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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Fylkesutvalget   

   

 
Reguleringsplan for Storgata 81 - Elvegata 15 og 17 i Lillehammer 
kommune. 
 
Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedt mellom tiltakshaver, Lillehammer 
kommune og fylkesadministrasjonen har resultert i en plan som ivaretar begge hensynene 
på en god måte.ak: 
 

1. Fylkesutvalget mener at dialogen mellom tiltakshaver, Lillehammer kommune og 
fylkesadministrasjonen videreutvikling av eiendommene har resultert i en plan som 
ivaretar bevaring av verneverdig bebyggelse og økt utnyttelse på en god måte.  

2. Byens kulturarv er en viktig bidragsyter til byens omdømme, og det er viktig for 
Lillehammer å bygge oppunder dette konkurransefortrinnet. Fylkesutvalget mener at 
planforslaget nå ivaretar dette. 

3. Planforslaget er i tråd med nasjonale og regionale verneinteresser, og fylkesutvalget 
trekker innsigelsen som ble fremmet til planforslaget i vedtaket 25.8.2020, slik at 
Lillehammer kommune kan sluttbehandle saken.  

 
 
 

Tron Bamrud 
Fylkeskommunedirektør 

  

Saksframlegg



Sammendrag 

Hovedbygningen i Storgata 81 i Lillehammer sentrum brant natt til 22. januar 2017 og ble 
påført store skader både av brannen og av slokningsarbeidet. Etter brannen er det lagt ned 
et stort arbeid både med demontering av bygningsdeler og fasadeelementer. Parallelt med 
dette har det blitt utarbeidet forslag til reguleringsplan for eiendommene Storgata 81 og 
Elvegata 15 og 17. Planen ble behandlet i fylkesutvalget 25.august 2020. Fylkesutvalget 
fremmet da innsigelse til planen. 

Den viktigste problemstillingen i planforslaget har vært å finne en balanse mellom 
videreutvikling i form av økt utnyttelse og ny næringsutvikling og bevaring av verneverdig 
bebyggelse på eiendommene. Prosjektet har utviklet seg mye gjennom planperioden i 
retning av mer bevaring og gjenoppbygging av den verneverdige bebyggelsen. Endringene 
av planforslaget som har kommet frem gjennom dialog med Lillehammer kommune i 
etterkant av den politiske behandlingen gjør at planen nå ivaretar de nasjonale og regionale  
vernehensynene i tilstrekkelig grad. Endringene er innarbeidet i planforslaget og vedtatt av 
planutvalget i Lillehammer kommune. 

Med bakgrunn i dette anbefaler fylkeskommunedirektøren at fylkesutvalget trekker 
innsigelsen til planen. 

 

Innledning 
 
Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte 25.august 2020 og fattet følgende vedtak:  

1. «Fylkesutvalget ser at tiltakshaver og Lillehammer kommune etter brannen har lagt 
ned et stort arbeid både med å ivareta bygningsdeler og fasadeelementer og med å 
utarbeide forslag til reguleringsplan for Storgata 81. 

2. Fylkesutvalget mener det er positivt at bebyggelsen ut mot Storgata 81 med sidefløy 
mot Elvegata planlegges gjenoppført. Dette vil styrke både kulturmiljøet og 
næringslivet i Lillehammer sentrum. 

3. Fylkesutvalget ser det er krevende å finne rett balanse mellom videreutvikling av 
eiendommene i form av økt utnyttelse og bevaring av verneverdig bebyggelse. 
Byens kulturarv er en viktig bidragsyter til byens omdømme, og det er viktig for 
Lillehammer å bygge oppunder dette konkurransefortrinnet. 

4. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget da det er i strid med nasjonale og 
regionale verneinteresser. Storgata 81 og Elvegata 15 er regulert til bevaring og 
inngår i Riksantikvarens "NB! –register" - et register over nasjonalt viktige områder i 
by og må bevares. Fylkesutvalget anbefaler alternativ A i planmaterialet ut fra 
hensynet til kulturmiljøet i Storgata og steds- og næringsutvikling i Lillehammer».  

