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Statlige og regionale myndigheter, kommuner 
1 BaneNOR SF 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-53 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Byggegrense på 30 meter fra jernbanen må opprettholdes for å tilrettelegge for dobbeltspor.  
 Positive til fortettingsgrepet, og ABC prinsippet, og mener planforslaget støtter opp om å øke 

andelen kollektivreisende. Støtter for øvrig poenger rundt plassering av sykehus.  
 Peker på forholdet mellom kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for E6 Vingrom - 

Ensby, samt ny reguleringsplan, hvor arealer utenfor veibanen i KDP benytter gjeldene 
arealdel som grunnlag.  

 Bestemmelser om overvann ser ut til å sikre jernbanens infrastruktur mot økt fare.  
 
Rådmannens kommentar: 

 Byggegrense på 30 m ligger i bestemmelsene.  
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
2 Direktoratet for mineralforvaltning 
Datert: 20.02.19 
ESA: 18/10432-127 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 INNSIGELSE: Deler av næringsområdet N1. Regionalt viktig grusforekomst. Innsigelsen gjelder 
manglende planbestemmelser som sikrer samfunnsmessig god ressursutnyttelse innenfor 
N1. Innsigelsen gjelder de arealer som i gjeldende plan er avsatt til LNF, og som i forslag til ny 
kommuneplanen er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse. 

 Innsigelsen er begrunnet i følgende punkter: 
o Planen begrunner og redegjør ikke for hvordan arealformål fremtidig 

næringsbebyggelse N1 i kommuneplanen ivaretar muligheten til å utnytte 
grusressursene innenfor en forekomst av vesentlig regional betydning. 

o Det fremgår ikke av planbestemmelsene at grusressursene skal utnyttes før varig 
båndlegging gjennom arealkrevende industri kan tillates. 

o Manglende bestemmelser for å ivareta en langsiktig utnyttelse av forekomsten 
innenfor avsatt formål fremtidig næringsbebyggelse vil være i strid med nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. 

 Dersom det legges inn planbestemmelser som sikrer tilstrekkelig god ressursutnyttelse av 
grusressursene før arealet tas i bruk til næringsareal, vil DMF anse at grunnlaget for 
innsigelsen faller bort og vi vil dermed kunne trekke innsigelsen. 

 Innsigelsen begrunnes ytterligere, og det gis råd om hvordan planen kan endres. 
 Område for råstoffutvinning på Roverudmyra er redusert i forhold til gjeldende arealdel. 

Forekomsten Roverud er karakterisert å være en regionalt viktig pukkressurs av NGU. 
Reduksjonen må begrunnes. 

 
Rådmannens kommentar: 

 TIL INNSIGELSE: Det er tilføyd bestemmelse for N1 som sikrer mineralressursen: «Området 
kan ikke brukes som permanente næringsarealer før grusressursen er tatt ut.». 

 Uttalelsen inneholder faglige råd, som er tatt inn i planene. 
 Anbefaler at areal for råstoffutvinning på Roverudmyra utvides til samme areal som er vist i 

kommuneplanens arealdel 2011-2024, mens areal for avfallsanlegg beholdes som ved høring, 
i tråd med regulering og faktisk bruk. 
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3 Fylkesmannen i Innlandet 
Datert: 08.03.19 
ESA: 18/10432-127 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Fylkesmannen har følgende innsigelser til planforslaget: 
o INNSIGELSE: Omfanget av byggeområder for boliger: B1-B7, B12-B15, B17-B20, B24-

25, B27, B29a Ravnum, B30-31, LSB 4-5, 7-8, LSB10 som ligger vest for Holtlivegen, 
LSB14 og 17-18. 

o INNSIGELSE: LNF-spredt bolig og fritidsbolig på grunn av manglende entydig 
avgrensing og konsekvensutredning.  

o INNSIGELSE: Varehandel som ikke er i tråd med regional planbestemmelse. Dette 
gjelder maksareal i bydelssenter og manglende begrensing av handel integrert i 
næringsformålet samt varehandelsdefinisjon. 

o INNSIGELSE: Hensynssone for felles planlegging i Birkebeinerlia 
o INNSIGELSE: Utvidelse av næringsområdene N1 på Hovemoen av hensyn til jordvern 

samt frilufts- og naturverdier i området og N2 Jevnebakken på grunn av konflikt med 
jordvern. 

o INNSIGELSE: Deler av FT2 fritids- og turistformål på grunn av konflikt med jordvern.  
o INNSIGELSE: Vassdrag er ikke tilstrekkelig ivaretatt – manglende byggeforbudssone.  
o INNSIGELSE: Kommuneplanen viser ikke ledningsnettet for sentral og regionalnettet 

som hensynssone med tilstrekkelige bestemmelser som ivaretar fremtidige tiltak på 
ledningsnettet eller transformatorstasjoner, jf. pbl §1-3. 

 Fylkesmannen har bl.a. følgende faglige råd/anbefalinger til planforslaget: 
o Sikre fordelingen 70/30 mellom byplan og kommuneplan. 
o Bør være krav om felles reguleringsplan for bydelssentre. 
o Skjerpe kravene til andel tilgengelige boenheter. 
o Fritidsbebyggelse Gaustumsetervegen – Anbefaler at området tas ut. Dersom det 

ikke tas ut må det avgrenses slik som ved høring.  
o Støy – utarbeide støysonekart og sikre bestemmelser om avbøtende tiltak som er i 

tråd med støyretningslinjen T-1442/2016. 
o Ta ut område for masseuttak i Hunderfossvegen – Nærhet til boliger og 

naturmangfold. 
o Avvikle driften i Bottum masseuttak av hensyn til friluftsliv og naturmangfold. 
o Rudsbygd steinbrudd – Bør stille krav til landskapsanalyse og at reguleringsplanen 

vurderer avgrensningen til området.  
o Tilbakeføre dyrket mark til LNF-formål ved tidligere Saksumdal skole og deler av 

området ved Voldbakken. 
o Ta større hensyn til barn og unge i planbestemmelser og retningslinjer. 
o Anbefaler at det innarbeides en henvisning til vannforskriften § 12. 
o Anbefaler at grenser til verna vassdrag innarbeides i plankartet. 
o Anbefaler retningslinje om uavhengig kontroll av skredfarerapporter og andre typer 

farerapporter. 
 
