
 

 

Protokoll fra meklingsmøte 17. februar 2020 

Sted: Statens vegvesens lokaler 
Tid: Kl. 12.00 – 19.00 
 
Tema for meklingen: 
Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Lillehammer 2020-2023(30) og Kommunedelplan for 
Lillehammer by, Byplanen 2020-2023(30) fra Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Innlandet 
 
Det var mekling av innsigelser til begge planer 24. juni 2019 etter første høring. Tema for mekling  
17. februar 2020 var gjenstående innsigelser etter andre høring av planene. 
 
Fra Lillehammer kommune møtte ordfører Ingunn Trosholmen, varaordfører Terje Rønning 
planutvalgsleder Knut Arne Vassdokken, kommunedirektør Tord Buer Olsen, byplansjef Inger 
Stubsjøen, konstituert kommunalsjef Geir Fevang, rådgiver Gunhild Stugaard og rådgiver Marianne 
Bismo. 
 
Fra Fylkeskommunen i Innlandet (IFK) møtte fylkesvaraordfører Aud Hove, rådgiver Kari Hanne 
Klynderud Sundfør, seksjonssjef Kristin Loe Kjelstad, konservator Thea Sørensen. 
 
Fra Statens vegvesen (SVV) møtte avdelingsdirektør Fred Anton Mykland, seksjonssjef Hans Martin 
Asskildt, rådgiver Ingrid Onstad og planlegger Randi Sira. 
 
Fra Fylkesmannen i Innlandet (FMIN) møtte assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen (mekler), 
avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum, seniorrådgiver Philip Mellison, seniorrådgiver Olav Malmedal, 
fagdirektør Magne Djup og fagdirektør Runa Bø (referent). 
 
Sigurd Tremoen innledet med en orientering om meklingsinstituttet. Når Fylkesmannen er part i en 
mekling, går assisterende fylkesmann inn i rollen som meklingsmann. Avdelingsdirektør for 
fagområder med innsigelse representerer Fylkesmannen. Han pekte på fordelene med å finne 
løsninger på innsigelsessaker lokalt. Det er partene som kjenner saken best og det er en fordel å ha 
eierskap til løsningene når planen skal gjennomføres. Han oppfordret de frammøtte til å strekke seg 
for å finne løsninger. Han påpekte også at kommuneplanens arealdel skal revideres jevnlig, slik at det 
også kunne være aktuelt å la noen tema ligge til neste revisjon.  
 
Ingunn Trosholmen ønsket innledningsvis å påpeke at kommunen har arbeidet med disse planene i 
fire år, at det har vært mye dialog undervegs og at de folkevalgte nå mener de har kommet fram til 
gode helhetsløsninger. Det lokale selvstyret står sterkt i planarbeidet i Norge, og ifølge nasjonale 
forventninger skal lokaldemokratiet gis rom til å finne gode planløsninger for sin kommune.  
 
Meklingen ble inndelt i bolker etter meklingstema, som dekket både arealdel og kommunedelplan. I 
møtet gikk man fram og tilbake mellom temaene. Nedenfor er meklingsforløpet samlet temavis. 
 
 
STORE HANDELSFORMATER OG TRAFIKKUTREDNINGER 
Store handelsformater 
Innsigelse til begge planers definisjon av handel i store formater (kpa § 2.6.2 og kdp § 2.4.2) og 
dermed til kommunedelplanens K2 (§ 2.5.3.1) og K5 (§ 2.5.6.1, 2.5.6.2) fra SVV, IFK og FMIN. 
 
Kommunen redegjorde for sitt syn og for de endringer som er gjort i planmaterialet. Kommunen har 
utredet og diskutert problemstillingen nøye, bl.a. ligger flere handelsanalyser og seminar med 



 

 

næringen til grunn for kommunens valg om å åpne for detaljvarehandel i store formater i områdene 
K2 og K5. Kommunen er kjent med bestemmelsene i Regional plan for attraktive byer og tettsteder i 
Oppland, men mener regional plan ikke løser utfordringen med bransjeglidning og konseptet handel i 
store formater på en god nok måte. Kommunen har på bakgrunn av handelsanalyser funnet en 
annen definisjon mer hensiktsmessig, og avgrenset to handelsområder K2 og K5, for handel i store 
formater, for å møte utfordringen. Handelsanalysene viser at det som er bra for disse to områdene er 
også bra for sentrum. Kommunen har brukt ABC-prinsippet i utforming av kommunedelplanen, men 
vil ikke lenger skille mellom varegrupper når det gjelder handel. Kommunen påpekte også at 
maksareal for varehandel er trukket ned flere steder og viste til oversikt over gjenværende areal for 
ny handelsvirksomhet. For områdene K2 og K5 er potensialet for ny handel i store formater 
henholdsvis 2500 m2 BRA og 2500 m2 BRA. 
 
