
Kommunedelplan for Lena 

 

De mest stilte spørsmålene: 

 

1. Hvordan kan jeg sende merknader til planforslaget? 

Alle merknader til planforslaget skal være skriftlige og sendes til:  

Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 LENA eller på e-post 

til: postmottak@ostre-toten.kommune.no.  

Om du har noen spørsmål til planforslaget kan du kontakte saksbehandler Ilse 

Konings på telefon 93056501 eller på e-post ilse.konings@ostre-toten.kommune.no. 

 

2. Hvorfor er høringsfristen utvidet til 15. april? 

Planforslaget ble behandlet i formannskapsmøtet den 18. desember 2019. 

Formannskapets merknader og endringer er innarbeidet i planforslaget som nå ligger 

ute på høring. Fram til den 6. mars var det på vår hjemmeside linket til 

formannskapets behandling av saken. Plandokumentene her var ikke oppdatert. 

Riktige dokumentene ligger nå direkte på kommunens hjemmesiden og er også 

tilgjengelige via lenken til kartet. 

 

3. Kan jeg utvikle et areal innenfor sentrumsformål etter kommunedelplan for Lena er 

vedtatt? 

Kommunedelplan for Lena gir retningslinjer for framtidige utvikling innenfor 

planområdet. § 2.3.1.bokstav B av bestemmelser sier at utvikling av sentrumsområde 

skal være detaljregulert. Kommune kan sette krav til nye detaljregulering for allerede 

detaljregulerte områdene. 

 

 

4. Hvorfor kan kommune sette krav om at jeg skal utarbeide en reguleringsplan før 

jeg får bygge når eiendommen min allerede er regulert?  

Vi har flere eldre reguleringsplaner som ikke tilfredsstiller dagens krav. Kommune må 

vurdere hvert enkel planinitiativ og detaljreguleringsplan som gjelder når 

reguleringsplaner er eldre enn 10 år. 

 

5. Hva skjer i utviklingsområde på Lillo? Arealet som er angitt som L6 på kartet? 

Arealet på Lillo som er angitt som L6 på kartet er avsatt til kombinert formål 

bolig/næring. Per i dag er det ingen konkrete planer for området. På grunn av 

beliggenhet ønsker kommunen at område benyttes til boliger eller til næring. Kanskje 

en kombinasjon av begge. Planforslaget som ligger ut på høring gir ikke rom for 

etablering av storvarehandel. Formannskapet har likevel gitt signaler om at det er et 

ønske at stor- eller plasskrevende varehandel skal kunne etablere seg på Lillo (L6). 

Dette må vurderes etter høringen. Dersom området blir endret til å omfatte 

storvarehandel vil endringen bli sendt på ny høring.   
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6. Jeg har en eiendom innenfor areal avsatt til sentrumsformål. Hva har jeg lov til? 

Flere områder innenfor kommunedelplan for Lena er detaljregulert. Avhengig om 

hvilket tiltak det gjelder må kommune vurdere om detaljreguleringsplan må 

revideres.  

 

Hvis du ønsker å bygge, fradele, endre eller gjør andre tiltak: ta kontakt med 

kommunen. Våre saksbehandlere kan fortelle deg om tiltaket er søknadspliktig og 

hvordan du skal søke.   

 

 

7. Jeg bor på en boligeiendom som er avsatt til boligformål. Hva har jeg lov til? 

Her gjelder §2.2.2. bestemmelser til bebygd boligeiendom – arealformål bolig 

nåværende (side 19 i bestemmelsene).  

- maksimalt bebygd areal (BYA) er 40% av tomteareal.  

- samlet bruksareal (BRA) per tomt skal ikke overstige 500 m² 

- samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA)for øvrige bygg (garagsje,    

anneks, uthus m.m.) skal ikke overstige 120 m² 

- fortetting med en eller flere boenheter er tillat (se § 1.2 Retningslinje for 

dispensasjon fra plankravet for fortetting med inntil to boenheter innenfor 

eksisterende byggeområde for bolig. 

- fortetting med en eller flere boenheter er ikke tillat for boligområdene som er 

angitt på plankart L14, L15, L16, L17, L18. (se §2.2.2. Retningslinje for 

dispensasjon fra Bokstav C for fortetting med en enebolig innenfor områdene 

som er angitt på plankart L14, L15, L16, L17, L18 

- det tillates en tilleggsleilighet (utleienhet) på inntil 80 m² BRA eller en hybel 

på inntil 50 m² BRA 

- frittstående garagsjer og uthus bør underordne seg bolig/hovedhuset. 

 

Hvis du ønsker å bygge, fradele, endre eller gjør andre tiltak: ta kontakt med 

kommunen. Våre saksbehandlere kan fortelle deg om tiltaket er søknadspliktig og 

hvordan du skal søke.   

 

 

8. Jeg bor på  boligeiendom som er avsatt til  LNF formål (landbruks-, natur- og 

friluftsområde). Hva har jeg lov til? 

Her gjelder §4.1 Nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet, Retningslinjer (Side 27 bestemmelser).  

Skal du gjøre annet enn innvendige tiltak må du søke om dispensasjon fra 

byggeforbudet i LNF.  

Bestemmelse har 4 forskjellige retningslinjer: 

- Retningslinje for bolig- og ervervbebyggelse på gårdsbruk i aktiv drift 

- Retningslinje for dispensasjon til fradeling av tun for salg av 

landbrukseiendom 



- Retningslinje for dispensasjon til fradeling av tomter for bygging av bolig 

- Retningslinje for kårbolig 

 

Hvis du ønsker å bygge, fradele, endre eller gjør andre tiltak: ta kontakt med 

kommunen. Våre saksbehandlere kan fortelle deg om tiltaket er søknadspliktig og 

hvordan du skal søke.   

 

 

9. Jeg bor i en bolig innenfor LNF-spredt formål. Hva har jeg lov til? 

Her gjelder § 4.2.1. Eksisterende bebygde boligeiendommer (side 29 bestemmelser). 

- All ny bebyggelse (tilbygg og uthus/garasje) skal etableres innenfor det 

definerte arealet (LNF spredt boligbebyggelse) 

- Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 40% av tomteareal. (I beregningen an 

BYA skal det inngå to biloppstillingsplasser, hver på 18 m² 

- Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) per tomt skal ikke overstige 

500 m². Samlet bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) for øvrig bygg (garasje, 

anneks, uthus mm) skal ikke overstige 120 m². (Utnyttelsegrad bokstav B). 

- Det tillates en tilleggsleilighet (utleieenhet) på inntil 80 m² BRA eller en hybel 

på inntil 50 m² BRA. 

- Retningslinje: der eldre uthus utgjør en viktig del av nærområdes, eller 

eiendommens karakter, og som samtidig ikke er tilpasset behovet for en 

tidsmessig garasje, kan det gis tillatelse til garasjebygg selv om arealgrensen 

på 120 m² BRA bestemmelsens Utnyttelsegrad bokstav B blir overskredet. 

Garasjen skal underordne seg den øvrige bebyggelsen på eiendommen og kan 

ikke være større en 120 m² BRA. 

- Frittstående garasjer og uthus bør underordne seg bolig/hovedhuset. 

 

Hvis du ønsker å bygge, fradele, endre eller gjør andre tiltak: ta kontakt med 

kommunen. Våre saksbehandlere kan fortelle deg om tiltaket er søknadspliktig og 

hvordan du skal søke.   

 

 

 

 