Rådmannens kommentar: 

 TIL INNSIGELSER: 
o Boligområder: Alle områder, både framtidig boligbebyggelse (B) og framtidig LSB, er 

justert slik at de ikke overlapper med områder registrert som dyrka mark, dyrkbar 
mark eller innmarksbeite. Følgende områder for fremtidig boligbebyggelse (B) er tatt 
ut/justert: B1-B5, B8, B12, B13, deler av B15, deler av B17, Almebakken (regulert), 
B19, B20, B24 og B27. 
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o LNF spredt bolig og fritidsbolig: Konsekvensutredning, bestemmelser og 
retningslinjer er presisert og justert. 

o Varehandel: Maks. handelsareal nedjusteres til 3000 m2 for Røyslimoen 
bydelssenter, i tråd med regional planbestemmelse. Definisjon for store 
handelsformater er finjustert. Siden det ikke er områder hvor det tillates store 
handelsformater i kommuneplanens arealdel kan ikke Rådmannen se at det er 
grunnlag for innsigelse på dette punktet. Bestemmelse om handel i næringsområder 
er tatt ut. Slik handel er omtalt i retningslinje, og må håndteres som dispensasjon. 

o Bynær fritidsbebyggelse: Det er brukt annen hensynssone - hensynssone 
båndlegging.  

o Hovemoen: Grense for arealformål for næringsområde N1 er satt lenger øst, for å 
ivareta dyrka mark, friluftsinteresser og biologisk mangfold. 

o Deler av FT2 fritids- og turistformål ved Hunderfossen: Arealet omdefineres til LNF av 
hensyn til jordvern.  

o Hensyn til vassdrag: Det er formulert bestemmelser som sikrer at det tas hensyn til 
vassdragsnære områder og vassdragenes økologi når det gjennomføres eventuelle 
tiltak nærmere større vassdrag enn 100 m.  

o Ledningsnettet for sentral og regionalnettet: Ledningsnett og transformatorstasjoner 
legges inn med hensynssone etter anbefalinger fra Statnett. 

 Uttalelsen inneholder en rekke faglige råd, som er vurdert og delvis tatt inn i planene. 
 Barn og unge: Rekkefølgekrav for lekeplass og uteoppholdsareal er ivaretatt i 

bestemmelsene, og må følges opp i den enkelte reguleringsplan. Rådmannen mener 
bestemmelsene sikrer kvalitet for lekeplass og uteoppholdsareal. 

 
4 Forsvarsbygg  
Datert: 19.02.19 
ESA: 18/10432-127 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker at rekkefølgekrav om lekeplass utgår for B29. 
 INNSIGELSE: Hensynssone friluftsliv for område på Jørstadmoen.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Rekkefølgekrav trer i kraft ved regulering av området. Krav er likt andre nye boligområder i 
kommunen. Lokal støyskjerming vil sikre tilfredsstillende støyforhold på lekeplass. Det er gitt 
egne bestemmelser for eksisterende boliger i områder avsatt til fremtidig bolig. 

 TIL INNSIGELSE: Hensynssone friluftsliv avgrenses slik at den ikke berører Forsvarets område. 
 
5 Norges vassdrags- og energidirektorat 
Datert: 19.02.19 
ESA: 18/10432-127 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 God planjobb knytta til NVEs ansvarsområder. 
 Kan ta inn retningslinje om at kommunen kan kreve uavhengig kontroll av overvannsplaner 

som en kvalitetssjekk. 
 I tråd med detaljnivået i bestemmelse 2.12 bør ivaretakelse av vassdragstekniske- og 

flomrelaterte hensyn ved etablering av bruer tas inn. Det er et krav for å hindre at man 
påfører andre økt fare at vassdragskryssinger dimensjoneres vassdragsteknisk 
tilfredsstillende og ikke fører til økt flomfare (jf. vrl § 8). 
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 Retningslinjer for § 3.7: Dersom man planlegger vassdragskryssinger i nærhet til eksisterende 
bebyggelse og infrastruktur må slike tiltak dimensjoneres for en 200-års flom + klimapåslag 
og ev. sikkerhetsmargin for ikke å påføre andre økt fare.  

 Anbefaler å ta inn en retningslinje om muligheten av å kreve en uavhengig kontroll av 
skredfarerapporter. 

 INNSIGELSE: Kommuneplanen viser ikke ledningsnettet for sentral og regionalnettet 
(inkludert ev nye planlagt traseer) som hensynssone med tilstrekkelige bestemmelser som 
ivaretar fremtidige tiltak på ledningsnettet eller transformatorstasjoner etter annet lovverk, 
jf. pbl § 1-3. Dette må innarbeides. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Uttalelsen inneholder faglige råd, som er tatt inn i planene. 
 TIL INNSIGELSE: Ledningsnett og transformatorstasjoner legges inn med hensynssone etter 

anbefalinger fra Statnett. 
 
6 Oppland fylkeskommune 
Datert: 19.03.19 
ESA: 18/10432-131 
Fylkesutvalgets vedtak: 

 Fylkesutvalget mener Lillehammer kommune har utarbeidet en plan med gode overordna 
mål. Fylkesutvalget savner en tydeligere vektlegging av klimamålet og mener at planen ikke 
tar nødvendige grep i arealdisponeringen for å nå Lillehammers ambisjon om å bli Norges 
første nullutslippsby. Det savnes også et tydeligere grep for å sikre Lillehammer sentrum som 
attraktivt og levende handelssted. De valgene som er gjort i planen bygger i for liten grad 
oppunder de overordnede målene. 

 Fylkesutvalget fremmer innsigelse til bestemmelse 2.6.2 med inndelingen av varehandel i 
handel i store formater med hjemmel i Regional planbestemmelse 5.4, punkt 2a-c. 
Inndelingen av handelsgrupper er i strid med regionale planbestemmelser for varehandel gitt 
i Regional plan for attraktive byer og tettsteder (vedtatt 2016). Denne endringen vil kunne 
svekke grunnlaget for handel i sentrum. 

 Fylkesutvalget mener konsekvensene av å øke detaljhandelen i bydelssentrene ikke er godt 
nok utredet til at det kan legges til rette for en økning utover grensen på 3000 kvadratmeter 
gitt i regional planbestemmelse 3b) i Regional plan for attraktive byer og tettsteder (2016). 
Fylkesutvalget anmoder Lillehammer kommune om å endre planbestemmelsen 2.3.2 a) i tråd 
med regional planbestemmelse. 

 Fylkesutvalget oppfordrer kommunen til å utrede avgrensningen av sentrumsformålene på 
Jørstadmoen (S2) og Vingrom (S3) ut fra arealbehov for offentlig/privat tjenesteyting, 
beliggenhet og trafikksikkerhet og andre elementer som kan stimulere til gode nærsentra. 
Fylkesutvalget råder kommunen til å sette krav til områdereguleringsplaner for 
bydelssentrene.  

