
Notat til behandling av Kantveien 19 

 
Vedlagte notat er en beskrivelse av forslagsstillers forståelse av planprosessen som ønskes 

vedlagt til Planutvalgets 1. gangs behandlng av reguleringplanen for Kantveien 19. Notatet er 

skrevet av forslagsstillers konsulent som har bistått i prosessen med å utarbeide planforslaget. 

Bakgrunnen for notatet er administrasjonens tilbakemelding om at planforslaget vurderes å 

ikke bli tatt opp til behandling, i påvente av kommunens miljørevisjon i forbindelse med 

revidering av kommuneplanens arealdel for Lillehammer kommune. 

 

Kort om planprosessen: 

Forslagsstiller Brita Foss og Kjetil Veen kjøpte eiendommen i 2015 etter at den ble lagt ut for 

salg. I prospektet til salg ble det vist til at eiendommen var avsatt til boligformål i 

kommuneplanen. I forkant av at eiendommen ble kjøpt undersøkte forslagsstiller med 

kommunen om det var mulig å bygge bolig på tomten. Kommunen var svært positiv til at det 

ble fremmet en reguleringsplan som la til rette for flere boligeiendommer, fremfor å bebygge 

eiendommen med en boenhet i tillegg til hytten som ligger der i dag. 

På bakgrunn av dette kjøpte forslagstiller eiendommen og igangsatte arbeid med regulering. 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunens saksbehandler den 12.02.2016. I møtet ble det 

gitt positive tilbakemeldinger. Det ble anbefalt at planen burde regulere inn minst 8 boenheter. 

Det ble ikke vist til spesielle utredningsbehov, eller andre forhold som ville være av betydning 

for fremdrift eller planprosessen. Det ble anbefalt at nabo mot nord, Erik Andreas Skaarseth 

ble kontaktet, da hans eiendom som grenset i mot på nordsiden, også hadde noe areal som var 

avsatt til boligformål. Forslagsstiller fulgte kommunens anbefaling og inviterte Skaarseth med 

på samarbeid i planen.  

Det ble utarbeidet et utkast til reguleringsplan til påske 2016. Fristen til varsel om oppstart var 

da utløpt og det var ikke kommet inn merknader av betydning.  

Våren 2016 ble det avholdt befaring med saksbehandler for å se på planutkastet. Kommunens 

tilbakemeldinger var positive. 

Sommer/høst 2016 ble planforslaget diskutert i noen runder med kommunen, og det ble utført 

noe tilleggsdokumentasjon og mindre justeringer i planen. Tilbakemeldingene fra 

kommunene til planforslaget var positive, det ble vist til at dette ville bli et flott tilskudd til 

boligtilbudet i kommunen. 

Endelig planforslag ble oversendt til formell behandling til postmottak i lillehammer 

kommune den 23.11.2016. Planforslaget var da i forkant av dette gjennomgått med 

saksbehandler, med positive tilbakemeldinger. Det ble i oversendelsen presisert av 

forslagsstiller at det er ønske om behandling så snart som mulig. 

I etterkant av innsendt planforslag har det blitt byttet saksbehandler internt på planavdelingen. 

Gjennomgang av planforslag med ny saksbehandler første del av 2017. 



I mars fikk forsalgsstiller tilbakemelding om at planen skulle opp til behandling i mars. Saken 

ble senere trukket fra behandling, i påvente av en intern avklaring. 

Det er i etterkant blitt gitt tilbakemelding om at nye planer ikke vil bli lagt ut til offentlig 

ettersyn, før arealstatus er avklart i forbindelse med miljørevisjonen til kommuneplanens 

arealdel. 

 

Konklusjon: 

Forslagsstiller stiller seg svært undrende til at de har fulgt kommunens anbefalinger i 

prosessen til punkt og prikke, og at de ikke er gitt tilbakemelding om tidspunkt for 

miljørevisjon, og evtuelt hvilke konsekvenser dette ville kunne få for behandlingen av planen. 

At planen ble levert til behehandling i november 2016, og at vedtak om miljørevisjon ble lagt 

frem til politisk behandling i april 2017, synes for øvrig å være godt innenfor det som måtte 

kunne beregnes for behandling. 

Forslagsstiller er svært skuffet over, og ser det som helt uvirkelig at det i planprosessen aldri 

er nevnt en absolutt frist for behandling av planen. At denne fristen kommer mange måneder 

etter at planen er levert til behandling er også svært beklagelig. 
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