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Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Forslag til reguleringsplan for Hagejordet, med plankart, datert 25.02.21, 
bestemmelser datert 10.03.21 og planbeskrivelse datert 05.02.21, godkjennes. 

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

  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 25.02.21 
2. Bestemmelser datert 10.03.21 
3. Planbeskrivelse datert 05.02.21 
4. Sammendrag av høringsuttalelser med kommentar 

  
Sammendrag: 
Planforslaget legger til rette for boliger, barnehage og nytt høydebasseng på Hagejordet på 
Søre Ål. Det er lagt vekt på variasjon i boligtyper, felles kvaliteter for de nye boligområdene 
som også kan komme allmennheten til gode og trygge forbindelser for gående og syklende. 
Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas. 
 
Bakgrunn: 
Lillehammer kommune har mottatt planinitiativ fra Profier og Lillehammer kommune for 
regulering av Hagejordet. Planprogram for reguleringsplanen ble fastsatt juni 2019. 
Planforslaget ble sendt på høring/offentlig ettersyn høsten 2020. Det kom 15 uttalelser til 
planen, herunder to innsigelser. Planen er justert med bakgrunn i uttalelser og innsigelser. 
Planen legges nå fram for vedtak. 
 
Fakta: 



Beskrivelse av området 
Planområdet ligger like syd for Søre Ål bydelssenter, vest for Hamarvegen. Området består i 
dag av hovedsakelig av dyrka mark. Det er i tillegg 17 eksisterende boliger innenfor 
planområdet, samt et høydebasseng for vannforsyning. Terrenget er svakt hellende mot vest. 
Mot Hagebekken i nord og mot planområdets vestligste del heller terrenget bratt.  
 
Planstatus 
Planområdet er hovedsakelig uregulert, men berører delvis følgende reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for Hage, vedtatt 02.04.73, plan nr. 031 
 Reguleringsplan for Hagevegen / Swix Sport, vedtatt 03.02.04, plan nr. 031-07 

Planområdet ligger i hovedsak innenfor byplanens område. I byplanen er området vist som 
kombinert bebyggelse og anlegg for formålene bolig, offentlig/privat tjenesteyting begrenset 
til barnehage og omsorgsboliger, samt høydebasseng. Planområdet er omgitt av områder 
avsatt til LNF, grønnstruktur og veg. Planområdet er berørt av følgende hensynssoner: 

 Hensynssone landskap 
 Hensynssone grønnstruktur 
 Hensynssone flom – 20 m buffer 
 Hensynssone konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg 

Den delen av planområdet som ligger innenfor område for kommuneplanens arealdel består 
av 2 eksisterende boligeiendommer. Boligeiendommene er i kommuneplanens arealdel vist 
som LSB (formål spredt boligbebyggelse). 
 
Planprosess 
Forslagstiller er Profier og Lillehammer kommune. Det ble avholdt oppstartsmøte 10.05.16. 
Varsel om planoppstart ble sendt ut 06.07.16. Det kom 12 uttalelser til planoppstart. 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i kapittel 8 i planbeskrivelsen, vedlegg 3. 
Planforslag ble oversendt til kommunen 04.06.18. Utvalg for plan og samfunnsutvikling 
sendte planforslaget på høring, frist for uttalelse var den 14.10.18. Det kom flere 
høringsuttalelser, herunder 17 innsigelser. På bakgrunn av innsigelsene og prosess med 
byplanen ble reguleringsplan for Hagejordet stoppet, og det ble utarbeidet et planprogram for 
planen i tråd med forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av utvalg 
for plan og samfunnsutvikling 27.06.19. Planutvalget fattet i den forbindelse følgende 
vedtak: «For å sikre god gjenbruk av matjord må faglig kompetanse som for eksempel 
NIBIO engasjeres tidlig i planarbeidet. Herunder må det vurderes om noe av jorden kan 
brukes til skolehage.» 
 
Kommunen mottok planforslag 03.04.20. Planforslaget ble bearbeidet, og sendt på 
høring/offentlig ettersyn 02.10.20, med frist for uttalelse 20.11.20. I tillegg til vedtak om 
høring/offentlig ettersyn vedtok planutvalget også en rekke punkter om endring av 
bestemmelser før utsendelse og punkter som skulle vurderes gjennom høringen. Konkrete 
endringer ble gjort før utsendelse på høring. Punkter som skulle vurderes er kort kommentert 
i vedlegg 5, og mer utdypende under avsnitt vurdering. 
 