 Fylkesutvalget ser at Hovemoen er et egnet område for næringsvirksomhet, men areal N1 tar 
ikke tilstrekkelig hensyn til viktige nærmiljø-, jordvern-, kulturminne- og friluftslivsinteresser. 
Fylkesutvalget fremmer derfor innsigelse til omfang og avgrensning av området N1. 

 Fylkesutvalget fraråder næringsarealet Fåberg skog (N3) ut fra hensynet til nærmiljøet, 
pilegrimsleden og spredt lokalisering av næring langs E6. 

 Fylkesutvalget har innsigelse til bestemmelse 2.5.2 som tillater handel i begrenset omfang 
tilknyttet næring. Innsigelsen er begrunnet ut fra at formuleringen i bestemmelsen ikke gir 
grunnlag for styring og omfang. Bestemmelsen må konkretiseres. 

 Fylkesutvalget mener forslaget til boligbygging i perioden ikke samsvarer med kommunens 
mål og anbefalingene i miljørevisjonen og Byutvikling Lillehammer 2044. Fylkesutvalget 
anbefaler sterkt at det gis bestemmelse knyttet til fordelingen mellom utbygging innenfor og 
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utenfor byplanens grense. Dette begrunnes i Statlige retningslinjer for samordnet areal og 
transportplanlegging punkt 4.2 og Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning punkt 3.1 i) samt retningslinje 4.3 c) 1b i Regional plan for attraktive byer 
og tettsteder (2016). Fylkesutvalget mener følgende nye boligområder utenfor byplanen bør 
tas ut av planen fordi beliggenheten legger opp til bilbasert transport til daglige målpunkter, 
ikke er i tråd med statlige og regionale retningslinjer og strategien Byutvikling Lillehammer 
2044. Dette gjelder byggeområdene: B12 Vårsetergrenda Ringsvelia, B13 Vårsetergrenda 
Ringsveen, B17 Galterud Åsmarkvegen, utvidelse, B18 Rudsbygd/Buvollen, B30 Øvre Ålsbygd 
– Nordsetervegen Bergesvevegen og B31 Sæter Søndre Nordre. For B12 og B13 er i tillegg 
hensynet til kulturmiljøet Ringsveen også av vesentlig betydning. 

 Fylkesutvalget har innsigelse på grunnlag av manglende konsekvensutredning og manglende 
avklaring av forholdet til kulturminner ved endring fra LNF til LNF spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse. Dette gjelder både LNF spredt eksisterende og fremtidig bebyggelse. 
Innsigelsen gjelder også tomter med andre formål enn LNF som gjøres om til LNF spredt. 

 Fylkesutvalget mener Lillehammers initiativ til en interkommunal plan for fjellområdene 
Hafjell-Sjusjøen sammen med Øyer og Ringsaker (og evt. Hamar og Åmot) for en langsiktig og 
fremtidsrettet arealbruk for fjellområdene er positivt. Det å fastsette langsiktige og 
bærekraftige prinsipper for bruk og vern av felles fjellområder er svært viktig. 

 Fylkesutvalget støtter kravet til områderegulering på Nordseter for å sikre en god 
arealdisponering og struktur for de kvalitetene som gjør at området kan videreutvikles som 
en klimavennlig og bærekraftig destinasjon. 

 Fylkesutvalget forutsetter at kommunen fastsetter en konkret byggeforbudssone langs 
vassdrag, der det i bestemmelsen angis konkret hvilke tiltak det skal være forbud mot. 

Innsigelser oppsummert: 
 INNSIGELSE: Til bestemmelse 2.6.2 med inndelingen av varehandel i handel i store formater. 
 INNSIGELSE: Til omfang og avgrensning av området N1. 
 INNSIGELSE: Til bestemmelse 2.5.2 som tillater handel i begrenset omfang tilknyttet næring.  
 INNSIGELSE: Manglende konsekvensutredning og manglende avklaring av forholdet til 

kulturminner ved endring fra LNF til LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Innsigelsen 
gjelder også tomter med andre formål enn LNF som gjøres om til LNF spredt. 

 
Rådmannens kommentar: 

 TIL INNSIGELSER: Se kommentarer til Fylkesmannens uttalelse. 
 Uttalelsen inneholder en rekke faglige råd, som er vurdert og delvis tatt inn i planene. 

 
7 Ringsaker kommune 
Datert: 04.02.19 
ESA: 18/10432-20 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Positive til at stilles krav om områderegulering for Nordseter. Ringsaker kommune vil også 
starte opp en områdeplan for Sjusjøen.  

 I planen er det initiert en interkommunal plan for fjellområdene. Ringsaker ønsker å delta i et 
slikt samarbeid. Vil være viktig å avklare rammer og forventninger til samarbeidet i 
oppstartsfasen. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Tas til orientering. 
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8 Statens vegvesen 
Datert: 28.02.19 
ESA: 18/10432-127 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Forventer at utnyttelsesgraden differensieres avhengig av omgivelsene, og at det legges opp 
til høy arealutnyttelse i sentrumsnære områder og ved kollektivknutepunkt og kollektivakser. 
Dette for å bidra til at flere kan gå, sykle og kjøre kollektivt til daglige gjøremål. 

 Flerkjernestruktur: setter spørsmål ved om økningen i antall bydelssentre kan bidra til å 
svekke sentrum. 

 Forholdet til Byutvikling Lillehammer: Plandokumentene inneholder mange gode vurderinger 
og intensjoner i tråd med bystrategien, men legger opp til en arealdisponering som ikke i 
tilstrekkelig grad bidrar til ønsket byutvikling. Planen har for omfattende boligområder i 
byens ytterkanter. Planen åpner for stort omfang av detaljvarehandel utenfor bysentrum 
både i nye bydelssentre, økt arealgrense i eksisterende bydelssentre og ved å tillate 
detaljvarehandel i store formater utenfor sentrum. Dette kan samlet sett bidra til å svekke 
sentrum og medføre økt transport. 

Boligområder og spredt boligbebyggelse generelt: 
 Potensialet for boliger i planen ligger langt over antatt behov fram mot 2030. Anbefaler at 

omfang av framtidige boligområder reduseres vesentlig og tilpasses antatt behov. 
 Miljørevisjon: Anbefaler at områder som bidrar til at flere kan gå, sykle eller reise kollektivt 

prioriteres. Etter vår vurdering bør alle boligområder utenfor langsiktig byvekstgrense tas ut, 
med unntak av noe boligbygging i etablerte grender. Flere av LSB-områdene bør tas ut. 

 Savner bestemmelser som sikrer at tilstrekkelig andel av nye boliger skjer innenfor 10-
minutters gå- og sykkelavstand. 

