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Sammendrag 

Lillehammer kommune har mottatt et privat reguleringsforslag for eiendommen Kantveien 

19 med gnr/bnr 52/70, samt en mindre del av gnr/bnr 48/1. Hensikten med planarbeidet er å 

tilrettelegge for nye boligtomter. Dette er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan for 

Olympiaparken (vedtatt 29.04.93), men eiendommen er avsatt til boligformål i 

kommuneplanens arealdel 2011-2024. Planområdet skal gjennom miljørevisjon i forbindelse 

med revisjon av kommuneplanens arealdel. Byplansjefen anbefaler på bakgrunn av dette å 

avvente med å legge planen ut til offentlig ettersyn frem til kommuneplanens arealdel er 

vedtatt.  

 

Bakgrunn 

Byplansjefen har besluttet at for perifere områder hvor det ikke var vedtatt høring/offentlig 

ettersyn den 22.06.16 (dato for vedtak av Planprogram for revisjon av kommuneplanens 

arealdel og byplanen) skal gjennom miljørevisjon. «Miljørevisjon» er forankret i Byutvikling 

2044 og i vedtatt planprogram. Dette innebærer at tidligere avsatte, ikke sentrumsnære 

boligområder i dagen arealplan skal gjennom en slik revisjon – for å sikre byfortetting og 

utbygging i sentrale byområder. Miljørevisjonen av disse områdene er også forankret nye 

statlige og regionale retningslinjer for byutvikling, «Statlig planretningslinje for samordnet 

bolig-, areal og transportutvikling» 

Planområdet er en del av et større område på 233 daa (Utbyggingsområde nr. 8 i 

kommuneplanens arealdel 2011-2024, som innbefatter Nordseterveien – Pålsrudveien – 

Kantveien – Øvre Ålsbygda/Ersgård) som i sin helhet skal gjennom miljørevisjon 

 

Fakta 

 

Søker 

Planforslaget er utarbeidet av Planråd AS på vegne av grunneierne.  

 



Formål og plangrunnlag 

Planområdet er i sin helhet regulert gjennom reguleringsplan for Olympiaparken, 

hovedsakelig til fritidsbebyggelse, med noen mindre LNF-områder. Det omsøkte området har 

i senere kommuneplaner blitt omgjort til boligformål, med innlagt LNF-område langs 

Skurva. I kommuneplanens arealdel 2011-2024 er området vist som områdetype B1 – 

småhusbebyggelse – definert som konsentrert eller frittliggende småhusbebyggelse. Det er 

prioritert som utbyggingsområde 1c, med rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og 

sykkelvei langs Nordseterveien opp til Kantveien før utbygging kan skje. Denne er nå ferdig. 

Forslagsstiller ønsker med planforslaget å legge til rette for boligbygging, med 10 nye tomter.    

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning 

I forbindelse med oppstartsmøtet ble planforslaget vurdert iht. forskrift om 

konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. §3 i forskrifta omfatter planer og tiltak 

som skal vurderes etter vedlegg III «Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn». 

Tiltaket vurderes ikke til å få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn som skissert i 

vedlegg III. Kommunen vil ikke kreve konsekvensutredning etter forskriftas bestemmelser, 

men konsekvensene av planendringen skal vurderes for relevante temaer i planbeskrivelsen. 

Planprogram er knyttet til konsekvensutredningskravet og bortfaller. 

 

Planprosess 

Oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen ble avholdt den 12.02.16. Det ble varslet 

planoppstart med annonse i avisa den 03.03.16, og i brev til berørte parter den 02.03.16. Frist 

for å komme med innspill ble satt til 01.04.16.  I forbindelse med varsel av oppstart kom det 

inn 6 merknader. Disse er gjengitt og vurdert av søker i planbeskrivelsen, og kan fås i sin 

helhet av saksbehandler. I forbindelse med arbeidet med kommuneplanens arealdel er 

planområdet, som en del av et større område, tatt inn i miljørevisjon. 

 

Planforslaget 

 

Områdebeskrivelse 

Planområdet er på omkring 12 daa, og ligger langs Kantveien sør for Nordseterveien. 

Området består i dag for det meste av skog, i tillegg til en utbygd fritidseiendom. Elva 

Skurva renner langs eiendommen i nord.  

 

Reguleringsformål 

Det planlegges tilrettelagt for 10 nye boligtomter langs vestsiden av Kantveien. Tomtene er 

av ulik størrelse, fra 0.6-1.5 daa, som muliggjør en variert sammensetning av eneboliger og 

tomannsboliger. Det tillates BYA = 30, med inntil 4 boenheter per tomt. Mønehøyde og 

gesims varierer på de ulike tomtene, hvor B1-B3 har tillatt mønehøyde på 11 meter og 

gesims på 9 meter, mens B4-B10 har tilsvarende 9 og 7 meter. I tillegg til tomtene inkluderer 

planforslaget noe vegareal, friluftsformål og lekeplass. Reguleringsformålet er i gjeldende 

reguleringsplan fritidsbebyggelse, mens det etter kommuneplanens arealdel 2011-2024 

tillates småhusbebyggelse.  

