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DETALJREGULERINGSPLAN HOVE NÆRINGSPARK SØR - 
SLUTTBEHANDLING 
  
Kommunedirektørens innstilling: 
  

1. Forslag til detaljreguleringsplan for Hove næringspark sør, med planbeskrivelse datert 
21.09.2021, plankart datert 29.09.2021 og bestemmelser datert 29.09.2021 godkjennes.  

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

 
 
 
Vedlegg: 
  
1. Plankart, datert 29.09.2021  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 29.09.2021  
3. Planbeskrivelse, datert 21.09.2021  
4. ROS-analyse, datert 21.09.2021  
5. Overvannsplan, datert 4.05.2021 
6. Plansituasjon for Hovejordet, datert 29.09.2021  
  
 
Sammendrag 
 
Lillehammer kommune har mottatt planforslag med reguleringsplan for Hove næringspark sør. 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for handel med plass- og/eller transportkrevende varer, 
lettere industri eller produksjonsvirksomhet. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget 
godkjennes.  
 
 
Fakta 
 



Planområdet ligger mellom dagens E6 og jernbanen. Avgrensningen tar med seg nødvendige 
arealer for å sikre adkomster og gang- og sykkelvegen. Planforslaget legger til rette for 
næringsutvikling i form av handel med plass- og/eller transportkrevende varer, lettere industri 
eller produksjonsvirksomhet. I dag er området planert ut og brukes til utendørs lagring.  
 
Det er i planen jobbet med å sikre hensiktsmessige adkomster til alle eiendommene i området, 
også de som ligger utenfor planområdet. For at adkomstene skal ha tilfredsstillende utforming vil 
det være nødvendig å gjøre mindre justeringer av tilgrensende reguleringsplan.  
 
Plangrunnlag  
De aktuelle eiendommene har i lengre tid vært avsatt til jernbaneformål i reguleringsplan for 
Lillehammer driftsbanegård Hove. Gjennom nylig vedtatt reguleringsplan for Hove hensetting 
legges hensettingsanlegget på østsiden av de aktuelle eiendommene. I kommuneplanens arealdel 
2020-2023 (2030) er arealene avsatt til framtidig næringsområde (K1). Planforslaget er i tråd 
med overordnet plan.  
Samtidig med denne planprosessen pågår det arbeid med reguleringsplan for avlastet E6, som vil 
ta stilling til plassering av gang- og sykkelveg gjennom området. Disse to planforslagene er 
koordinert. 
 
Planprosess  
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 8. juni 2020. Tiltakshaver sendte ut varsel om 
oppstart den 29. juni. Som følge av innspill til oppstartsvarselet og for å ivareta fremtidig løsning 
for atkomst til en av eiendommene i området ble plangrensen justert, og oppstart ble varslet på 
nytt 19. januar 2021. Til varsel om oppstart kom det uttalelser fra Statsforvalteren i Innlandet, 
Innlandet fylkeskommune, Bane NOR, Statens vegvesen, Forsvarsbygg, NVE, Nye veier AS, 
Elvia, Lillehammer Region brannvesen og TOAS/Ole A Berge/Structor AS. Disse er 
oppsummert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.  
Lillehammer kommune mottok fullstendig planforslag våren 2021. Planen lå på høring i 
perioden fra 25. mai 2021 til 1. august 2021. Det kom inn 8 merknader, oppsummert lengre ned i 
saken. Planforslaget er diskutert underveis med berørte naboer, Bane NOR og Nye veier AS.  
 
Etter høringen er det gjort følgende justeringer i planmaterialet 

- Det er innarbeidet reguleringsbestemmelse om at det skal beregnes massebalanse og at 
overskuddsmasser skal benyttes til samfunnsnyttig formål i tråd med Direktoratets for 
mineralforvaltning sin anbefaling. 

- Det er presisert i bestemmelsen §4.1.4. at bufferlager og miljøstasjon ikke kan plasseres 
utenfor byggegrense i tråd med anbefaling fra Statens vegvesen.  

- Utforming av sideskiftet for gang- og sykkelvegen sør i planområdet er endret fra en skrå 
utforming til en vinkelrett kryssing i tråd med anbefaling fra Fylkeskommunen i 
Innlandet.  