Røyslimoen – Vårsetergrenda – Roterud: 
 Det må presiseres at det skal være sykkelveg med god kvalitet og tilfredsstillende 

stigningsforhold. Dagens trasé fra bydelssenteret og ned Langbakken er etter vår vurdering 
ikke tilfredsstillende. 

 INNSIGELSE: Innsigelse til boligområdene B12 og B13. Innsigelsen begrunnes ut fra konflikt 
med mål om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 Område B15 Røyslien-Veltlien: Anbefaler å begrense område B15 i areal og sette 
rekkefølgekrav om at B26 og de delene av B15 som ligger nærmest skole og bydelssenter skal 
bygges ut først. Rekkefølgekrav om sykkelveg til sentrum må gjelde sykkelveg med god 
kvalitet og tilfredsstillende stigningsforhold. 

 Område B26 Røyslivegen: Kort avstand til skole og bydelssenter. Rekkefølgekrav om 
sykkelveg til sentrum må gjelde sykkelveg med god kvalitet og tilfredsstillende 
stigningsforhold. 

 Område LSB 1-9 Roterud: Anbefaler at de mest perifere områdene tas ut av planen i tråd 
med administrasjonens anbefaling i miljørevisjonen. 

Søre Ål: 
 INNSIGELSE: Innsigelse til østre del av boligområde B17. Innsigelsen begrunnes ut fra konflikt 

med mål om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

 Område B17 Galterud Åsmarkvegen: Anbefaler at vestre del av området tas ut av planen.  
 B28 Søre Ål: Anbefaler at området tas ut av planen. 
 INNSIGELSE: Innsigelse til boligområde B31. Innsigelsen begrunnes ut fra konflikt med mål 

om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 Område LSB 10 og 11: Anbefaler at området tas ut av planen. 
Nordre Ål: 
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 Anbefaler at antall områder reduseres vesentlig, og at videre utbygging konsentreres til 
allerede utbygde områder ved Skårsetsaga-Sagbakken. 

 Område B1-7 i Øvre Ålsbygda: Anbefaler at områdene tas ut av planen. 
 Område B8 Skårsetsaga: Forutsetter at adkomst fra fv. 311 Nordsetervegen legges via 

Sagbakken. 
 Område B11 Nordsetervegen 280: Dagens avkjørsel er bratt og uoversiktlig. Det vil ikke bli 

gitt tillatelse til økt bruk av denne avkjørselen slik den er utformet. Dersom området skal 
bygges ut må det opparbeides ny avkjørsel i tråd med vegnormalens krav. Det bør komme 
klart fram i bestemmelsene. 

 Område B9 Sagbakken øvre og B10 Sagbakken nedre: Adkomst vil være fra Sagbakken som 
har tilfredsstillende avkjørsel til fv. 311 Nordsetervegen. 

 INNSIGELSE: Innsigelse til boligområde B30. Innsigelsen begrunnes ut fra konflikt med mål 
om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 Område LSB18 Gamlevegen/Bjørstad gård: Anbefaler at området tas ut av planen. 
Jørstadmoen: 

 INNSIGELSE: Innsigelse til boligområde B18. Innsigelsen begrunnes ut fra konflikt med mål 
om kompakt byutvikling og redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Saksumdalen: 
 Område B27 Saksumdalen: Anbefaler at antall boliger reduseres slik at de nærmest skole og 

holdeplass prioriteres. 
 Område LSB 12-16: Anbefaler at antall boliger reduseres slik at de nærmest skole og 

holdeplass prioriteres. 
Sentrumsområder – bydelssentra – forretning/varehandel: 

 Viser til regional plan for attraktive byer og tettsteder. 
 Stiller spørsmål ved om andelen detaljvarehandel i bydeler bidrar til ønsket 

sentrumsutvikling. 
 Ber om at det settes krav til områdereguleringer for bydelssentrene for å få en best mulig 

utforming av områdene med bebyggelse, parkering, sykkelparkering, trafikksikkerhet, torg og 
grøntarealer samt tilknytning til gangvegnett. 

 Grensa for detaljhandel i Røyslimoen må settes til 3000 m2 inntil det foreligger en 
handelsanalyse. 

 Anbefaler at tillatt areal for detaljvarehandel reduseres, muligvis til 1500 m2, i 
bydelssentrene på Jørstadmoen og Vingrom. 

 I bestemmelsene må det presiseres at detaljhandel må avgrenses til å gjelde type handel som 
bare betjener nærområdet for å unngå for mye trafikk fra andre deler av byen. 

 I reguleringsplan for Jørstadmoen skole er det foreslått parkering nord for bydelssenteret. 
Denne endringen fra LNF til parkering er ikke tatt inn i kommuneplanen.  

 INNSIGELSE: Definisjonen av store handelsformater er i strid med regional planbestemmelse, 
jf. Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, og mål om redusert 
transportbehov jf. statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.  

Næring: 
 Bør vurderes krav om felles reguleringsplan for Hovemoen for å sikre felles infrastruktur og 

effektiv utnytting av arealene, utbyggingsrekkefølge. Påpeker viktigheten av å opprettholde 
eksisterende turveger i området. 

 INNSIGELSE: Innsigelse til bestemmelse 2.5.2 og ber om at denne tas ut. Innsigelsen er 
begrunnet ut fra manglende utredning av trafikale konsekvenser og konflikt med mål om 
begrenset transportbehov jf. statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
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transportplanlegging, og mål om å styrke eksisterende by- og tettstedsentre jf. Regional plan 
for attraktive byer og tettsteder i Oppland. 

Råstoffutvinning: 
 Det bør settes krav til at detaljreguleringsplan skal inkludere avkjørsel fra veg dersom slik 

plan ikke allerede foreligger. 
Hensynssoner: 

 Kommentarer om hensynssone for støy. 
 Olympiaparken: Antar at ny reguleringsplan for Olympiaparken vil bygge på de ulike formål 

er allerede avsatt i planen. 
 Hokna-Husekampen: Trafikkbelastning må utredes. 
 Nordseter: Det må gjøres trafikkberegninger knyttet til fv. 311 Nordsetervegen. 
 INNSIGELSE: Innsigelse til gjennomføringssone i Birkebeinerlia. Innsigelsen begrunnes med 

manglende utredning av trafikale konsekvenser jf. forskrift om konsekvensutredninger og 
mulig konflikt med mål om redusert transportbehov jf. statlige planretningslinjer som 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Dersom kommunen vil gå videre med 
planer om et bynært idretts- og hytteområde, anbefaler vi at dette skjer gjennom 
mulighetsstudie der flere alternativer for lokalisering blir vurdert, blant annet områdene 
nærmere dagens skistadion/Olympiaparken. 