Kommunen mener ellers de i stor grad følger opp regional plan for attraktive byer og tettsteder, ved 
å fortette og forsterke eksisterende sentra bl.a. gjennom å styre tjenesteyting til sentrum, forsterke 
kollektivknutepunkt og ved å unngå bygging på dyrka mark. Etter høring har kommunen tatt inn i 
bestemmelsen om handel i store formater at vareutvalget skal være bredt med møbler, brune- og 
hvitevarer, jf. også regional planbestemmelse § 3d der det åpnes for at Lillehammer og Gjøvik kan 
tillate storvarehandel. Kommunen er opptatt av å finne en løsning for å styre handel på en god måte, 
og ønsker å gå foran og vise veg. 
 
SVV, IFK og FMIN viste til at det er et felles ansvar å finne løsninger og tolke nasjonale og regionale 
føringer inn i kommunale arealplaner. I planprosessene har det vært en betydelig dialog og mye er 
løst. Når det gjelder handel i store formater slik kommunen ønsker å definere det, er dette vanskelig 
fordi det er kort tid siden regional plan for attraktive byer og tettsteder ble vedtatt. Planen ble til 
gjennom en omfattende prosess med utgangspunkt i et bredt kunnskapsgrunnlag der bransjeglidning 
var ett av mange tema. Definisjoner i regional planbestemmelse kan ikke endres etter ønske fra hver 
enkelt kommune, dette krever eventuelt revisjon av regional plan.  
 
Kommunen og regionale myndigheter har samme mål, et levende og attraktivt sentrum. Balansen 
mellom handel i sentrum og utenfor er skjør og de regionale myndighetene kan ikke se at 
kommunens grep vil styrke sentrum. Tankegangen i regional plan er styrking av sentrum og 
bydelssentra gjennom å skjerme mot større nyetableringer av detaljvarehandel utenfor. Det er en 
generell utvikling de siste årene at detaljvarehandelen i sentrumsområdene totalt sett går ned, dette 
gjør det enda viktigere å styrke varehandelen der det er ønskelig å ha den. Regionale myndigheter 
mener at etableringer i K2 og K5 som foreslått, vil svekke byens vitalitet og medføre en mindre 
bærekraftig og mer bilbasert handel med flere trafikkutfordringer. 
 
Kommunen svarte at den største konkurransen for Lillehammer er handelsetableringer i områdene 
Rudshøgda, Olerud og Nydalen nær Hamar.  
 
Fylkeskommunen påpekte at kommunen nå har endret planbestemmelsene slik at vareutvalget skal 
være bredt i K2 og K5 og spurte hvorfor kommunen ikke heller kunne definere områdene inn under 
regional planbestemmelse 2. c, jf. 3d.  
 
Kommunen pekte på utfordringene med bransjeglidning og arealkrevende detaljhandel/handel i 
store formater (big-box). Definisjonen slik den nå ligger i plandokumentene gjør det lettere å styre 
handelen, fordi den ikke skiller på varegrupper, men på volum/areal. Styring på varetyper betyr at 
kommunen må definere hva slags konsept de ulike varehusene er. Dette viser seg å være svært 
komplisert på grunn av bransjeglidning, raske og stadige endringer i handelskonseptene osv. Og hva 
skal være grunnlaget for å definere andelen tunge/lette varer:  

• Omsetningstall 

• Antall solgte enheter 



 

 

• Antall m2 butikkareal 

• Antall hyllemeter? 
 
FMIN orienterte om et svar Fylkesmannen fikk i 2018 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet på et spørsmål om lignende tematikk. Spørsmålet var knyttet til 
reguleringsplan for Elverum handelspark. Dokumentene følger vedlagt. 
 
Mekler hadde forståelse for at kommunen ønsker å styre varehandelen på best mulig måte, og 
utfordret partene til å tenke gjennom dette. Etter pause og ytterligere meningsutveksling 
oppsummerte han at det fortsatt er faglig uenighet mellom kommunen og regionale myndigheter om 
prinsippet/definisjonen kommunen ønsker å innføre. Mekler opplevde heller ikke bifall fra regionale 
myndigheter når han foreslo at byplanen for Lillehammer kunne være eksempel på nye løsninger. 
Signalet var heller revisjon av regional plan. Han oppfordret til videre tenkning og ville komme tilbake 
til temaet. 
 