Det kom 15 uttalelser til planen ved høring/offentlig ettersyn. Uttalelsene er oppsummert og 
kommentert i vedlegg 5.  
 
Beskrivelse av planforslaget 



Planen legger til rette for boliger, barnehage og nytt høydebasseng. Hovedgrepet i planen er 
en gjennomgående grønnstruktur/aktivitets- og møteplass i retning øst-vest, flere større 
boligtun med forskjellige boligtyper i hvert tun og en barnehage sentralt i området. Hvert 
boligtun skal ha et felles uteoppholdsareal og nærlekeplass for tunet, samt gangpassasjer 
gjennom tunet. 
 
Parkering skal i hovedsak legges under bakken. Biladkomsten til området skal skje via ny 
avkjøring fra Hamarvegen like sør for Hagebekken. For gående og syklende blir det i tillegg 
en ny adkomst direkte fra boligområdet til bydelssenteret på Søre Ål. Gående vil også kunne 
bruke den øst-vest-gående grønnstrukturen som en snarveg mot Søre Ål skole. 
 
Boligene vil være en kombinasjon av blokkbebyggelse i 3-4 etasjer og rekkehus på 2-3 
etasjer. Det er satt av et område til «små, sterke hus», som er tiltenkt mennesker med 
langvarige utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. I planbestemmelser er det satt et 
minimums antall boenheter for delområdene B_1 til B_5. Planen sikrer et minimum på 263 
boehneter i området.  
 
Eksisterende høydebasseng er ivaretatt i planen. Det er også reservert plass til fremtidig 
økning av kapasitet på høydebasseng. 
 
Endringer i planen etter høring 
Endringer i bestemmelsene: 

 Rekkefølgekrav til stenging av adkomst for eksisterende boliger i BF_5, BK_3 og 
BK_4 stilles ved første boenhet innen planområdet. Ved høring slo dette 
rekkefølgekravet inn noe senere. 

 Bestemmelser om matjord er justert. Dette er omtalt under avsnitt «Vurdering». 
 Bestemmelse 2.1 er tilføyd krav til redegjørelse for utforming og materialbruk, og at 

dette må ses i sammenheng innenfor planområdet. Videre stilles det krav til at hele 
utomhusplanen omarbeides dersom det i framtiden skulle komme avvik på denne. 

 Det er stilt krav til at felles uteoppholdsareal og nærlekeplass skal være universelt 
utformet. 

 Bestemmelse 3.1.11 Parkering: Krav om permeabelt dekke på parkering er justert til 
å gjelde parkering uten tak. Bestemmelsen er bearbeidet uten endring av innhold. 

 For gnr./bnr. 87/87 er det sikret mulighet for å fradele tomt. 
 Bestemmelser om passasjer gjennom delområder er presisert.  
 For område B_1-5 er det tatt inn krav til innendørs fellesareal på min. 30 m2. 
 For område B_2 tillates garasje i 1 etasje utenfor byggegrense mot dyrka mark i sør. 
 Bestemmelse om minihus er justert. Dette er omtalt under avsnitt «Vurdering». 
 Bebyggelse i B_4 skal trappes ned mot sør. 
 Det er presisert at biler skal kunne snu innenfor område B/T_1. 

Endringer i kart: 
 Det er lagt til en adkomst til område B_2 lenger sør. 
 Kun veg til barnehage og bydelssenteret er definert som kommunal veg. Resten er 

private.  
 Det er lagt inn 0,5 m buffer mellom kantparkering og g/s-veg. 



Planbeskrivelsen er oppdatert i tråd med endringer i kart og bestemmelser.  
 
Vurdering: 
Generelt 
Hagejordet ligger sentralt på Søre Ål, med nærhet til butikk, skoler, bo- og servicesenter, og 
med fremtidig ny barnehage innenfor planområdet. Plasseringen av området og 
tilrettelegging for bolig og barnehage på Hagejordet er i tråd med flerkjernestrukturen. 
Prosjektet vil tilføre blokkleiligheter i en bydel som i dag har en høy andel 
småhusbebyggelse. Lokaliseringen vil bidra til at de som flytter inn kan velge å gå, sykle og 
ta buss til de daglige gjøremål, og vil på den måten kunne bidra til en klima- og miljøvennlig 
byutvikling.  
 