Generelle bestemmelser: 
 Foreslår alternativ bestemmelse for å sikre trafikksikker skoleveg (bestemmelse 1.4). 
 Det bør vurderes bestemmelser for parkeringskrav som er foreslått som retningslinjer 

(bestemmelse 1.5). 
 Presiseringer rundt byggegrenser for riks- og fylkesveger. 
 Foreslår alternativ bestemmelse for gjenoppbygging av hus i rød støysone (bestemmelse 

1.14). 
 Tiltak som berører riksveg/fylkesveg skal godkjennes av vegeier, og overvann fra 

utbyggingsområdet kan ikke ledes inn i vegens dreneringssystem uten at det foreligger avtale 
med vegeier (bestemmelse 1.17). 

Samferdsel: 
 Omtaler avkjøring fra ny E6 – Hovemoen og Øyresvika. 
 Det er behov for å få et bedre bilde av dagens trafikk og fordeling mellom 

gjennomgangstrafikk og trafikk med målpunkt Lillehammer. 
 Det er konflikt mellom sykkelveg og togspor til tømmerterminalen i Hove og det er viktig at 

dette løses. 
 Omtaler skysstasjonen - regionalt knutepunkt. 
 Omtaler nye veglenker og kapasitet på vegnettet. 
 Det er lagt inn flere fremtidige sykkeltraseer i plankartet og det er fint at det stilles 

rekkefølgekrav til bygging av gang- og sykkelveger til boligområder. Sykkelvegene må spilles 
inn ved rullering av fylkeskommunens handlingsprogram. 

 Mål om endret transportmiddelfordeling: Det er et uttalt mål at flere skal gå og sykle og kjøre 
kollektiv i Lillehammer. For at dette målet skal lykkes er plassering av arealene avgjørende, 
det vil si at mest mulig må plasseres i gå- og sykkelavstand til daglige gjøremål eller langs 
kollektivruter med jevnlige avganger. Det er også viktig at det legges fysisk til rette med 
tilbud for gående og syklende og at kollektivtrafikken prioriteres, blant annet gjennom 
gatebruksplan og sykkelbysamarbeidet. 

Oppsummering av innsigelser:  
1. Boligområde B12 Ringsvea vest og B13 Ringsvea øst. (Vårsetergrenda) 
2. Boligområde B17 Galterud Åsmarkvegen østre del (Søre Ål) 
3. Boligområde B31 Sæter Søndre Nordre 
4. Boligområde B30 Nordsetervegen ved Bergesvevegen 
5. Boligområde B18 Buvollen (Rudsbygd) 
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6. Punkt 2.6.2 i bestemmelsene om definisjon av store handelsformater 
7. Punkt 2.5.2 i bestemmelsene om tillatt handel i næringsområder 
8. Gjennomføringssone Birkebeinerlia 

 
Rådmannens kommentar: 

 TIL INNSIGELSER: Se kommentarer til Fylkesmannens uttalelse. 
 Uttalelsen inneholder en rekke faglige råd, som er vurdert og delvis tatt inn i planene. 

 
9 Statnett 
Datert: 18.02.19 
ESA: 18/10432-110 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Transmisjonsnettledninger og transformatorstasjoner skal vises i plankartet som 
hensynssone med båndlegging etter energiloven. 

 Transformatorstasjon Fåberg bør vises som «Andre typer nærmere angitt bebyggelse og 
anlegg». Bør avgrenses av eiendomsgrenser.  

 Ønsker at det avsettes arealer til ny transformatorstasjon på Hovemoen.  
 
Rådmannens kommentar: 

 Uttalelsen inneholder faglige råd, er tatt inn i planene. 
 Uttalelsen må ses i sammenheng med uttalelse og innsigelse fra NVE og FM.  

 

Virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger 
10 Arkitektkontoret Streken 
Datert: 19.02.19 
ESA: 18/10432-126 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Planene sier veldig lite om hvordan den ivaretar og forholder seg til håndtering av 
klimapåkjenningene vi allerede nå opplever. Det er viktig at det formuleres tydelige krav og 
intensjoner som offensivt ivaretar miljø. 

 Kravene til felles oppholdsarealer kan virke overdrevne, sett i lys av at byen har kort veg til 
naturen uansett ståsted. 

 Kommunen bør legge til rette for underjordisk parkering istedenfor å kreve BYA på bakken og 
heller sette et maks. krav til bilparkering over bakken. 

 Konkrete kommentarer til enkeltbestemmelser. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Klima er håndtert på flere måter i planen. Viktigst er at planen legger til rette for fortetting 
og byvekst innenfra. Dette skaper en kompakt by og kompakte byer kan utvikles til å bli 
klimavennlige, blant annet gjennom nærhet til daglige gjøremål og arbeidsplasser som 
reduserer bilavhengighet. Det er lagt inn føringer for bærekraftige bygg, energiløsninger og 
materialbruk. 

 Nærhet til uteoppholdsarealer er en kvalitet for bomiljøet, og Rådmannen mener 
bestemmelser og retningslinjer bidrar til å sikre dette.  

 Parkering under bakken er å foretrekke og dette er lagt inn i planens bestemmelser og 
retningslinjer. Parkeringskravene er senket i forhold til tidligere. Rådmannen anbefaler 
maks.-krav til parkering i sone 1.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
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11 DNT Lillehammer 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-59 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Det bør gjøres vurdering av landskapsvirkning av tiltak i fjellet, gjerne landskapsanalyse. Det 
er viktig å ta vare på landskapspreget og lite berørt natur. Det bør også være et tydelig 
regelverk som begrenser utebelysning på hytter i fjellet og marka. Generelt bør det legges en 
god buffer (min 30 meter) til turstier/skiløyper.  

 Støtter planer om en områderegulering for Nordseter. Påpeker at det ikke bør tillates 
utbygging på oversiden av Sjusjøvegen. Er også svært positiv til interkommunal plan for 
fjellområdene.  

 Mener konsekvensutredningen av plangrepet for eksisterende fritidsbebyggelse i LNF er 
mangelfull. Stiller spørsmål ved om det er riktig å omdefinere LNF området til LNF-spredt 
fritidsbebyggelse. Mener det fortsatt må kreves dispensasjon.  