- Adkomstveien o_SKV_3 er fjernet i tråd med anbefaling fra Fylkeskommunen i 
Innlandet, innspill fra naboer og en helhetlig vurdering av veginfrastruktur i området. 
Hensettingsområdet får adkomst via SKV_2. 

- Adkomstveiene i området er endret fra offentlig til privat veg. 
 
 

Merknader ved høring: 
Forsvarsbygg, datert 2.6.2021 
Forsvarsbygg har ingen merknader til denne planen. 
 
Ole A. Berge TOAS AS ved Åge Melbø, datert 7.6.2021 



Er sterkt forundret over at planarbeidet igangsettes uten at det tas direkte kontakt med, og gis 
informasjon til grunneiere/naboer. Det er en uryddig plansituasjon i området med bl.a. flere 
gamle planer og planprosesser i gang.  
Planarbeidene for ny og avlastet E6 oppfattes som kompliserte og uavklarte, og kan/vil påvirke 
arealbruken øst for nåværende E6.  Planarbeidet bør stoppes, inntil E6-planer er avklart, og det 
bør i stedet startes et planarbeid for et større og sammenhengende område mellom nåværende E6 
og det fremtidige Hove hensettingsanlegg, for å oppnå en effektiv og rasjonell arealbruk og 
infrastruktur. Dette planarbeidet bør skje i samarbeid mellom alle grunneiere i det aktuelle 
området, samt Bane Nor, og Lillehammer kommune, som planmyndighet og ansvarlig for den 
uoversiktlige plansituasjonen som er etablert i området. 
En ny veg forbi Dekkmann, som foreslått i ny plan, er uakseptabelt i forhold til drift av 
Dekkmann, og trafikkavvikling i området.  
Det er ikke aktuelt for Toas/Berge å inngå noen avtaler, midlertidige eller permanente, for deler 
av området, før det foreligger en endelig plan for E6, og arealbruk avklares gjennom et 
planarbeid for et større og sammenhengende område. 
 
Kommentar: 
Lillehammer kommune har gitt tillatelse til å igangsette planforslaget som nå foreligger av 
hensyn til mangelen på næringsarealer i kommunen. Forslaget er i tråd med kommuneplanens 
arealdel og er også koordinert med planen for avlastet E6, som i tillegg vil regulere arealene på 
naboeiendommene.  
Lillehammer kommune har hatt oppklarende møter og dialog med naboene og har kommet til 
forståelse med de angående gjeldende plansituasjon, fremtidig veginfrastruktur og videre 
utvikling av området. Som følge av denne prosessen er adkomstvegen o_SKV_3 fjernet fra 
planforslaget.   
Planforslaget viser en adkomstløsning som vil kunne ivareta kjørearealene ved Dekkmann i 
mellomperioden fram til Bane Nor realiserer hensettingsanlegget, og Dekkmannbygget må rives. 
Det kan bli en midlertidig løsning med bruk av dagens avkjørselspunkt og i permanent situasjon 
via SKV_2 og regulert gang- og sykkelvei. Hensikten er at løsningen skal også være arealeffektiv 
i permanent situasjon, og ikke ta for mye areal av 186/4 på vestsiden av veien. 
Lillehammer kommune vurderer ikke privatrettslige forhold i reguleringsplanprosesser.  
 
NVE, datert 24.6.2021 
NVE gir ingen konkrete merknader til selve planen. 
 
Bane Nor, datert 5.7.2021 og 1.9.2021  
Bane nor legger til grunn at de ulike planene i området samsvarer i nødvendig grad. Den samlede 
plansituasjonen vil gjøre det mulig å stenge planovergangen som forutsatt i reguleringsplanen for 
hensettingsanlegget. 
Bane NOR vil ha behov for at spesialtransporter kommer fram til søndre del av deres anlegg.  
Det er viktig at det framtidige hensettingsanlegget beholder en regulert atkomst som 
kan benyttes av ulike kjøretøy som skal inn på deres anlegg. 
 
Kommentar: 
Adkomsten som er regulert gjennom reguleringsplan for Hove hensetting gir begrensninger for 
en optimal utvikling av næringsarealene i området. Den er derfor foreslått endret. Det 
forutsetter mindre administrative justeringer av bestemmelser i reguleringsplan for Hove 
hensettin. Dette vil gjøre det mulig å justere vegkurvatur for å tilpasse til spesialtransporter. 
Denne endringen kan ikke løses i reguleringsplan for Hove næringspark sør, da punkter som 
ikke har tilfredsstillende utforming ligger utenfor planområdet, men er regulert gjennom 
reguleringsplan for Hove hensetting.  
Det er sikret adkomst til søndre del av Bane Nors anlegg. 