Overordnet plangrep 
Planområdet er delt inn i delområder for bolig, som hver skal ha felles uteoppholdsareal og 
nærlekeplass. For alle delområder stilles det krav til boliger i forskjellige størrelser, med 
forskjellig antall soverom. Da vil mennesker med ulike boligbehov bo nær hverandre, og ha 
tilhørighet til samme utearealer. Det stilles videre krav til at inngangspartier skal ligge mot 
eller i naturlig tilknytning til felles uteoppholdsareal. Intensjonen med dette er å skape flere 
uformelle møteplasser.  
 
Det stilles krav til to passasjer gjennom hvert av delområdene. En av disse skal være 
universelt utformet. Intensjonen er å knytte delområdene sammen med omkringliggende 
områder, og å skape snarveger for gående. 
 
Det er lagt inn et grøntdrag øst-vest gjennom planområdet. Grøntdraget skal ha funksjon som 
aktivitets- og møteplass, snarveg mot Hamarvegen og det skal brukes til 
overvannshåndtering. Denne funksjonsblandingen stiller høye krav til utforming av området. 
Det er derfor bl.a. stilt krav om at området skal planlegges av landskapsarkitekt, og at 
overordnet overvannsplan legges til grunn. Det stilles rekkefølgekrav som sikrer at området 
opparbeides i tidlig fase av utbyggen av Hagejordet.  
 
Hovedgrønnstrukturen svarer i hovedsak opp byplanens krav til aktivitets- og møteplass. 
Arealet som er avsatt til plasskrevende aktiviteter (f.eks. ballspill) er imidlertid mindre enn 
byplanen forutsetter, og det er derfor satt krav til ytterligere ett lekeapparat/lekefunksjon, 
som kompensasjon.  
 
Krav til variert boligsammensetning, felles uteoppholdsarealer, lekeplasser, grønnstruktur og 
passasjer er eksempler på forhold som kan gi positive ringvirkninger for bl.a. tilhørighet, 
felleskap, likestilling, folkehelse mm. Kommunedirektøren mener dette er godt ivaretatt i 
planforslaget og bidrar til å skape robuste, bærekraftige bomiljøer.  
 
Skolekapasitet 
Boligutbygging på Hagejordet har vært under planlegging i snart 5 år, og ligget inne i 
kommuneplanens arealdel i snart 10 år. I samme periode har det ferdig regulerte Skogen-
feltet vært under utbygging. Søre Ål har en bolig- og befolkningssammensetning som 
medfører mange barn i barneskolealder, og dette vil fortsette en stund framover.  
 
Søre Ål skole har i dag ingen kapasitet til å ta imot nye elever. Det foreligger ingen konkrete 
planer for en utvidelse av Søre Ål skole, men skolekontoret er i ferd med å utarbeide en ny 
skolebruksplan for de neste årene, hvor status på utbygging av Hagejordet blir fulgt opp.  



Utbyggingen på Hagejordet utfordrer kapasiteten på skolen, men gir også en forutsigbarhet 
til hvor det kommer nye boliger, og hvilke prioriteringer kommunen må gjøre mht. 
opprusting og utvidelse av skoler i Lillehammer. Søre Ål er den bydelen med høyest 
potensial for nye boliger i Lillehammer. Det må forventes at denne utfordringen/situasjonen 
løses i arbeidet med ny skolebruksplan. En utbygging på Hagejordet vil dessuten anslagsvis 
gå over en 10-års periode. 
 
Ny barnehage 
Det er i dag underkapasitet på barnehageplasser i Søre Ål, noe som gir økt transportbehov for 
levering av barn i barnehage. Intensjonen i kommunens arealstrategi, flerkjernestrukturen, er 
at flest mulig skal få barnehageplass i egen bydel. Det er avsatt arealer til ny barnehage med 
inntil 9 avdelinger innenfor planområdet. Barnehagen skal dekke opp nåværende og 
fremtidig behov for nye barnehageplasser i Søre Ål bydel.  
 
Barnehagen kommer til å generere en del biltrafikk inn i området. Det har vært drøftet å 
plassere barnehagen nærmere Hamarvegen, for å få mindre trafikk inn i området. Det ble 
imidlertid valgt å ha barnehagen innenfor kommunens eiendom. Barnehagen blir liggende 
sentralt i området, med god tilknytning til felles aktivitets- og møteplass og omkringliggende 
grønnstruktur.  
 
