
OPPSTART AV PLANARBEID
I hht. til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres/
varsles det igangsetting av arbeid med detaljregu-
leringsplan for Storgata 160 - 162 – 164 og del av 
Fagstadvegen i Lillehammer kommune. Planområdet er 
utvidet til også å gjelde Storgt. 160 i forhold til varslin-
gen i juni 2017. 
Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av 
grunneier Storgata 162 AS og i samarbeid med RAM 
Arkitekter AS.
Planområdet er vist med rød stiplet linje på kart under.
 

Planområdet er for Storgata 160 -162 – 164 og del av  
Storgata og Fagstadvegen, samt garasjeanlegget til 
Grensen Borettslag og del av Even Langseths veg. 
Eiendommene utgjør et areal på ca. 5,6 daa, ekskl. 
veger. Detaljreguleringsplanen vil erstatte denne 
delen av Byplan for Lillehammer, vedtatt den 15. juni 
2006. Formålet med planarbeidet er å legge til rette 
for boligbebyggelse-blokk med utnyttelse, BYA på 60 
% med veg, fortau, parkering og grøntstruktur. Blokk-
bebyggelsen kan bli aktuelt å bygge i 3-4-5  etg. over 
Storgata-nivå, med parkeringskjeller med adkomstveier 
fra Fagstadvegen. Adkomstpiler reguleres. Den fredete 
gamle bensinstasjonen på Storgata 164 vil bli regulert til 
bevaring med tilhørende hensynssone. 
Riksantikvarens vedtak om fredning av bygningen og
plassen foran og veien ned til smørehall reguleres også 
til bevaring.
Kommentarer/innspill til planarbeidet sendes Areal+ AS, 
v/Petter Mogens Lund på e-post:  
petter@arealpluss.no; tlf. 976 61 976, ev. pr post:  
Storgata 64 A, 2609 Lillehammer, 
innen 28. februar 2018. Kopi sendes til 
postmottak@lillehammer.kommune.no; eller pr post: 
Lillehammer kommune, TO-Plan og miljø, pb 986,  
2626 Lhmr.  
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