 

 

 

 

Arealregnskap 



 
§12-5. Nr. 1 – bebyggelse og anlegg Areal (dekar) 

Boligbebyggelse (10) 8.7 

Lekeplass 0.3 

Sum areal denne kategori 9.0 

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur  

 

Annen veggrunn – grøntareal (3) 0.1 

Veg  1.2 

Sum areal denne kategori 1.3 

§ 12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  

Grønnstruktur 0.1 

Turveg (2) 0.5 

Vegetasjonsskjerm 0.2 

Sum areal denne kategori 0.8 

§12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift 

 

Friluftsformål (2) 1.1 

Sum areal denne kategori 1.1 

Totalt alle kategorier 12.2 

 

 

Trafikkløsninger  

I planforslaget legges det opp til en endret kryssløsning for atkomst til tomtene fra Kantveien 

via nedkjøring til skogsveien. Her vil skogsveien (GT) få atkomst fra den nye private veien 

gjennom planområdet (Veg 3), i stedet for å dele atkomst slik som i dag. Dette er gjort av 

trafikksikkerhetshensyn.  

 

Det legges opp til parkeringsdekning etter en hver tid gjeldende bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel. Avhengig av størrelse på bolig er disse i dag som følger. 

 

Størrelse Parkeringskrav  

Små leiligheter, 2 rom 1 plass pr. leilighet  

Leilighet/bolig, 3 rom 1,5 plasser pr. leilighet 

Leilighet/bolig, 4 rom og mer 2 plasser pr. leilighet  

Hybel/hybelbygg/1-rom 0,5 pr hybel/leilighet 

  

 

 

 

Barn og unge 



Planforslaget tilrettelegger for en nærlekeplass for yngre barn innenfor planområdet. Det er 

lagt inn rekkefølgekrav om at denne skal etableres, samt kvalitetskrav for opparbeidelsen i 

bestemmelsene. Det er ingen kvartalslekeplass eller områdelekeplass innenfor de kravene 

som stilles i kommuneplanens arealdel.  

 

Flom 

Faren for flom er vurdert som liten i ROS-analysen, med ingen økning av flomfare som følge 

av tiltaket. Forholdet til flom er beskrevet slik i planbeskrivelsen: «Området er ikke 

flomutsatt og det er ingen naturlig vannføring som vil påvirke tomtene oppstrøms, da arealet 

ligger høyere i terrenget enn omkringliggende arealer. Grunnet den store høydeforskjellen 

fra vannstrengen og opp til tomtene, er det satt en byggegrense på 15 meter fra bekkeløpet. 

Området er ikke flomutsatt, siden byggearealene ligger vesentlig høyere enn vannlinjen for 

Skurva. Arealet som ligger på nordsiden av bekkeløpet ligger lavere i terrenget, og flomvann 

vil således ikke kunne flomme opp mot planlagt bebyggelse, men flomme nedover. Der 

bekkeløpet krysser Kantveien ligger også vegen på det laveste punktet ved bekken og lengre 

sørover. Dersom vegen skulle danne en barriere og demme opp oppstrøms, vil vannet også 

her renne nordover, og ikke komme i konflikt med de nye boligtomtene som her reguleres». 

Det er lagt inn en hensynssone langs Skurva med restriksjoner for inngrep i terrenget som 

kan bidra til å hindre erosjon eller andre forhold som øker flomfaren. Det er også i 

bestemmelsene satt krav om vegetasjonsbelte på minst 6 meter langs elva.   

 

Overvann 

Overvann skal håndteres innenfor den enkelte tomt. Dette skal redegjøres for i den enkelte 

byggesak, og det er ikke tillatt å lede overvann til Skurva.  

 

Vurdering  

I kommuneplanens arealdel er det et rekkefølgekrav til boligutbygging i planområdet som 

sier at det skal være etablert gang- og sykkelveg langs Nordseterveien før det kan bygges. 

Denne er nå bygget. Forlagsstiler har etter oppfordring fra kommunen involvert grunneier av 

naboeiendommen i prosjektet, blant annet for å sikre en god løsning for tilkobling til vann og 

avløpsnettet. Dette har virket noe forsinkende for prosjektet. Fullstendig revidert planforslag 

ble sendt til kommunen i slutten av februar. Byplansjefen har forståelse for at det oppleves 

som uheldig at eiendommen skal gjennom miljørevisjon i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanens arealdel.  