Utbyggingsrekkefølge og -takt 
Flere høringsparter anbefaler at det i planen settes en bestemt utbyggingsrekkefølge for å gi 
forutsigbarhet for de som bor i området. Kommunedirektøren ser at dette kan være positivt, 
og har vurdert dette. Det vil imidlertid ikke være mulig å tidfeste når utbyggingen vil skje – 
det avhenger også av forhold utenfor kommunens kontroll, som konjunktursvingninger og 
utbyggerens forretningsplaner. Dermed vil forutsigbarheten ved en konkret 
utbyggingsrekkefølge likevel være begrenset.  
 
Det er to grunneiere i planområdet. Ved å sette en bestemt utbyggingsrekkefølge blir den ene 
grunneieren avhengig av den andre. Her har vi en ren kommersiell grunneier og kommunen, 
som også har et samfunnsperspektiv som grunneier, og som har en stram økonomi å ta 
hensyn til.  
 
Når arbeidet med et delområde starter vil naboer varsles om dette, og det er lagt stor vekt på i 
bestemmelsene at hvert delområde skal planlegges helhetlig.  
 
Det er også mulig å sette krav til utbyggingstakt i en reguleringsplan. Dette kan f.eks. være et 
maks. antall boenheter pr. år, og kan brukes dersom kommunen ønsker å bremse forsyningen 
av nye boliger. Det er ikke lagt føringer for dette i byplanen/kommuneplanens arealdel. 
Føringer for utbyggingstakt vil gi samme konsekvenser som utbyggingsrekkefølge for 
grunneierne og utbyggernes rammebetingelser.  
 
Samlet sett mener kommunedirektøren at det ikke er nødvendig å sette en konkret 
utbyggingsrekkefølge eller utbyggingstakt. 
 
Fleksibilitet i planen 
Tiltakshaverne har ønsket en fleksibel reguleringsplan for området. Området kommer til å 
være under utbygging i lang tid, og kommunedirektøren er langt på vei enig i at planen bør 
ha en viss fleksibilitet. For denne planen innebærer dette at mange detaljer først vil avklares i 
byggesaken, og det må stilles høye krav til byggesøknaden. 



 
Det ble tidlig gjennomført en arkitektkonkurranse for området, og det vinnende alternativet 
har dannet grunnlag for utforming av planen, og for alle illustrasjoner av området. Flere 
høringsparter har anbefalt at illustrasjonene gjøres veiledende eller bindende.  
 
Illustrasjonen viser hvordan dagens grunneiere ser for seg området utbygd. 
Kommunedirektøren har vurdert å gjøre noen av illustrasjonene veiledende/førende,  
men har kommet fram til at en så stor plan, som skal bygges ut over mange år er mer tjent 
med noe fleksibilitet i utformingen. Illustrasjonene er derfor bare et av mange mulige svar på 
hvordan området kan bli seende ut. Kommunedirektøren har heller lagt stor vekt på å sikre 
de nødvendige kvaliteter i bestemmelsene.  
 
Høyder og tetthet 
Utnyttelsesgrad, høyder og antall boenheter har vært mye diskutert i denne saken. 
Statsforvalteren hadde innsigelse til tetthet ved høring av tidligere planforslag, og ønsket 
flere boenheter. Etter bearbeideing av planen har Statsforvalteren nå akseptert 
utnyttelsesgraden. Kommunedirektøren er enig med Statsforvalteren i at området bør ha en 
høy utnyttelse, men mener en variert sammensetning av boligtyper og størrelser er viktigere 
enn antall boenheter pr. daa. Kommunedirektøren mener blokk på 4 etasjer mot Hamarvegen 
kan aksepteres, og mener høydene og utnyttelsen som planen legger opp, er et godt 
kompromiss.  
 
Hensyn til Kolsveen 
Hensynet til gården Kolsveen er kommentert av flere høringsparter. Bestemmelsene er endret 
slik at det kun tillates rekkehus og parkering nærmest gårdstunet. Dette reduserer antall 
boenheter i dette delområdet. Siden antall boenheter har vært grunnlag for innsigelse fra 
Statsforvalteren tidligere i prosessen, har det blitt sett på hvordan bebyggelsen kan 
omfordeles slik at tilpasningen til Kolsveen ikke går ut over antall boenheter. Løsningen er 
funnet ved å tillate/kreve noe høyere utnyttelse av område B_1 og noe lavere i B_2. Min. 
antall boenheter totalt reduseres da med 1 boenhet. Kommunedirektøren mener hensynet til 
Kolsveen og hensynet til tetthet og utnyttelse er ivaretatt gjennom dette.  
 