 Skiløyper i vegtraseer bør sikres i planen, for å unngå press om vinterbrøyting på Nordseter.  
 Har ingen innvendinger mot foreslåtte hytteområder i Fåberg Vestfjell. 
 Anbefaler at innspill 102, 109 og 110 ikke tillates, samt at nr. 121 reduseres kraftig. Sier også 

nei til innspill 3, 4, og 5 langs gamle Nordseterveg. Støtter videre administrasjonens 
anbefaling om å ikke ta inn innspill 65, 67, 68 og 69, 70, 71, 101.  

 Kommer med konkrete innspill til videre arbeider med Birkebeinerlia.  
 Stier bør inn i planbeskrivelsens avsnitt 4.7.4.4. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Bestemmelser for LSF er bearbeidet og presisert. 
 Det er tatt inn bestemmelser og retningslinjer som skal begrense lysforurensning i LSF/LNF-

områder. 
 Beskrivelse av stier er innarbeidet i planbeskrivelsen og bestemmelser. 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
12 Forum for natur og friluftsliv Oppland 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-121 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 
Generelt: 

 Ros til kommunen på bakgrunn av Lillehammer kommunes invitasjon til samarbeid om 
fjellområdene. 

 Fjell- og skogsområder har stor betydning for naturopplevelser i forbindelse med bruk til 
turer-, jakt-, og fiske.  

 Arealendringer er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold. 
 Fortetting av utbygde områder bør være prinsipp for nye utbygginger, dermed bevare natur- 

og friluftslivsområder, viktige kulturlandskapsområder, jordvern og landskapskonsekvenser 
av utbygginger. 

 Målsetninger i kommunens klima- og energiplan må gjøres forpliktende for 
arealplanleggingen i kommunen. 

 Samordnet areal- og transportplanlegging for å få ned klimagassutslippene. 
Knutepunktutvikling, kollektivakser, tilrettelegge slik at langt flere enn i dag velger å gå eller 
sykle til jobb, skole og fritidsaktiviteter, fram for å kjøre bil. 

 Kartlegging av biologisk mangfold bør vurderes styrket, samt utarbeides handlingsplaner for 
enkeltarter og deres leveområder i samsvar med naturmangfoldlovens målsetninger. 
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Vurdere vern av verdifulle områder for biologisk mangfold og friluftsområder. God økologisk 
tilstand i alle vannforekomster. 

 Viktig å sikre at naturverdiene, friluftslivsmulighetene og landskapskvalitetene knyttet til 
vassdrag. Ved flomforbygging bør det legges til rette for naturlige «grønne» flomdempende 
tiltak. 

 Konsesjonen for Mesna-vassdraget mellom dam ved Kroken og Mjøsa kan og bør revideres i 
2022, med økt minstevannføring og bedre vilkår for naturmangfold og friluftsliv. 

Fritidsbebyggelse: 
 Positivt med områdeplan for Nordseter. Nye hytter bør komme ved fortetting, området på 

østsiden av Sjusjøvegen mellom Høgfjellia og Ringsaker grense bør ikke bebygges. 
 Nye hytter bør vurderes mot mål om reduksjon av klimagassutslipp. 
 Fjell- eller markagrense for verdifulle områder for natur og friluftsliv. 
 Området Birkebeinerlia har stor verdi for nærfriluftsliv og vilt. Dette bør ivaretas. Utbygging 

bør reduseres betraktelig i omfang.  
 Ber om at hytteområder som ikke er basert på fortetting tas ut av kommuneplanen.  

Bolig: 
 Stiller spørsmål ved andel nye boligområder utfra tilgjengelig reserve. Av hensyn til 

nærfriluftsliv, naturmangfold og reduksjon av klimagassutslipp bør boligarealer som ikke er i 
samsvar med hensynet til dette tas ut av det videre planarbeidet. 

Næringsarealer: 
 Stiller spørsmål ved om det er behov for så store næringsarealer, og ber om at dette 

vurderes mot hensynet til nærfriluftsliv, naturmangfold, landskapshensyn og reduksjon av 
klimagassutslipp. Spesielt relevant for Hovemoen. Viktig å bevare Lågendeltaet og 
Gudbrandsdalslågen også for framtida på. Ev. planer om næringsareal på Balbergøya må 
skrinlegges. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Fortetting og flerkjernestruktur er hovedgrep i planen. Nye bolig- og næringsområder har 
vært nøye vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik den legges frem for 
vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til ang. nye bolig- og 
næringsområder. Planen legges fram for vedtak med færre arealer til bebyggelse og anlegg 
enn ved høring. 

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
13 Fåberg bondelag og Fåberg bonde og småbrukarlag  
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-83 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Viktig at jordbruksareal som ligger sentrumsnært blir vernet og benyttet til jordbruksformål. 
Areal ved Stor-Hove er utsatt med tanke på kryssløsning til E6 som gjør den attraktiv for 
varehandel. Derfor viktig å legge klare føringer for at arealene skal benyttes til jordbruk. Viser 
til at det er nok næringsareal på Lågen-siden av E6.  

 En forlengelse av Industrigata mot nord vil legge stort press på jordbruksareal. Viktig allerede 
i arealplanen at en videre forlengelse tas ut.  

 Viktig at tomteutnyttelsen forbedres, at byen ikke vokser utover. Samordne arealkrevende 
tilkomst og parkering ved utbygging av næringsareal. Bør legges inn krav til utnyttelse av 
arealer som bebygges. 

 Viktig at utmarksressursene beholdes og forvaltes på en bærekraftig måte. Må ta hensyn til 
beiteretten. Mener derfor en sånn utbygging (mener høyst sannsynlig Birkebeinerlia) ikke 
bør videre utredes, attraktivt som ski og turområde samt som jaktområde.  
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 Opptatt av levende bygder rundt Lillehammer. Derfor må det legges til rette for boligtomter 
på en måte som ikke går på bekostning av dyrka eller dyrkbart areal. Arealet som planlegges 
til boligbygging på Jørstadmoen må tas ut av planen. Planen viser at det er overkapasitet på 
boligareal og det er ikke behov for å bygge ned jordbruksressursene. 

 Vises til kommunedelplan 2014-2025. Jordvernet må styrkes og det må vedtas prinsipp om at 
jordbruksareal ikke skal bygges ned.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Handels- og næringsarealer og forholdet til dyrka mark har vært nøye vurdert i 
planprosessen, også etter høringen. Planen slik den legges frem for vedtak reflekterer de 
konklusjoner kommunen har kommet til ang. disse temaene. Boligområder har likeledes vært 
vurdert.  

 Planen har føringer for samordning av parkering og logistikk, og legger til grunn fortetting av 
utbygde områder som hovedprinsipp. 