 

Miljørevisjon 

I henhold til vedtatt Planprogram for kommuneplanens arealdel og byplan skal det 

gjennomføres en miljørevisjon. Her skal man revurdere avsatte ikke regulerte, ikke utbygde 

arealer i gjeldende arealplan. Administrasjonen har satt vedtak av planprogrammet (22.06.16) 

som tidsgrense. Alle boligområder i yttergrensa av sentralt byområde som på dette tidspunkt 

ikke hadde vedtak om reguleringsplan sendt på høring/offentlig ettersyn (1.gangs behandling) 

skal gjennom miljørevisjon. 

 

I miljørevisjon vil det bli sett på avstander til sentrum og til «daglige målpunkter», dvs. 

skole, barnehage, dagligvare, grønnstruktur, bo- og servicesenter, busstopp. Målet er at flest 

mulig skal kunne gå, sykle eller benytte kollektivtransport til daglige gjøremål. Dette har 

gode virkninger for folkehelsa og for miljøet og vil være et viktig bidrag for at Lillehammer 

kommune skal nå sine mål om å bli en klimanøytral by. Et vedtatt mål er at veksten i 



persontrafikk i hovedsak skal skje gjennom sykkel, gange og kollektivtrafikk, jfr. 

Byutvikling 2044 og kommunedelplan for klima og miljø.  

I møte 06.04.2017 fikk utvalg for plan og samfunnsutvikling orientering om den pågående 

miljøvevisjonen, om faglige kriterier og aktuelle områder. 

 

 

Planområdet ligger omkring 4 km fra Lillehammer sentrum (Skysstasjonen), og rundt 2.5-3 

km fra matbutikk og barneskole. Selv om avstandene i kilometer ikke er avskrekkende, er det 

viktig også å vurdere terreng/topogrfi. Området ligger bratt opp fra Lillehammer sentrum, og 

vil derfor høyst sannsynlig generere biltrafikk i forbindelse med daglige gjøremål som for 

eksempel handling av dagligvare.  

 

Byplansjefen mener likevel at det også er viktig for Lillehammer å tilby ulike typer tomter og 

bosteder, og planområdet har mange gode bokvaliteter. Det er eksisterende boligbebyggelse i 

nærheten både nord og vest for planområdet, det ligger nært marka, og tomtene har god 

solføring og utsikt. Hvorvidt området bør ligge inne som utbyggingsområde i ny arealplan, 

skal vurderes i miljørevisjon i kommuneplanens arealdel. At planområdet skal gjennom en 

miljørevisjon er ikke ensbetydende med at det blir fjernet som utbyggingsområde, men 

byplansjefen mener det er riktig at området vurderes på nytt i miljørevisjonen opp mot nye 

statlige og regionale retningslinjer for byfortetting-/utvikling.  

 

Å anbefale høring/offentlig ettersyn av enkeltplaner i områder tatt ut i miljørevisjon vil være 

uheldig og vanskelig å håndtere for administrasjonen Et vedtak om å sende dette 

planforslaget ut til høring/offentlig ettersyn før det foreligger vedtak for kommuneplanens 

arealdel vil skape presedens for andre tilsvarende prosjekter. Vi har flere andre saker som 

avventer, og kan risikere at det blir et «kappløp» om å regulere sitt område mens planrevisjon 

fortsatt er igang. 

 

Utbyggingsområder (i yttergrensa av det sentrale byområdet) uten regulering, eller hvor 

forslag til regulering ikke var lagt ut til høring/offentlig ettersyn 22.06.16 er inkludert i 

miljørevisjonen. Å avvike fra dette på nåværende tidspunkt vil potensielt føre til 

forskjellsbehandling, og i tillegg være med på å undergrave arbeidet med miljørevisjonen i 

kommuneplanarbeidet.  

Byplansjefen mener miljørevisjonen er et viktig plangrep for å legge til rette for god 

byfortetting med vekst innenfra. Det er et overordnet mål at flere skal bo sentrumsnært og 

kunne sykle, gå eller benytte kollektivt transportmiddel. 

Saken er også prinsippiell og vil kunne skape presedens for tilsvarende saker. 

 

I det understående er det foretatt en kort vurdering av andre relevante tema i planforslaget.  

 

Flom 

I planbeskrivelsen påpekes det at bebyggelsen ikke vil bli utsatt for flom fordi den vil ligge 

vesentlig høyere i terrenget enn bekkeløpet. For å minimere risikoen for uønsket hendelse 

med flom er det lagt inn byggegrense på 15 meter fra Skurva og et vegetasjonsbelte på 

minimum 6 meter langs bekkefaret. To av tomtene ligger likevel nærmere 20 meter fra 

bekkeløpet, og dermed innenfor et område med potensiell flomfare. Det bør utredes nærmere 

av hydrolog, slik at en sikrer at tomtene er bebyggbare. Forslagsstiller er i prosessen med 

utarbeidelse av planforslaget gjort oppmerksom på dette.  