Kjørende/syklende/gående  
Hovedkonseptet for veger i planområdet ble lagt tidlig i planprosessen. Kjørende vil få 
adkomst til området via ny veg like sør for Hagebekken. 
 
Kommunedirektøren har tatt utgangspunkt i den foreslåtte hovedstrukturen, og har vært 
opptatt av at gående og syklende skal være godt ivaretatt i planen. Det er gang- og sykkelveg 
langs de mest trafikkerte vegene i planområdet. Grunnen til at det er brukt gang- og 
sykkelveg og ikke fortau er at også syklende skal ha et godt alternativ. Fra Hagejordet mot 
bydelssenteret er det en egen forbindelse forbeholdt gående og syklende, slik at det er lett å 
komme til butikk/bydelssenter uten å bruke bil. Planen legger opp til at 
hovedgrønnstrukturen retning øst/vest kan brukes som snarveg. Denne vil være særlig aktuell 
for barn som skal til Søre Ål skole. Gjennom alle delområder skal det være passasjer for 
gående.  
 
Planen sikrer kommunal veg fram til barnehagen og til bydelssenteret. Veger ut over dette 
anses som rene boligveger, og er regulert private. 
 



Alternative boformer - minihus 
Alternative boformer er omtalt i Byplanen, med intensjon om at det skal tilrettelegges for 
alternative boformer i Lillehammer. Minihus er en av flere alternative boformer. Kommunen 
har ønsket å tilrettelegge for minihus på Hagejordet, nærmere bestemt område B_3.  
 
Bestemmelser for minihus er justert noe etter høring av planen. Slik planen legges frem for 
vedtak sikrer bestemmelsene at det settes av areal til min. 6 minihus innenfor område B_3, 
men det er ikke stilt rekkefølgekrav.  
 
Ved 1. gangs behandling av planforslaget foreslo planutvalget at det skulle tilrettelegges for 
3 mikrohus og 3 minihus, med forskjellig maks. BRA. På bakgrunn av høringsuttalelse fra 
Foreningen Minihus Lillehammer foreslår kommunedirektøren at det ikke skilles på mini- og 
mikrohus, men at alle minihusene har maks. BRA = 50 m2 og maks. høyde = 5 m. Dette vil 
gi en fleksibilitet for de som skal bygge. 
 
Rimelige boliger 
Planutvalget har vedtatt: «Det skal vurderes hvordan det best kan oppnås en stor størrelse- og 
prisvariasjon innenfor området, inkl. boenheter tiltenkt førstegangskjøpere.»  
 
Størrelsesvariasjon er ivaretatt gjennom bestemmelser. 
 
Kommunen har få virkemidler for å sikre prisvariasjon gjennom plan- og bygningsloven. For 
å sikre billigere boliger kunne kommunen lempet på parkeringskrav eller krav til lekeplass, 
men det er vanskelig å sikre at lavere utbyggingskostnader kommer kjøperen til gode. Krav 
om parkeringsplass og lekeplass er også kvalitetskrav som dekker behov for de som skal bo i 
området.  
 
Kommunen er grunneier på deler av Hagejordet. Kommunen har dermed to roller i denne 
saken; som planmyndighet og som grunneier. Som grunneier kan kommunen gå lenger i å 
styre hva som bygges. Kommunen kan eksempelvis bestemme at det skal sikres rimelige 
boliger til førstegangskjøpere innenfor området. Dette kan gjøres gjennom å utvikle 
eiendommen selv eller gjennom å selge ferdig regulert eiendom med klausuler som ivaretar 
rimelige boliger eller andre ønsker. Dette kan ikke styres gjennom reguleringsplanen. Skal 
kommunen utnytte denne muligheten, må det derfor sikres gjennom andre kanaler enn 
gjennom reguleringsplan. 
 
Boligsosiale forhold 
Kommunen har til enhver tid flere boligsosiale behov, og dette endrer seg over tid. Boliger 
til boligsosiale behov skal lokaliseres spredt i kommunen, nært bydelsfunksjoner, i tråd med 
flerkjernestrukturen.  
 
