljø. 



2.12 Kombinert bebyggelse og anleggsområder   

2.12.1 Løding skole -  B/ BOP 1 

Innenfor området kan det etableres boliger og virksomhet for offentlig tjenesteyting. 

(Omsorgsboliger, barnehage, offentlige kontorer.)  Ved detaljregulering av området må hensyn til 

trafikkstøy behandles særskilt. 

2.12.2 Bolig og privat tjenesteyting (forsamlingslokale) – B/ BOP 2 
Innenfor området kan det etableres boliger og forsamlingslokale. 

2.12.3 BN 1 Sildehopen 

Dagens bruk opprettholdes, jf. 8.8.2. 

 

 

2.12.4 BN 2  

I området tillates bolig, lettere industri, håndverks- og lagervirksomhet. 

Virksomhetens støynivå skal ikke overskride anbefalte støyverdier i T1442 for tilliggende 

boligområder. 

3.12.5 BN 3 ved Ørntuva. 

Innenfor området kan det etableres boliger og næring. Ved næringsetablering skal området sees i 

sammenheng med N6. Det settes da krav til detaljregulering. 

Ved boligetablering gjelder følgende bestemmelser: 

 Det tillates bygging av rekkehus med inntil 4 boenheter i to etasjer med tilhørende garasjer. 

 Boligen skal ha saltak eller pulttak. Maks mønehøyde fra gjennomsnittlig planert 

terrengnivå settes 8,0 m. Bygningene skal plasseres i nord- sør retning, på en slik måte at de 

gir mest mulig støyskjermende effekt for ute- og oppholdsarealene.   

 Grad av utnytting settes til BYA= 40 % 

 Det tillates ikke å ta boliger i bruk før støyskjerming mot trafikkstøy er utført i henhold til 

støyforskrift T-1442. 

 Viser til pkt. 1.4 hva angår utbyggingsavtaler. 

 Det tillates atkomst til BN1 fra Saltstraumveien.  

3 Bestemmelser til arealformål nr.2 - «Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur» (§11-7 pkt. 2) 

3.1 Riksveg og fylkesvei 
a) Langs RV 80 håndheves meget streng holdning til avkjørsler. Unntak kan gjøres for 

stedbunden næring. 

b) Langs FV 17 håndheves streng holdning til avkjørsler. Utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel til bolig kan i særskilte tilfeller godkjennes av vegmyndighetene. 

c) Kollektivtrafikken skal sikres god fremkommelighet. Det skal tilrettelegges for ny busstrase 

mellom RV 80 og Saltstraumveien. 



d) Langs RV 80 og ny trace for RV 80 gjelder byggegrenser målt 30m fra senterlinje. 

Byggegrensen gjelder for nybygg og tilbygg. I tunellsonen gjennom Hagebyen og 

steinbruddet gjelder byggegrensen målt 20 meter fra senterlinjen. 

3.2  Lokale veger  
a) Veger i området skal fortrinnsvis utformes ihht Statens vegvesens håndbok 017. 

b) Langs «Saltstraumveien» (gamle FV17 ) gjelder byggegrenser målt 10 m fra senterlinje. 

Bestemmelsene gjelder om ikke annet er fastsatt i detaljreguleringsplan. Byggegrensen 

gjelder for nybygg og tilbygg. 

3.3  Jernbane - SB 
a) I henhold til Jernbanelovens § 10 gjelder byggegrense målt 30 m fra senterlinje 

jernbanespor.  

b) Bebyggelse som er avhengig av å krysse sporene, tillates ikke før ny planfri kryssing er 

etablert. 

c) Ved utforming av jernbaneunderganger skal tilgjengelighet for alle brukergrupper ivaretas 

og utforming skal skje i henhold til krav om universell utforming. 

3.4  Jernbanestasjon – SST 
Innenfor området tillates bygging av togstopp på Tverlandet.  

3.5  Parkering – SPA 
Innenfor områdene kjennetegnet for parkering kan det anlegges biloppstillingsplasser for 

personbiler.  

3.6  Gang-sykkelveg 
Gang/sykkelveger krever i utgangspunktet detaljregulering, men kan bygges uten 

reguleringsplan der nødvendige avtaler foreligger og forholdene ellers ligger til rette 

for dette. Gang og sykkelveier er vist med samferdselslinjer i plankartet. 
 

4 Bestemmelser til arealformål Nr.3 - «Grønnstruktur», (§11-7 

nr. 3) 

4.1 Grønnstruktur og turdrag – G , G1 og GT (§11-7 pkt. 3) 
Utbygging i grønnstrukturområdene og turdragene tillates ikke med unntak av tilretteleggingstiltak 

for allment friluftsliv. Det kan f.eks opparbeides stier, utsiktsområder, grillplasser, benker, 

lekeanlegg, gapahuker osv. 

4.2  G1 Grønnstruktur 
Arealet foreslås regulert til grønnstruktur. Det skal ikke etableres varige konstruksjoner på arealet. 

Området var i planprosessen øremerket til gravlund, vurdert bl.a. ut fra beliggenhet. Skulle det i 

framtiden bli aktuelt å etablere gravlund på Tverlandet er G1 øremerket til formålet. Arealet kan 

brukes til jordbruksformål eller gis en parkmessig opparbeidelse (enkle stier, planting av trær og 

etablering av gressplen) fram til det evt. blir aktuelt å etablere gravlund.  



5 Bestemmelser til arealformål nr.5 - «Landbruks-, natur- og 

friluftsformål samt reindrift» (§11-7 nr. 5) 

5.1  Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift -  LNFR 
a) Innenfor områder avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift tillates ikke spredt bolig-, 

ervervs- eller fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg, eller fradeling til slike formål. 

Unntak gjelder nødvendige tiltak for landbruk, samt bygninger og mindre anlegg i 

forbindelse med fiske og friluftsliv. 

b) % BYA= 35% for fraskilte tomter, om annet ikke fremkommer. 

c) Ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende bebyggelse. 

d) Etablering av nye veier i forbindelse med jord- og skogbruk skal i de tilfeller de blir 

godkjent tilpasses terreng og landskap. 

e) Omdisponering av jordbruksareal andre steder i planområdet skal kompenseres med at 

Løding i et langsiktig perspektiv skal bevares som jordbrukslandskap. 

6 Bestemmelser til arealformål nr. 6 «Bruk og vern av sjø med 

tilhørende strandsone».  (§11-7 nr. 6) 

6.1  Bruk og vern av sjø og vassdrag – V 
Sjørettede anlegg og tilretteleggingstiltak for allmennheten som gjestebrygger, oppankringsplasser 

og mindre opplag med mer kan tillates etter søknad så fremt dette ikke kommer i konflikt med 

frilufts- og naturinteressene. Øvrige tiltak i strandsonen er forbudt. 

6.2  Friluftsområde - VFR 
Områder avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende Strandsone. Det kan kun tillates 

enkel tilrettelegging som styrker bruken av området så fremt dette ikke kommer i konflikt med 

frilufts- og naturinteressene. Øvrige tiltak i strandsonen er forbudt. 

6.3  Småbåthavn – SBH 1 OG SBH 2 
Sjørettet anlegg med molo, brygger, flytebrygger, klubbhus og parkeringsplasser kan anlegges 

innenfor området. Utfylling- og videre utbygging kan ikke finne sted før området 

inngår i detaljert reguleringsplan. 

7 Bestemmelser til hensynssoner etter § 11-8 

7.1  Sikringssone ras- og skredfare H310 1 og H310 2 
Innenfor hensynssonen H310 krever kommunen geotekniske utredninger som dokumenterer 

tilstrekkelig sikkerhet for ethvert tiltak før tillatelse gis, jfr. PBL § 1-6. Dokumentasjonen skal 

oppfylle de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vurderingskriterier fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat eller tilsvarende myndighet. Hensynssonen viser områder for potensiell skredfare. 

Bestemmelsenes pkt. 1.6.2 gir en ytterligere presisering. 



7.2 Høyspentanlegg H370 1 – H370 3 
Innenfor felt H370 kan det ikke oppføres bygninger eller permanente innretninger. Alle 

terrengmessige tiltak skal forelegges og godkjennes av ledningseier før igangsettelse for alle 

byggetiltak gis.  
 