 
Innlandet fylkeskommune, datert 7.7.2021 
Fylkeskommunen har ingen innvendinger mot en byggegrense på 20 meter.  
I søndre del av planområdet er det et sideskifte på gang- og sykkelvegen som er vist som en skrå 
kryssing over kjørevegen. Dette er ikke en normert løsning. De forutsetter at anlegget utformes 
etter kravene i Statens vegvesens håndbok N100 «veg- og gateutforming». Det skal være en 
vinkelrett kryssing og krysningspunktet bør heves.  
Adkomst til hensettingsanlegget øst for planområdet, o_SKV3 er plassert svært nærme 
rundkjøringen. Dette er uheldig og kan gi tilbakeblokkering inn i rundkjøringa, med dårlig 
avvikling av trafikken og fare for påkjøring bakfra. Fylkeskommunen anbefaler at SKV2 
benyttes som adkomst. Eventuelt bør o_SKV3 flyttes til rettstrekningen lengre mot sør. 
Fylkeskommunen ber om at følgende tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene: «Dersom det 
i forbindelse med tiltak i marken og i vann oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet gjøres kjent med 
denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommune v/Kulturarv, 
jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd». 
 
Kommentar: 
For å ivareta arealeffektiv utvikling av hele område er det anbefalt å fjerne o_SKV3 fra 
plankartet og ikke flytte den lengre sør. Teksten som gjelder kulturminner er tatt inn i 
bestemmelsene. De øvrige innspillene er tatt til etterretning. 
 
Statens vegvesen, datert 8.7.2021 
Med bakgrunn i at dagens E6 vil bli nedklassifisert til fylkesvegen, at gang- og sykkelveg legges 
lenger bort fra vegen og at fylkeskommunen aksepterer byggegrense på 20 meter, vil Statens 
vegvesen ikke motsette seg den foreslåtte byggegrensen. Parkeringsplasser er omfattet av 
byggegrensebestemmelsene og det kan ikke uten videre anlegges parkeringsplasser i konflikt 
med byggegrensen. 
Byggegrensereglene omfatter også lagring, og det som kalles bufferlager med avstand bare 13, 8 
meter fra vegmidte på situasjonsplan. Miljøstasjon er plassert med samme avstand. Dette er i 
strid med foreslått byggegrense og kan ikke aksepteres. 
 
Kommentar: 
Plassering av bufferlager og miljøstasjon innenfor byggegrenser er tatt inn i reviderte 
bestemmelser. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, datert 20.7.2021 
Det foreslåtte planområdet ligger i sin helhet innenfor forekomstområdet for Hovemoen, som 
Norges geologiske undersøkelse har vurdert til å ha regional betydning som ressurs for 
byggeråstoff. DMF sin anbefaling er at det settes krav i bestemmelsene til beregning av 
massebalanse for utbyggingsformål, og at overskuddsmasser planlegges å benyttes til 
samfunnsnyttig formål heller enn permanent deponering. 
 
Kommentar: 
Dette er tatt inn i reviderte bestemmelser. 
 
Statsforvalteren, datert 6.7.2021  
Statsforvalteren mener det er viktig med høy arealutnyttelse også av næringsarealer, og at kun 
BYA i % gir liten grad av styring på minimum utnytting. Felles parkering synes i liten grad å 
være vurdert, og det er sikkert vanskelig å få til når en åpner opp for å planlegge enkeltområder 
for seg. 



Statsforvalteren mener at en har kommet fram til en god løsning for gang- og sykkelveg på 
strekningen. Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er godt ivaretatt i 
reguleringsplanen. 
 
Kommentar 
Av hensyn til mangelen på næringsarealer i kommunen ble det vurdert at denne 
reguleringsplanen kan igangsettes uten krav til regulering av større område. Hovedgrunnen var 
at de nærliggende arealene er innenfor avgrensning til E6 planen og utforming av veganlegget 
er ikke avklart på nåværende tidspunkt.   
Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og planen følger opp kommuneplanens 
bestemmelse om minimum 70 % BYA. Det vurderes å være tilstrekkelig arealutnytting.  
 
