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Til sektormyndigheter og berørte parter 

 

 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID/ 
VARSEL OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN 

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal igangsettes 
reguleringsplanarbeid for MINDRE ENDRING HOVEMOEN MASSEUTTAK i Lillehammer kommune. 
Planarbeidet er en endring av reguleringsplan Plan 174 Hovemoen masseuttak-Næringsområde. 
 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere området SB1 fra «parkbelte i industriområde» og 
«bevaring av anlegg» til det omkringliggende formålet masseuttak/industri/forretning/kontor. Det 
krever frigivelse av kulturminnet med ID:89595, som er et tjærebrenningsanlegg. Oppland 
fylkeskommunes kulturarvenhet har sagt seg positive til å frigi kulturminnet, men påpeker at det vil bli 
nødvendig med en utgraving av anlegget. I tillegg må det foreligge en reguleringsendring før de kan 
behandle en dispensasjon.  
 
Lillehammer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke forventes å medføre 
vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn i oppstartsmøte den 14.08.2017. 
 
Kommunen har lagt opp til at planendringen kan behandles som en mindre endring dersom det ikke 
fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Endringen vil alternativt bli 
gjennomført som en ordinær plansak. 
 
Planområdet dekker et areal på ca. 7,2 daa og 
ligger på gnr/bnr 184/84 på Hovemoen vest 
for E6. Foreslått avgrensning for 
reguleringsarbeidet er vist med rødt på utsnitt 
av gjeldende reguleringsplan til høyre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kart: Utsnitt av reguleringsplan med foreslått planavgrensning  
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Planområdet vil i sin helhet bli liggende innenfor kombinert bebyggelse og anleggsformål – 
Masseuttak/Industri/Forretning/Kontor. I tillegg vil fareområdet i gjeldende plan bli videreført. 
Bestemmelsene skal videre føres fra reguleringsplan for Hovemoen masseuttak/Næringsområde. Plan vil 
bli seende slik ut: 

 
 
Rambøll Norge AS er engasjert av Veidekke Industri AS til å utføre reguleringsplanarbeidet for det 
aktuelle området. 
 
Dersom det er opplysninger eller merknader som kan være av betydning for planarbeidet ønsker vi at 
det tas kontakt med oss. 
Eventuelle merknader eller innspill bes rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge 
AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer, innen 13.10.2017. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Line Bjørnstad Grønlie 
 
M +47 48216949 
line.gronlie@ramboll.no 
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