Byplansjefen anbefaler; dersom planen legges ut til høring/offentlig ettersyn, at det utformes 

et tilleggs-vedtak som kan utformes slik: «Utvalg for plan og samfunnsutvikling er opptatt av 

at flomproblematikken ivaretas i planarbeidet og ønsker derfor at det skal utarbeides en 

faglig vurdering av flomfaren for de to boligtomtene innenfor buffersonen rundt Skurva (B9 

og B10)» 

 Dette for å sikre at flomfaren er tilstrekkelig hensyntatt i planforslaget ved høring.  

 

Overvann 

Overvann skal håndteres på den enkelte tomt. Dette skal dokumenteres i byggesaken(e). Det 

er også lagt inn krav i bestemmelsene med forbud mot å lede overvann til Skurva. Dette er et 

tiltak for å hindre en potensiell negativ konsekvens nedstrøms. Byplansjefen anser tema 

overvann å være godt håndtert i planforslaget. 

 

Trafikkløsninger  

Planområdet har atkomst fra Kantveien til ny privat vei gjennom planområdet. Dette gir god 

atkomst til tomtene. I krysset mellom Kantveien og planområdet er lagt vekt på å få en god 

og trafikksikker løsning i forhold til skogsveien. Dette er løst med atkomst til skogsveien fra 

vei 3 heller enn direkte fra Kantveien.   

 

Tomtene ligger i tilknytting til bybussen, med timesavganger fra busstopp i Nordsetervegen. 

Det er gang- og sykkelvei både mot sentrum og Kringsjå barneskole. Dette gir trafikksikker 

atkomst for gående og syklende til viktige daglige gjøremål. Det bør likevel bemerkes at 

tilkomsten fra sentrum er bratt. Det er ikke opparbeidet fortau langs Kantveien.  

 

Parkering er i bestemmelsene satt til å følge de enhver tid gjeldene bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel. Dette gir i dag 1-2 parkeringsplasser pr. boenhet.  

 

Barn og unges interesser 

Det tilrettelegges for nærlekeplass innenfor området. Planbeskrivelsen skisserer også bruk av 

skogsveien som går gjennom planområdet (GT) til nærlek og vinterlek, som for eksempel 

aking. Selv om det ikke finnes en tilrettelagt kvartalslekeplass og områdelekeplass innenfor 

de avstander som kreves etter kommuneplanens arealdel, finnes der store friområder rundt 

planområdet som gir rom for fri lek. I tillegg ligger området nær Birkebeiner skistadion (1 

km) og med kort vei til skiløyper vinterstid. Stampesletta ligger omkring 1,7 km unna i 

gangavstand, og Kringsjå skole ligger 2,7 km unna. Disse avstandene tilsier at det blir for 

langt for yngre barn på egenhånd, men er mer relevant for eldre barn/ungdom. Barn og unges 

interesser vurderes å være bra hensyntatt i planarbeidet.  

 

Konklusjon 

Byplansjefen mener miljørevisjonen er et viktig plangrep for å legge til rette for god 

byfortetting med vekst innenfra. Det er et overordnet mål at flere skal bo sentrumsnært og 

kunne sykle, gå eller benytte kollektivt transportmiddel. 

Saken er også prinsippiell og vil kunne skape presedens for tilsvarende saker. 

 

Byplansjefen mener likevel at det også er viktig for Lillehammer å tilby ulike typer tomter og 

bosteder, og planområdet har mange gode bokvaliteter. Det er eksisterende boligbebyggelse i 

nærheten både nord og vest for planområdet, det ligger nært marka, og tomtene har god 

solføring og utsikt. Hvorvidt området bør ligge inne som utbyggingsområde i ny arealplan, 

skal vurderes i miljørevisjon i kommuneplanens arealdel. At planområdet skal gjennom en 



miljørevisjon er ikke ensbetydende med at det blir fjernet som utbyggingsområde, men 

byplansjefen mener det er riktig at området vurderes på nytt i miljørevisjonen opp mot nye 

statlige og regionale retningslinjer for byfortetting-/utvikling.  

 

Byplansjefen anbefaler derfor planforslaget avventer høring/offentlig ettersyn i påvente av 

miljørevisjonen i kommuneplanens arealdel.  

 

 

Byplansjefen  legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

V E D T A K : 

 

1. Planforslag til reguleringsplan for Kantveien 19 med plankart, datert 04.05.17, 

planbeskrivelse, datert 04.05.17 og planbestemmelser, datert 04.05.17 anbefales ikke 

sendt ut på høring/offentlig ettersyn  

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens §  12-11, og begrunnes med 

pågående revisjon av kommuneplanes arealdel. 

 

 

Lillehammer, 12.06.2017 

 

Inger Stubsjøen Marthe Torset  

Byplansjef  Planrådgiver 

 

  

 

 

 