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
14 Fåberg fjellstyre 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-102 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Støtter forslag om interkommunal plan for fjellområdene. 
 Viktig med bærekraftig bruk av området. 
 Støtter forslag om områdeplan for Nordseter. 
 Positiv til forslag til retningslinjer for hytter i LNF. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Tas til etterretning. 
 
15 Fåberg grendeutvalg 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-64 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 For mye fokus på 10-minutters byen. 
 Må settes av nok arealer til servicefunksjoner i sentrum rundt Jorekstad/Jørstadmoen skole, 

med større areal til offentlig formål (som vist på vedlagt kart). Ønsker ikke boligformål i dette 
området.  

 Mener boligområdene som er tatt inn i planen er fornuftige, men det må ikke settes 
urealistiske krav til utbygger. Boliger for eldre bør ligge på Jorekstad-området eller Fåberg 
sentrum.  

 Ønsker å flytte fylkesvegen øst for parkeringen ved Jorekstad-området for å øke 
trafikksikkerheten. Påpeker at området som er avsatt til parkering i reguleringsplan ikke er 
endret i KDP. 

 Det må legges inn flomvoll ved Jorekstad idrettsanlegg i kommuneplanen  
 
Rådmannens kommentar: 

 Område ved Jorekstad/Jørstadmoen skole er justert iht. reguleringsplan i prosess.  
 Flomvoll kan etableres innenfor avsatte arealformål. 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
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16 Fåberg Østside Utmarkslag  
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-65 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 En vegtrasé på vestsiden av Reinsvannet vil være et inngrep i et veldig verdifullt område og 
vil være skadelig for både vilt og friluftsliv. 

 Styret støtter administrasjons anbefaling om å ikke ta inn innspill 109, 110, 112, 113, 115. Nr. 
114 bør ikke tas inn i planen av hensyn til viltpassasje og den påvirkning en slik utbygging vil 
få på sikt med alle påfølgende aktiviteter. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Tas til orientering. 
 
17 Grendeutvalget i Rudsbygd  
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-40 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker mer fokus på utvikling i grendene, jf. kommunestyrevedtak 22.06.2016 
 Viser til prosjekt for kraftsamling i grendene, med konkrete foreslåtte tiltak. Ønsker 

hovedsakelig mulighet for noe boligutvikling og utvikling av vann- og avløpsnett. 
 Vil ha felt 36, 54, 55, 56 og 87 inn i planen, på bakgrunn av feil i grunnlagsmaterialet for 

konsekvensutredningen. 
 Vestlia ligger ikke i Rudsbygd. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Konsekvensutredninger gjennomgått på nytt. Tekst er endret i KU nr. 36, 55, 56 og 87. Det er 
ikke funnet grunn til å endre konklusjonen.  

 Plandokumentene oppdatert mht. Vestlia.  
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
18 Grendeutvalget i Saksumdal 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-89 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Positivt at planen legger til rette for ca. 100 nye boliger i Saksumdalen. 
 Positivt at det kan gjøres tiltak på eksisterende bolig i LNF. 
 Ønsker at det skal være lettere å bygge bolig også utenfor LSB-område og boligområder. Det 

er lite byggepress, mange ønsker å bo nær familiegård eller mer usjenert i Saksumdalen. 
 Ønsker at det skal være lettere å få dispensasjon til bygging. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Boligpotensialet i Saksumdalen er redusert på bakgrunn av prosess med regionale 
myndigheter.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
19 Jorekstad As v/styreleder Håkon Rustad 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-76 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  
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 Inneholder punkter som gjelder høringsuttalelse til både regulering for Jørstadmoen skole og 
Jorekstad, og kommuneplanens arealdel. 

 Ny parkeringsplass og utvidelse av Jorekstad vises ikke på kart, plankartet må endres iht. 
reguleringsplan for Jørstadmoen skole og Jorekstad som er under arbeid.  

 Jørstadmoen har behov for arealer til bolig, forretning og tjenesteyting, spesielt større 
matvarebutikk og leiligheter. Et godt grep i kommuneplanens arealdel å avsette et område 
som er ønsket regulert til offentlig tjenesteyting til sentrumsformål.  

 Med framtidsretta arealbruk bør området til sentrumsformål utvides, som i gjeldende plan, 
bør også vurderes området sør for sentrumsformålet som er avsatt til offentlig tjenesteyting. 
For mer bolig/tjenesteyting bør arealet ved Jørstadmoen barnehage vurderes.  

 
Rådmannens kommentar:  

 Område ved Jorekstad/Jørstadmoen skole er justert iht. reguleringsplan i prosess.  
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
20 Larkas Arkitekter DA  
Datert: 15.02.19  
ESA: 19/10584-68 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Spørsmål om naturlig befolkningsvekst er lagt til grunn for byplanen eller man ønsker å legge 
til rette for en større vekst. 

 Spørsmål om strategien for Stampesletta-området – for et ev. stort idrettsarrangement som 
vil kreve stort areal. 

 Nye krav til felles uteoppholdsareal og lekeplasser blir helt avgjørende for hvor mye man kan 
bebygge en tomt. 

 Merknader til kravene til lekeareal/felles uteoppholdsareal. 
 Bør ha krav som åpner for noe skjønn i hvert prosjekt forutsatt god dokumentasjon og gode 

argumenter for løsningene som er valgt. 
 
Rådmannens kommentar:  

 Krav til uteoppholdsarealer og lekeplasser er justert. 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
21 Larkas Arkitekter, Plan og Prosjekt Arkitekter, Areal+ AS, Norconsult AS, RAM 

arkitektur AS  
Datert: 15.02.19 
ESA: 19/10432-115 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Merknadene er et innspill fra sentrale aktører i arkitekt- og planleggerbransjen på 
Lillehammer. Hovedpunkter fra innspillet som er formulert i spørsmålsform: 

 Er foreliggende planforslag basert på analyse av de økonomiske og demografiske realiteter 
som vil ligge til grunn for kommunens utvikling de enste 10-20 år? 

 Reflekterer planforslaget at kommunen kan stå foran tider med økonomisk og demografisk 
nedgang? 

 Reflekterer planforslaget at det gamle bysenteret ikke lenger er det økonomiske og 
næringsmessige senteret i kommunen? 