 
 
Bakgrunn: 
 
Hovedbygningen i Storgata 81 brant natt til 22.januar 2017. Bygningen ble påført store 
skader både av brannen og av sikringsarbeidet. Den øvrige verneverdige bebyggelsen på 
eiendommen ble ikke skadet og fremstår fortsatt som autentisk. Dette gjelder bygningen i 
Elvegata 15 (oppført i 1868) og bakgårdsbebyggelsen tilhørende Storgata 81 (oppført i 
perioden fra 1857 til1891). Hensikten med planforslaget er å gjenoppbygge det som brant, få 
større og mer funksjonelle næringslokaler og ivareta den verneverdige bebyggelsen som 
ikke ble skadet i brannen.  



Hele bygningsmiljøet i Storgata 81 og Elvegata 15 er i eksisterende plan regulert til bevaring 
og inngår i Riksantikvarens "NB! –register" - et register over nasjonalt viktige områder i by. 
Bygningsmiljøet på eiendommene er vurdert som viktig i både nasjonal og regional 
sammenheng, dette gjelder både bebyggelsen ut mot Elvegata og Storgata samt 
bakgårdsbebyggelsen og bakgårdsrommene. Dette er fulgt opp i byplanen til Lillehammer. 

De bevarte bygningene med verneverdi innenfor eiendommen er stallbygningen og 
bakgårdsbygningen til Storgata 81 samt Elvegata 15. Disse fremstår som opprinnelige og 
stallen er en svært sjelden bygningstype og den siste bevarte i Lillehammer sentrum.  

 
Planprosess, medvirkning og roller 

Fylkeskommunen har hatt tett dialog med Lillehammer kommune om saken helt siden 
brannen. Det har vært flere møter med forslagsstiller og kommunen, og med Riksantikvaren.  

Etter at fylkesutvalget fremmet innsigelse til reguleringsplanen (25.8.2020) har 
fylkesadministrasjonen hatt dialogmøte (23.10.2020) med kommunen for å se om 
innsigelsen kunne løses uten mekling. Dialogen har ført frem og planforslaget som nå 
fremmes, er etter fylkeskommunedirektørens vurdering ikke lenger i strid med nasjonale og 
regionale verneinteresser. Endringene er nå innarbeidet i planforslaget og vedtatt av 
planutvalget i Lillehammer kommune. 

Endringene omhandler i hovedsak presiseringer i forhold til bevaringsverdig bebyggelse. Den 
generelle hensynssonen for bevaring av bakgårdsbebyggelsen er erstattet av flere 
hensynssoner som omhandler den enkelte bygning eller bakgårdsrom. 

Følgende prinsipper legges nå til grunn for planforslaget: 



 

Illustrasjonen er hentet fra saksfremlegget til Lillehammer kommune (18.11.20) 



Vurdering og konklusjon: 
Ved en rekonstruksjon av den nedbrente bygningen i Storgata 81 og bevaring av 
gjenstående bakgårdsbebyggelse vil bygningsmiljøet og bakgården igjen kunne danne et 
unikt kulturmiljø i Lillehammer. 
 
For at bygningsmassen skal få en funksjonell utnyttelse er det åpnet for at stallbygningen 
kan flyttes fram til Elvegata innenfor hensynssone H570_6. En historisk gjennomgang av 
bygningsmassen gjennomført av Lillehammer museum viser at stallbygningen tidligere var 
en del av et vinkelbygg som inneholdt stall, utedo, gjødselrom, grisehus og boder i andre 
etasje. Mesteparten av dette ble trolig revet før 1950. Det å flytte stallen mot Elvegata kan 
begrunnes ut fra tidligere plassering av denne bygningsmassen. Det vil også bidra til en 
bedre overgang mellom Elvegata 15 og ny bebyggelse i Elvegata 17. 
 
Fylkeskonservator vil ha dialog og oppfølging av prosjektet gjennom byggesaksbehandling 
og bygging. Dette er nå forankret i bestemmelsene til planen. Den sikrer også gjenbruk og 
kopi av fasadematerialene til Storgata 81 som ble demontert etter brannen.   
 
Den nye planen sikrer også bedre ivaretagelse av gårdsrommene. De bevarte bygningene vil 
fremstå med synlige fasader inn mot gårdsrommene og ivareta kulturmiljøet på en langt 
bedre måte.  
 
Med bakgrunn i dette anbefaler fylkeskommunedirektøren at fylkesutvalget trekker 
innsigelsen til planen.