Trafikkutredninger 
Innsigelse til manglende krav om trafikkutredning i kommunedelplanen for K5 (§ 2.5.6) og Lurhaugen 
samt Mesnadalen sentrumsformål S1 (§ 2.2.1) 
 
Kommunen redegjorde for endringer i bestemmelsene gjort for å imøtekomme vegvesenets 
innsigelse. Planbestemmelse punkt 1.2 omhandler krav om reguleringsplan. Det kreves 
reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. I retningslinjer til planbestemmelse punkt 1.2 er det gitt en veiledende opplisting 
av hvilke tiltak dette kan gjelde. Innsigelsen er søkt imøtekommet ved at denne opplistingen er 
supplert med tiltak som fører til vesentlig økt trafikk.  
 
Det er krav til trafikkutredning knyttet til reguleringsplan i gjennomføringssona. Bestemmelsene 
sikrer at arealbruksendringer og tiltak over en viss størrelse utløser krav til reguleringsplan, og 
dermed vil kravet om trafikkutredning for gjennomføringssonene H 820 # 1 og 2 slå inn.   
 
SVV mente at kommunens endringer etter andre høring var positive men at de fortsatt er for lite 
forpliktende. Områdene det er knyttet innsigelse til er særlig sårbare for trafikkøkninger, jf. også 
meklingsresultat fra forrige arealdelrevisjon der det ble satt krav om trafikkanalyse til alle nye tiltak 
på Strandtorget bl.a. fordi kapasiteten i Bankenkrysset er sprengt. Dette er et trafikalt utfordrende 
område med riksveg og adkomst til byen, der vegvesenet har et særlig ansvar. Mesnadalsarmen er 
også viktig med tanke på kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy. Vegvesenet må ha en mulighet til å 
delta i en faglig avgjørelse om når krav om trafikkanalyse og/eller reguleringsplan slår inn. 
 
Det er positivt at kommunen har formulert et reguleringsplankrav, men spørsmålet er om det fanger 
opp alle endringer som kan skape stor trafikk. Kommunens retningslinjer fanger opp en del, men er 
ikke forpliktende. Vurderingen av hva som er større bygge- og anleggstiltak er overlatt til kommunen, 
ikke til vegvesenet som sektormyndighet. Vegvesenet må kunne fange opp flere tiltak som over tid 
kan skape trafikkproblemer, noe som er vegvesenets ansvar.  
 
Vegvesenet foreslo å senke terskelen for trafikkanalyser med en slik formulering (ble lest opp):  
For områdene Strandtorget, Mesnadalen og Lurhaugen er det krav om reguleringsplan for tiltak som 
er søknadspliktige etter pbl § 20-1. I videre planarbeid skal det gjennomføres trafikkutredninger. 
Utredningene skal beregne trafikkbelastning internt i området og for tilstøtende vegnett; for 
Strandtorget og Mesnadalen skal konsekvensene opp til sentrum gjennom Bankenkrysset og ut på 
E6/framtidig lokalveg utredes, og for Lurhaugen skal konsekvensene for Fåberggata sørover og 
gjennom Bankenkrysset utredes. Nødvendige trafikktiltak skal være utredet og innarbeidet i plan med 
rekkefølgebestemmelser og gjennomføres som en del av utbyggingen. Vegvesenet tilføyde at det 



 

 

kunne ses på alternative løsninger med forenkla trafikkutredninger for mindre tiltak, men at de 
måtte inn i slike vurderinger om hva slags tiltak som utløser krav om trafikkutredninger. 
 
Kommunen ønsket ikke gå inn for forslaget fra vegvesenet, da kommunens retningslinjer fanger opp 

det samme. Kommunen har lagt seg på retningslinjer fordi det ikke er mulig å komme med en 

uttømmende liste i en bestemmelse, om hva som vil utløse krav om reguleringsplan. Det var ikke 

aktuelt å vise til tiltak som er søknadspliktige etter pbl § 20-1. Mindre arealbruksendringer og tiltak 

må etter kommunens mening kunne gjennomføres uten dispensasjonsbehandling. 