 Er tilretteleggingen for næringsformål tilstrekkelig og riktig lokalisert? 
 Legger planforslaget tilstrekkelig til rette for ønsket vekst og utvikling? 
 Vil en møte noen av utfordringene med tiltak slik at byvekst i større grad skjer innenfra? 
 Presenterer planen strategier for hvordan utfordringene løses? 
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 Er det politisk enighet om at hovedgrepet «Byvekst innenfra» er hovedprioritet? 
 Innebærer planforslaget økt omfang på restriksjoner og begrensinger? 
 Legger de samlede bestemmelser til rette for at det vil bo nok folk i sentrum til å befolke alle 

lekeplasser og parker? 
 Vil lokaler på gateplan være mulig å leie ut, eller kan dette være boliger? 
 Bør det i større grad legges offensivt til rette for utviklingstiltak med rammevilkår som er 

økonomisk bærekraftige? 
 Generelt påpekes at planen ivaretar og forholder seg lite til håndtering av 

klimapåkjenningen. Dette underbygges med å vise til at det er krav til store felles 
uteoppholdsarealer, det bør legges til rette for underjordisk parkering i stedet for å kreve 
BYA på bakken og still maks krav til bilparkering på bakken. Det er viktig å stille krav som 
ivaretar miljø (kollektivtransport, grønne tak, fysiske løsninger for energieffektivitet m.m). 

 I merknaden foreslås konkrete endringer/tilføyelser i bestemmelser for felles 
uteoppholdsareal, lekeplasser, sentrumsformål og områdetype bygårdsbebyggelse. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Innspillet tas som en orientering. 
 
22 Lillehammer Industriforening 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-78 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Positivt at gondolen blir ivaretatt med hensynssone, et viktig bidrag for å løse utfordringer 
med infrastruktur.  

 Er ikke nok næringsarealer bare ved å fortette eksisterende områder. Må også tilrettelegges 
for plasskrevende, verdiskapende og transportintensiv næring. 

 Positive til planene fra grunneierne i Hovemoen. Mulig å utnytte større områder langs Lågen 
og Gausa til næringsareal mtp. utbygging av E6, deriblant bruk av overskuddsmasser til å 
løfte opp flomområder.  

 Støtter forlengelse av Industrigata til Hovemoen.  
 Infrastruktur; Må legge til rette for dobbeltspor til Lillehammer, aktuelle områder bør bli 

båndlagt til dette. Må tilrettelegge for økt trafikk i Bankenkrysset og Mesnadalsarmen i 
fremtiden. Nye og bedre løsninger må tas hensyn til, eks. avlaste trafikk gjennom sentrum 
med mulig vei til Søre Ål og Røyslimoen. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Næringsarealer har vært nøye vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik den 
legges frem for vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til ang. 
næringsarealer.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
23 Lillehammer Landbruk 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-123 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Nye boligområder bør ikke legges på dyrket mark. Dette er gjort flere steder, bl.a. på 
Jørstadmoen. Minner om at deler av disse områdene er flomutsatt og av andre grunner ikke 
bør brukes til boligformål. 

 Vanskelig å lese kart med hensynssoner. 
 Ber om utsatt høringsfrist. 
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Rådmannens kommentar: 

 Nye boligområder har vært nøye vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik 
den legges frem for vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til ang. nye 
boligområder.  

 Kommunen er klar over at kartene er vanskelige å lese, og har derfor hatt forskjellige kart 
tilgjengelig, samt hatt åpent kontor og åpne folkemøter. 

 Det er ikke gitt utsatt høringsfrist.  
 
24 Lillehammer Næringsforening 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-55 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Næringsutvikling – usikker på hvordan planene bygger opp under visjonen «byen er attraktiv 
for nyetablering og utvikling av nye arbeidsplasser» og bidrar konkret til næringsutvikling. 
Planen har et sentralt prinsipp om å fortette arealer for næringsvirksomhet, men dette 
fungerer ikke for alle typer virksomheter fortettingsprinsippet og kan ikke erstatte behovet 
for nye og ikke-utbygde næringsarealer.  

 Viktig at planen legger til rette for byutviklingsprosjekter for utvikling av næringsarealer, med 
fokus på muligheter heller enn begrensninger.  

 Fortettingsprinsippet kan ikke erstatte behovet for nye og ikke utbygde næringsarealer.  
 Støtter utvidelse av næringsarealer på Hovemoen, men påpeker at området har utfordringer. 
 Mener debatten rundt bruk av matjord har vært lite nyansert, og ønsker at 

handlingsprogrammet suppleres med objektiv dokumentasjon for flytting av matjord.  
 Ønsker hensettingsanlegg for tog i fjell for å frigjøre arealer.  
 Begrepet næring i planen benyttes på annen måte enn i dagligtale, noe som skaper 

forvirring.  
 
Rådmannens kommentar:  

 Næringsarealer slik det er definert i planen er industri, logistikk, lager og lignende. I tillegg 
kommer areal- og transportkrevende handel. Dette er ikke arbeidsintensive virksomheter 
med mange ansatte. Næringsarealet på Hovemoen utvides noe og vil på sikt bli frigjort til 
denne type næring. 

 Planen har ikke store reserver av denne type tradisjonelt næringsareal, blant annet som følge 
av jordvernhensyn.  

 Fremtidens arbeidsplasser vil sannsynlig komme innenfor nye næringer, som lettere kan 
etableres i byens bebygde strukturer.  

 Fortettingsanalysen viser at mulighetene for å bygge tettere by er tilstede for mange år 
fremover. Attraktivitet er ofte knyttet til tett bystruktur og nærhet til kollektiv transport. 

 
25 Lillehammer seniorbo  
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-57 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Kommuneplanens arealdel bør legge føringer med utbyggingsområder for utbygging av 
boliger med fellesløsninger (gjesterom, selskapslokaler etc.) forbeholdt eldre. 

 Dyre leiligheter i sentrum er ikke nok for å tilrettelegge for aldrende befolkning.   
 
Rådmannens kommentar: 
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 Planen har fått retningslinje om alternative bygge- og boformer. Ulike former for 
bofellesskap faller inn under denne. 

 
26 Lillehammer Sentrum Drift AS v/styret 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-72 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Handel og næringsutvikling; detaljhandel må primært lokaliseres i sentrum. Bydelssentrene 
er rettet mot innbyggerne i lokalmiljøet, men skal ikke konkurrere med sentrum mht. 
handelsetableringer. Detaljvarehandel og plassering av «Big Box-er» må ikke skje i N-
Ål/Hovemoen, bør begrenses til et visst areal (Strandtorget). Godt grep å styre handel og 
arbeidsplassutvikling etter ABC-prinsippet. Arbeidsplasser med mange besøkende og mange 
ansatte skal lokaliseres i sentrum. Vil medføre aktivitet som gir grunnlag for vekst. 

 Boligutvikling; fortetting i sentrumsområdene er viktig, både med hensyn til areal og handel. 
Avhengig av hvor det skal fortettes og hvilken måte. Må skapes gode bomiljø og må foreligge 
en overordnet kvalitativ norm for fortetting. