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Sammendrag  

Lillehammer kommune har mottatt 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 var fra administrasjonen foreslått tatt ut 

for gjennomføring av miljørevisjon i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling fattet vedtak 22.06.17 om at planen skulle legges ut til 

høring/offentlig ettersyn, og er nå derfor tatt ut av miljørevisjonen. Rådmannen anbefaler at 

planen godkjennes.  

 

Bakgrunn  

Om miljørevisjon 

Planforslaget for Kantvegen 19 ble i juni lagt ut på høring av Utvalg for plan- og 

samfunnsutviklin. Politikerne fattet samtidig vedtak om å avklare hvilke områder som skal 

inngå i miljørevisjonen gjennom en egen sak. Denne saken ble lagt frem 23.08.17, og 

presiserer at alle planer som er lagt ut på høring før denne datoen ikke skal gjennom 

miljørevisjon.  

Byplansjefen hadde opprinnelig foreslått at perifere boligområder i dagens arealdel skulle 

gjennom miljørevisjon, dersom detalregulering ikke var vedtatt sendt på høring/offentlig 

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

arealdel og byplanen).  

«Miljørevisjon» er forankret i Byutvikling 2044 og i vedtatt planprogram. Dette innebærer at 

tidligere avsatte, ikke sentrumsnære boligområder, i dagens arealplan skal gjennom en slik 

revisjon – for å sikre byfortetting og utbygging i sentrale byområder. Miljørevisjonen er også 

forankret nye statlige retningslinjer for byutvikling, «Statlig planretningslinje for samordnet 



bolig-, areal og transportutvikling» og Regional plan for attraktive byer og tettsteder i 

Oppland.  

Planforslaget for Kantvegen 19 skal etter utvalgets vedtak ikke gjennom miljørevisjon.     

 

 

Fakta  

1. Om plan og høringsuttalelser 

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. 

Merknader fra oppstart er vurdert av søker i planbeskrivelsen. Utvalg for plan og 

samfunnsutvikling vedtok å legge planen ut på høring/offentlig ettersyn 21.06.17. Frist for 

uttalelser var 25.08.17, og det kom inn 5 merknader som er sammenstilt og kommentert i det 

følgende.  

 

Eidsiva 

Bestemmelsene må åpne for plassering av små tekniske fellesanlegg som 

nettstasjoner/transformatorer etc. Det er behov for en ny nettstasjon/transformator i området. 

Det bør avsettes et areal på 5 x 5 meter, med 5 meter buffersone/hensynssone rundt 

transformatoren. Det må være uhindret, kjørbar adkomst for lastebil med kran til 

nettstasjonen.  

 

Kommentar 

Det avsettes areal til slik installasjon med bestemmelser og hensynssone i plankartet.  

 



 

Fylkesmannen 

Fylkesmannen mener at arealutnyttingen med fordel kunne vært noe høyere, og ber 

kommunen vurdere dette. En utbygging i Kantvegen bør ikke tillates uten at det stilles krav 

om ferdigstillelse av trafikksikkerhetstiltak i form av gang- og sykkelveg langs Kantvegen fra 

Nordsetervegen til planområdet. En utbygging uten trafikksikkerhetstiltak vil ikke være i tråd 

med nasjonale interesser. Kommunen må vurdere om det er riktig at ferdig opparbeidet leke- 

og uteoppholdsareal først utløses før den 4. boenheten får brukstillatelse, jf. rikspolitiske 

retningslinjer. Fylkesmannen mener dette kravet bør settes før det gis ferdigattest for første 

bolig.  

 

Kommentar 

Området ligger utenfor det mest sentrale byområdet, og kommunen ser det som 

hensiktsmessig å tillate konsentrert småhusbebyggelse her. Det finnes i dag en 

skogsveg/snarveg fra planområdet til bussholdeplassen som er trafikksikker. Det foreligger 

avtale med grunneier om bruk og mulig brøyting av denne veien. Se vedlegg 5 for mer 

informasjon. Rådmannen mener at planen sikrer etablering av nærlekeplass i rimelig tid når 

denne etableres før den 4. nye boenheten får brukstillatelse. 

.  

Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE har ikke vurdert denne planen direkte, men viser til sjekkliste for vurdering av blant 

annet sikkerhet mot flom og skred, samt krav i TEK 17. 

 

Kommentar 

Tas til orientering  

 

Oppland Fylkeskommune 

De henviser til miljørevisjon i vedtatte planprogram for revisjon av kommuneplanens 

arealdel, og mener planen enten bør avvente miljørevisjonen eller det bør foretas en egen 

miljørevisjon for området. Vurderingene og resultatene av disse kan skape presedens. 

Resultatet av miljøvurderingen bør foreligge før kommunen gjør vedtak i saken. 

Fylkeskommunen viser til tidligere merknad ved oppstart om medvirkning, og savner 

vurderinger av om det er grupper som blir spesielt berørt av planforslaget og eventuelle 

medvirkningsopplegg for disse. Kulturarvenheten har ingen merknader.  

 

Kommentar 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling har i eget vedtak i sak 55/17 23.08.17 bestemt at 

boligområder i utkanten av sentralt byområde (kommueplanens arealdel)- og som ikke var 

1.gangsbehandlet innen 23.08.17 skal gjennom miljørevisjon. Dette planforslaget faller 

derfor utenfor krav til miljørevisjon i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Ordinær 

medvirkningsprosess med høring/offentlig ettersyn anses som tilfredsstillende i denne 

planen.  

 

Statens vegvesen 

Det presiseres at krav om miljørevisjon er forankret i nye statlige og regionale retningslinjer 

for byutvikling og gjennom Byutvikling 2044 og vedtatt planprogram for revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Statens vegvesen mener det er svært uheldig at denne planen ikke 

lenger omfattes av miljørevisjon. Det bør vurderes om det skal settes krav til bygging av 

fortau langs Kantvegen fra Nordsetervegen inn til planområdet.  