I meningsutvekslingen som fulgte viste kommunen til eksempel der det ville være unødvendig med 

trafikkutredning, mens vegvesenet mente dette var et eksempel på hva som kunne gi stor 

trafikkøkning og måtte utredes og planlegges. Det ble stilt spørsmål fra jurist om det kunne være en 

mulighet å få inn en formulering i bestemmelsene om at vegvesenet skulle konsulteres eller avgjøre 

sammen med kommunen, hvilke tiltak som utløser krav om reguleringsplan og trafikkanalyse. 

Kommunen utdypet at de hadde lagt seg på retningslinjer fordi det ikke var mulig å komme med en 

uttømmende liste i en bestemmelse, om hva som ville utløse krav om reguleringsplan. Det var ikke 

aktuelt å vise til tiltak som er søknadspliktige etter pbl § 20-1. Kommunen viste til 

områdeprogrammet som nå skal erstatte tidligere krav om områderegulering. Programmet skal 

utformes i samarbeid med bl.a. regionale fagmyndigheter, vedtas politisk og vil inneholde krav til 

trafikkutredninger som viser trafikkbelastning internt i delområdene og for tilstøtende vegnett. 

Private planinitiativ vil vurderes opp mot mål, rammer og prinsipper nedfelt i områdeprogrammet. 

Mekler oppsummerte at det fortsatt er uenighet mellom kommunen og vegvesenet om når større 

tiltak utløser behov for trafikkanalyse/reguleringsplankrav, og ba partene se om det var mulig å finne 

en løsning. 

Etter pause i meklingen presenterte IFK, SVV og FMIN et forslag som kunne imøtekomme både 

temaet knyttet til store handelsformater og trafikkutredninger. IFK førte ordet på vegne av de tre 

myndighetene. 

IFK viste til arbeidet med regional planstrategi og at regional plan for attraktive byer og tettsteder i 
Oppland er en av de planene som sannsynligvis blir prioritert revidert og utvidet til å gjelde for 
Innlandet. I denne sammenhengen kan det være aktuelt å åpne for at Lillehammer er pilot for en 
annen måte å styre varehandel på. Dette gir ikke presedens for andre kommuner og gir samtidig en 
mulighet for kommunen til å prøve ut en annen definisjon for styring av handel fram til regional plan 
revideres. Piloten skal evalueres og resultatene brukes i arbeidet med regional plan. 
 
Piloten for store handelsformater slik kommunen har definert det, skal omfatte restvolumet på 
Strandtorget K5 (2.500 m2 slik kommunen har beregnet det). Forutsetningen er at det stilles krav om 
områderegulering, inkludert trafikkanalyse for Strandtorget og Mesnadalen opp gjennom 
Bankenkrysset før tiltak knyttet til pilot settes i verk. Trafikkanalysen skal beregne trafikkbelastningen 
internt i området og for tilstøtende vegnett. 
 
Kommunen takket for tilbudet og stilte fire spørsmål (svar fra regionale myndigheter i parentes): 

1. Får piloten tilbakevirkende kraft, jf. dispensasjon innenfor K2 som er påklaget. (Nei, den 

saken går sin gang uavhengig av dette) 

2. Hvor stort omfang skal trafikkanalysen ha? (Konsekvensene opp til sentrum gjennom 

Mesnadalen og Bankenkrysset samt ut på dagens E6 skal utredes). 

3. Kan K2 med sitt restvolum på 500 m2 tas med som referanseområde? (Nei). 



 

 

4. Når skal områdereguleringen skje? (Raskt, for å kunne være en pilot. Kravet om 

områderegulering blir vedtatt i kommunedelplanen. Kommer det da noen initiativ om ulike 

tiltak, slår kravet om områdereguleringsplan inn). 

Kommunen takket etter en ny pause i meklingen nei til tilbudet. Begrunnelsen var at kommunens 

planforslag er bredt forankra lokalpolitisk og de mener det ligger innenfor det lokaldemokratiske 

skjønnsrommet. Det ble henvist til KMD sin avgjørelse for Bodø kommune vedr. handel. K2 er et 

viktig område å få med i en pilot, nettopp fordi det er et annet type område enn Strandtorget, hvor 

det er krav til 40 % bolig. Handel styres godt i Lillehammer gjennom planen slik den foreligger. Ikke 

noe nytt i løsningsforslaget. 

SVV, IFK og FMIN avklarte da at deres primærstandpunkt i saken sto ved lag. 

Konklusjon: 
Mekling om innsigelser knyttet til store handelsformater og trafikkutredninger førte ikke fram. 
 