7.3 Krav vedrørende infrastruktur H410 
I næringsområdet N5 skal utbygging ikke finne sted før vegforbindelse med planfri kryssing av 

jernbanen – og atkomst fra RV 80 er etablert.  

7.4  Hensynssone reindrift H520 
Hensynssonen er område for trekk av rein og elg og flytteleia for rein. 

 

7.5  Hensynssoner for viktige områder for friluftsliv H530 
a) Hensynssonene omfatter viktige nærfriluftsområder. Tiltak som bryter opp området, hindrer 

tilgang eller bruk til friluftsformål eller på annen måte medfører at naturverdier i området 

forringes, skal unngås.  

b) Ved utbedring av eksisterende tursti eller ved anlegg av ny trase for tursti eller løype skal 

det tas særlige hensyn til landskapet. 

7.6  Hensynssone grønnstruktur 
Areal på hver side av Storelv avsettes som hensynssone grønnstruktur for å sikre elvepark. 

Hensynssonen skal underordnes hensynssone for fremtidig vegtrasé for Rv 80 der disse 

hensynssonene krysser hverandre. 

7.7  Hensynssone bevaring av naturmiljø H560 1 og H560 2  
a) Hensynssonen skal sikre en arealforvaltning i disse områdene som ikke forringer eller 

skader verdifulle biotoper i landskapet. Det betyr at før det kan gjøres inngrep i disse 

områdene, må konsekvensene kartlegges.  

b) Det skal legges vekt på arealets betydning for den samlede utbredelse og kvalitet av 

naturtypen, (jfr. Naturmangfoldloven).  

 
 

7.8 Hensynssone bevaring av kulturmiljø H570 

7.8.1 Arkeologisk kulturmiljø H570-1-3 

Hensynssonen skal sikre at arealforvaltningen i dette området ikke forringer eller skader 

verdifullt kulturmiljø. 

a) H570_1, id 38594 er tre gravhauger i LNFR –område 

b) H570_2, id 59561 er registrert som en vegetasjonsdekt haug i LNFR-området. Dersom det 

planlegges bebyggelse – eller anlegg på dette jordet, vil det måtte gjennomføres en 

arkeologisk registrering.  

c) H570_3, id 59563 på Oddkjerka har uavklart status. 



7.8.2 Kulturmiljø fra nyere tid H570-4 
«Sildehopen». Hensynssonen skal sikre at arealforvaltningen i dette området ikke forringer eller 

skader verdifullt bygningsmiljø og kulturmiljø. Ved behandling av byggesøknader skal hensyn 

til kulturmiljø vektlegges før det avgjøres om tiltaket 

kan gjennomføres, og om lokalisering og utforming av det.  

 

7.9  Båndlegging for fremtidig regulering etter PBL H710_1 – H710_4  
a) Tunneltrase for RV 80 båndlegges for sikring av fremtidig utbygging. Det legges en 

hensynssone på ny RV80 gjennom Tverlandet; 30 meter på hver side av senterlinje i åpent 

terreng og 20 meter på hver side av senterlinje i tunellsonene. All bygging i hensynssonene 

må godkjennes av Statens vegvesen før byggetiltak kan iverksettes. 

b) Reguleringsplan for Togstopp - Tverlandet ble vedtatt i desember 2013. Området der 

reguleringsplanen gjelder, båndlegges. 
 
 
 
 

7.10 Båndlegging etter lov om kulturminner H730 
Lokaliseringen på Oddan med Id 59562 er et arkeologisk minne som er automatisk fredet etter lov 

om kulturminner. 

7.11 Krav om felles planlegging H810 
a) Ny utbygging av angitt areal krever samlet områdereguleringsplan eller detaljplan for de 

angitte områdene før utbygging kan finne sted.  

b) Avgrensning av underliggende arealformål er retningsgivende og kan justeres etter nærmere 

vurdering ved oppstart av planarbeidet. 
 

7.12 Gjeldende reguleringsplaner H910 
Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, er kjennetegnet på kartet med hensynssone og planid, jf. 

1.5.2. 
 
 



 

 