 

Kommentar 

Det finnes i dag en skogsveg/snarveg fra planområdet til bussholdeplassen som er 

trafikksikker. Det foreligger avtale med grunneier om bruk og mulig brøyting av denne veien. 

Se vedlegg 5 for mer informasjon. 

 

 

2. Etter høringen er det gjort følgende endringer: 

 

- Det er avsatt areal til transformator i plankartet, med tilhørende bestemmelser. 

- Det er laget en privatrettslig avtale med grunneier om bruk og mulig brøyting av 

trafikksikker atkomst til busstopp.    

 

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  

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

Annen veggrunn – grøntareal (3)  0.1  

Veg  1.2  

§ 12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  

Grønnstruktur  0.1  

Turveg (2)  0.5  

Vegetasjonsskjerm  0.2  

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

Friluftsformål (2)  1.1  

Totalt alle kategorier  12.2  

 

 

 

 



Trafikkløsninger  

I planforslaget legges det opp til en endret kryssløsning for atkomst. Tomtene får atkomst 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. Det er 

sikret trafikksikker atkomst fra planområdet til kollektivfeltet på snarveg/skogsveg gjennom 

naboeiendommen. 

 

Parkering 

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 når 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 i et eget faglig notat som konkluderer med lav flomfare. Det er lagt 

inn en hensynssone langs Skurva med restriksjoner for inngrep i terrenget som skal bidra til å 

hindre erosjon/utvasking ved flom. 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. Planområdet inngikk opprinnelig i miljørevisjonen i forbindelse med 

revisjon av kommuneplanens arealdel. Utvalg for plan og samfunnsutvikling gjorde 23.08.17 

vedtak i sak 55/17 som medfører at planforslaget ikke skal gjennom miljørevisjon. 

Rådmannen vurderer derfor at planforslaget kan legges frem for sluttbehandling.  

Under er noen sentrale tema i planen vurdert.    

 

Forhold til overordnede retningslinjer  

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

km fra dagligvarebutikk og barneskole. Selv om avstandene i kilometer ikke er 

avskrekkende, er det viktig også å vurdere terreng/topografi. Området ligger bratt opp fra 



Lillehammer sentrum, og vil derfor høyst sannsynlig generere biltrafikk i forbindelse med 

arbeidsreise og daglige gjøremål.  

 

Strategidokumentet Byutvikling 2044 og nye statlige og regionale føringer og retningslinjer 

legger opp til at boligutviklingen skal skje rundt sentrum og viktige knutepunkter. 

Flerkjernestruktur, som ny kommuneplan legger opp til, bygger opp om at man konsentrerer 

boligutviklingen i og i tilknytning til sentrum (10-minuttersbyen) og definerte bydelssentra 

som innehar viktige funksjoner som for eksempel dagligvarebutikk, skole og barnehage. En 

utbygging av opptil 40 nye boenheter i dette området bygger ikke oppunder en slik 

flerkjernestruktur, fordi avstanden til sentrum og nærmeste bydelssenter er stor. Det var 

derfor ønskelig fra administrasjonen at området skulle gjennom en miljørevisjon. 

Rådmannen mener likevel at det 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.  

 

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 uønskede hendelser 

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 enn 20 meter fra 

bekkeløpet, og dermed innenfor et område med potensiell flomfare. Det ble i forbindelse 

med høringen utarbeidet en faglig vurdering av flomfaren for de to boligtomtene innenfor 

buffersonen rundt Skurva. Denne konkluderer med at områdets topografi sammen med 

bestemmelsene som ligger i planen sikrer at de to tomtene er bebyggbare og ikke er utsatt for 

flomfare. 

 

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. Rådmannen 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 overgangen til den private vegen (veg 3) og skogsvegen (GT).  

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

Det er gang- og sykkelvei både mot sentrum og Kringsjå barneskole. Det finnes i dag en 

skogsveg/snarveg fra planområdet til bussholdeplassen som er trafikksikker (denne ligger 

utenfor planområdet). Det foreligger avtale med grunneier om bruk og mulig brøyting av 

denne veien. Det finnes også et veletablert sti og vegnett ellers i området, se vedlegg 5 for 

mer informasjon. Dette gir trafikksikker atkomst for gående og syklende til bussholdeplass 

og viktige daglige gjøremål. Det bør likevel bemerkes at tilkomsten fra sentrum er bratt.  

 

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 avhengig av 

størrelse.  

 



Barn og unges interesser  

Det tilrettelegges for nærlekeplass innenfor området. Rådmannen mener at planen sikrer 

etablering av nærlekeplass i rimelig tid når denne etableres før den 4. nye boenheten får 

brukstillatelse. 

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 å gå på egenhånd, 

men er mer relevant for eldre barn/ungdom. Barn og unges interesser vurderes å være bra 

hensyntatt i planarbeidet.  

 

 

 

Konklusjon  

Rådmannen mener det er viktig for Lillehammer å tilby varierte bomulighter, 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.  

Rådmannen anbefaler at planen godkjennes.  

 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

I N N S T I L L I N G / V E D T A K : 

 

1.  Forslag til Detaljreguleringsplan for Kantvegen 19, med planbeskrivelse sist revidert 

24.10.17, plankart datert 23.10.17, og reguleringsbestemmelser sist revidert 27.10.17 

godkjennes.  

 

2.  Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.  

 

 

Lillehammer,  28.10.2017 

 

 

Tord Buer Olsen  Lars Rudi 

Rådmann  Kommunalsjef 

 

  

 

 

 