 
Vurdering:  
 
Adkomst  
Adkomsten til område har vært sentralt tema i planarbeidet. Forslaget innebærer at man etablerer 
permanent veg fra rundkjøringen i nord i den traséen hvor eksisterende veg er i dag (SKV1 i 
plankartet, vedlegg 1). Plassering er sammenfallende med eksisterende vann- og avløpsledninger 
som båndlegger denne traséen for annen utbygging. Det er foreslått at adkomst til Hove 
hensetting skal skje via SKV2. For å disponere de resterende arealene i området (K1 i 
kommuneplanens arealdel) på best mulig måte og ivareta trafikksikkerheten (jf. innspill fra 
Innlandet fylkeskommune) er det foreslått å fjerne opprinnelig adkomst o_SKV3. I tillegg er det 
lagt opp til en parallell gang- og sykkelveg, som en del av hovedtrasé mellom Vingnes og 
Storhove.  
Ut ifra dagens og fremtidig arealbruk vurderer Kommunedirektøren denne løsningen som mest 
hensiktsmessig for hele området.  
 
Formål 
Etablering av forretning for areal- og transportkrevende handel, samt industri eller produksjon er 
i tråd med kommuneplanens føringer for området.  
Nye etableringer vil bygge opp om Storhove som næringspark. Eksponeringen mot dagens E6, 
som vil fortsatt være innfartsåren til Lillehammer, vil ha et klart markedsmessig fortrinn for 
virksomhetene. Flere virksomheter på Storhove kan være positivt for byen dersom 
virksomhetene henvender seg til et regionalt marked. Kommunedirektøren mener det er svært 
viktig at den handelsvirksomheten som tillates ikke gir konkurranse til sentrum. Derfor 
presiseres det i bestemmelsene at det ikke er tillatt handel med detaljvarer eller storvarehandel 
fra «big-box-konsepter» - store handelsformater.  
Industri og produksjon avgrenses ved at det ikke tillates virksomheter som vil gi vesentlige 
ulemper, som f.eks. forurensing, eller støy for naboeiendommer.  
 
Estetikk  
Det er gitt bestemmelser om krav til redegjørelse for arkitektur gjennom byggesaken, og det er 
presisert at denne skal vise ny bebyggelse i sammenheng med omkringliggende landskap og 
bebyggelse. Intensjonen med bestemmelsen er at det gjennom byggesaken skal gjøres rede for de 
arkitektoniske valg som gjøres, og det skal vises hvordan bygg ser ut i en større sammenheng, 
herunder eksponering fra viktige steder, som dagens E6. Kommunedirektøren er opptatt av at det 
som bygges her har god arkitektonisk kvalitet og tilpasses omkringliggende landskap. Området 
skal ikke framstå som et utendørs lagerområde, eller med massiv markedsføring av merkevarer.  
Reguleringsplanen må ha bestemmelser som ikke retter seg mot bestemte virksomheter, så 
bestemmelsene kan ikke bli for konkrete for utformingen av byggene. Konkrete arkitektoniske 
valg må håndteres i byggesaken.  



 
Overvann  
Planområdet berører ikke vassdrag, men det er registrert flomveier lang eksisterende kjøreveger. 
Det er også et aktsomhetsområde for flom.  
Det er utarbeidet en overordnet overvannsplan, hvor tiltak er beskrevet. Denne gjøres gjeldende 
gjennom bestemmelser, men endelig løsning vil bli tilpasset i byggesøknad.  
Søknad skal i nødvendig utstrekning angi tiltak og vise hvordan arealer for lokal 
overvannshåndtering sikres.  
 
Konklusjon:  
Planen åpner for etablering av handel med areal- og/eller transportkrevende varer i tillegg til 
industri. Kommunedirektøren mener nye etableringer i området med virksomheter som 
henvender seg til både lokalt og regionalt omland kan være positive for Lillehammer. Det er 
viktig at næringsbebyggelsen får god arkitektonisk kvalitet og tilpasses omkringliggende 
landskap. Kommunedirektøren anbefaler at planen godkjennes.  
 
 
 
 
Lillehammer, 29.09.21 
 
 
Tord Buer Olsen Lars Rudi 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 
 
 
 
 

 
 