Hagejordet er pekt på som et område hvor kommunen kan sikre noen av de boligsosiale 
behovene. Det er viktig at Hagejordet ikke skal løse alle boligsosiale behov. Boliger til 
boligsosiale behov er en del av ordinære boligområder.  
 
Det er avsatt et område for «små, sterke hus» i utkanten av planområdet. Boligene er tiltenkt 
personer med vedvarende utfordringer knyttet til rus og/eller psykiske lidelser. I tillegg er det 
i bestemmelsene tatt høyde for at det kan etableres personalbaser innenfor boligformålet ved 
behov. Herutover sikrer ikke planen at området faktisk brukes til å dekke boligsosiale behov. 



Dette henger sammen med at boliger til boligsosiale formål reguleres på lik måte som andre 
boliger.  
 
For å sikre at Hagejordet brukes til å dekke noen av kommunens boligsosiale behov kan 
kommunen enten inngå avtale om dette med den private grunneieren (utbyggingsavtale eller 
annen avtale) eller kommunen kan sikre dette på egen grunn. Skal kommunen utnytte denne 
muligheten må det sikres gjennom andre kanaler enn gjennom reguleringsplan. 
 
Matjord 
Planområdet består av totalt 68,3 dekar fulldyrka jord. Området har vært avsatt til 
bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel i over 20 år. På denne tiden har hensynet 
til jordvern blitt stadig mer veklagt gjennom nasjonal jordvernstrategi, og kommunen har 
fulgt opp dette gjennom kommuneplanens arealdel.  
 
I saksframlegg til høring/offentlig ettersyn av reguleringsplan for Hagejordet problematiserte 
byplansjefen at bestemmelsene i planforslaget ikke sikret at matjorda ble gjenbrukt i 
jordbruket, men at den også kunne gjenbrukes innenfor planområdet, f.eks. til opparbeiding 
av hager. Statsforvalteren anbefalte i sin uttalelse at bestemmelsen ble presisert, så det sikres 
at matjord gjenbrukes i jordbruket.  
 
Når saken legges fram for vedtak er bestemmelsen om matjord endret. Bestemmelsen sier nå 
at all matjord som må flyttes eller blir bebygd skal gjenbrukes i jordbruket. Det er unntak for 
matjord i grønnstrukturen. Kommunedirektøren mener denne presiseringen vil sikre en bedre 
gjenbruk av matjorda. 
 
Parkering 
Planen sikrer at all parkering til blokk legges i parkeringskjeller. Halvparten av parkering til 
rekkehus i delområder med blokkbebyggelse skal også legges i parkeringskjeller. Dette er i 
tråd med byplanens føringer. 
 
Flom og overvann 
Flom er ivaretatt gjennom hensynssone flom langs Hagebekken, samt hensynssoner og 
bestemmelser om overvann. Etter innsigelse fra NVE er bestemmelse til hensynssone flom 
oppdatert.  
 
Det er laget en overordnet overvannsplan for området. Det er tatt inn hensynssone for 
overvann i grønnstruktur og langs veger. Internt i boligområdene er det ikke tatt inn 
hensynssoner, men det er beskrevet i bestemmelsene hvordan overvann skal ivaretas. Det er 
stilt krav til at parkering på bakken uten tak skal ha permeabelt dekke. Kommunedirektøren 
vurderer at overvann er tilstrekkelig ivaretatt i kart og bestemmelser. 
 
Støy 
Statsforvalteren i Innlandet fremmet innsigelse til planens støybestemmelser. Østligste bygg 
i område B_4 ligger i gul støysone. Etter dialog med Statsforvalteren er bestemmelsen 
oppdatert og innsigelsen er trukket. Kommunedirektøren vurderer at støy er tilstrekkelig 
ivaretatt i kart og bestemmelser. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget er godt gjennomarbeidet, og legger til rette for en balanse mellom høy 
utnyttelse og andre kvaliteter. Med denne planen sikres en variert boligtilgang i denne 



bydelen for lang tid framover. Planforslaget sikrer areal til ny barnehage, som det er behov 
for i bydel Søre Ål. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget godkjennes.  
 
 
 
Lillehammer, 08.03.21  
 
 
Tord Buer Olsen Geir Fevang  
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 
 
 
 
 