 
OMRÅDER TATT UT AV AREALDELEN VED MEKLING OG TATT INN IGJEN ETTER ANDRE HØRING 
Dette utløser innsigelse fra FMIN til begge områder og fra IFK til LSB-området: 

• B 14 Solhøgda/Røyslimoen 

• LSB Gamlevegen 
 
Kommunen ønsket å se områdene i sammenheng med B8. Mener dette ble en bedre løsning ut fra en 
helhetlig vurdering. Totalen blir at dyrkamarka tas ut og antall boenheter blir tilnærma det samme. 
Utveksling av areal. 
 
FMINs innsigelse var fremmet ut fra del av en helhetlig samordnet bolig-, areal- og 
transportvurdering, i tillegg til at det ligger viktig grøntareal i B14. Oppklarende og positivt med 
innveksling av arealer. Godtar B14 under forutsetning av nye bestemmelser om ivaretaking av 
grønnstruktur. FM godtar også LSB Gamlevegen. 
 
Kommunen vil ta inn spesifikke bestemmelser til B14 om å ivareta grønnstruktur i alle retninger slik 
at sammenhenger med grønnstrukturen utenfor blir ivaretatt. 

 
IFK pekte på at det er reguleringsplanplikt til B 14 så løsningen her var grei for deres del. LSB-
områdene er det ikke knyttet reguleringsplankrav til, så LSB Gamlevegen inngår i IFKs LSB-innsigelse 
og må ses i sammenheng med denne. Gamlevegen er pilegrimsveg. Nå er de øvrige områdene 
konsekvensutredet og vurdert av IFK, men ikke dette. 

 
Konklusjon: 
Mekling førte fram for B 14, LSB Gamlevegen tas med i den videre meklingen om LNF spredt. 
 
 
ØVRIGE ENDRINGER ETTER ANDRE HØRING 
FMIN påpekte at kommunen som planmyndighet generelt må vurdere om endringene kan tas inn 
uten videre prosess, eventuelt ny høring. Følgende endringer i kommuneplanens arealdel ble påpekt 
som uakseptable for FMIN og IFK uten videre konsekvensutredning og høring: 

• bestemmelse som tillater adkomst over LNF-områder til boliger i kommuneplanens arealdel 

• framtidige gang- og sykkelveger er lagt inn i kartet langs alle fylkesveger 
IFK stilte i tillegg spørsmål om siling av eksisterende bebyggelse i LNF. Er alle setre/tidligere setre nå 
hytter, tatt ut som LNF-spredt, det ser ikke slik ut på kartet. 
 



 

 

Kommunen foreslo slike løsninger, som det ble tilslutning til: 

• bestemmelser om adkomst til boliger over LNF-områder tas ut som bestemmelse og 

omgjøres til retningslinje for dispensasjon  

• framtidige gang- og sykkelveger langs fylkesveger tas ut av kartet og legges inn i temakart 

• hvis det er blitt noe feil med hvordan eksisterende bebyggelse setre/hytter er silt ut/vist i 

kart, retter kommunen opp dette i samarbeid med IFK i ettertid 

Konklusjon: 
Mekling om endringer av betydning for IFK og FMIN gjort etter høring, førte fram. 
 
 
EKSISTERENDE SPREDT BEBYGGELSE (LSB OG LSF) OG VASSDRAG 
Innsigelse til deler av arealdelens bestemmelse § 1.19 og kommunedelplanens bestemmelse § 1.18 
og til arealdelens bestemmelser § 2.10 og § 2.11 fra IFK og FMIN 
 
Kommunen redegjorde for sitt syn på spredt bolig og fritidsbolig. Spredt bolig og fritidsbolig i 
Lillehammer er i stor grad bebyggelse etablert langt tilbake i tid. Det er et klart politisk mål å 
anerkjenne og beholde denne bebyggelsen, og legge til rette for at den skal kunne rehabiliteres og 
vedlikeholdes. Det er et mål å gjennom arealplanen legge forutsigbare rammer for hva som kan 
tillates på eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Bestemmelser og retningslinjer slik de er 
utformet i arealdelen legger til rette for det, og sikrer samtidig at viktige hensyn, eksempelvis til 
landbruk, kulturminner og landskap, blir ivaretatt. Kommunen ønsker en avbyråkratisering (gå bort 
fra dispensasjonspraksis), samt å få til en opprydding og modernisering av kart.  
 
IFK og FMIN klargjorde at endringene kommunen hadde gjort i kommunedelplanens 
vassdragsbestemmelse imøtekom deres innsigelser. Det var også gjort andre endringer i 
kommunedelplanen som var positive, uten at det var fremmet innsigelse til dette. 
 
Resten av meklingen rundt disse temaene dreide seg om kommuneplanens arealdel: 
 
Kommunen redegjorde for bestemmelser og endringer. 
 
IFK hadde innsigelse grunnet manglende konsekvensutredning (KU). Fylkeskommunen har nå mottatt 
ny tabell i KU og med endringene i planbestemmelsene, imøtekommes innsigelsen delvis. Fortsatt 
problem med formål til 1.19.2, 2.10.2.8 og 2.11.12. Henger sammen med LSB og LSF, fortsatt 
manglende siling, jf. også merknad om dette i avsnittet ØVRIGE ENDRINGER ETTER ANDRE HØRING. 

• 1.19.2 må ellers ha en tilføyelse av pkt. g: Kulturminner 

• når det gjelder LSB og LSF er det 9 tomter av hele KU-lista, som IFK ønsker at siles ut til LNF 
der eventuelle ønsker om tiltak skal dispensasjonsbehandles 

 
FMIN hadde forståelse for at kommunen vil gjøre saksbehandlingen enklere, men har et regionalt og 
nasjonalt ansvar bl.a. langs vassdrag. Selv om kommunen har en del relevante bestemmelser, så 
holder de ikke som avklaring av slike hensyn. Fylkesmannen mener som et minimum at dette må 
være på plass, og at bestemmelsene endres tilsvarende:   

• Det er byggeforbudssone 0-50 m langs vassdrag. Arealformålet på uregulerte områder gjøres 
til LNF. Alle tiltak innenfor byggeforbudssonen må behandles gjennom dispensasjon.  

• Det defineres en «ytre vassdragssone» 50-100 m langs vassdrag. Arealformålet på uregulerte 
områder er LNF, LSB eller LSF. I denne sona tillates tiltak, under forutsetning av at gitte 
hensyn er ivaretatt. 

 
 



 

 

 

• Bestemmelsene for eksisterende bebyggelse i LSF og LSB presiseres. §§ 2.10.2.7 og 2.11.11 
omformuleres til mer absolutte krav slik punkt b) og e) er formulert. Denne omformuleringen 
skal kommunen, IFK og FMIN være enige om. Tiltak som kommer i konflikt med hensyn nevnt 
i §§ 2.10.2.7 og 2.11.11 skal avvises eller ha full dispensasjonsbehandling. 
 

IFK hadde samme innvendinger og forslag til løsning som FMIN når det gjaldt vassdragshensyn. 
 
Kommunen sa seg enig i endringene som er foreslått i de 5 kulepunktene over. Kommunen som 
planmyndighet tar ansvar for formuleringene, men vil ha dialog med regionale myndigheter om 
formuleringene før sluttvedtak. I tillegg ble det avklart at kommunen vil knytte reguleringsplankrav til 
alle LSB-områder med 4 boenheter eller mer. Det siste løser fylkeskommunens generelle innsigelse, 
også den til LSB Gamlevegen, som var avklart fra FMIN tidligere i møtet.  
 
Konklusjon: 
Mekling førte fram for temaene eksisterende spredt bebyggelse LSB (bolig) og LSF (fritidsbolig) og 
vassdrag. 
 

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Mekler takket partene for konstruktive diskusjoner og oppsummerte slik: 
 
Mekling førte fram med endringer i plankart og bestemmelser for innsigelser knyttet til: 

• Vassdrag (kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Lillehammer by)  

• LNF spredt (LSB og LSF) (kommuneplanens arealdel) 

• Endringer gjort etter høring (kommuneplanens arealdel) 
fra Innlandet fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet. Kommunen som planmyndighet utformer 
nye bestemmelser og sjekker disse ut med regionale/statlige myndigheter før sluttbehandling av 
planene. 

  
Mekling førte ikke fram for innsigelser til planbestemmelser og arealformål knyttet til: 

• Definisjon og bruk av begrepet store handelsformater (kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan Lillehammer by). Innsigelse fra Statens vegvesen, Innlandet 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Innlandet. 

• Krav om trafikkutredninger for tiltak i gjennomføringssone H820_01 og H820_02 
(kommunedelplan Lillehammer by). Innsigelse fra Statens vegvesen. 

 
 
 


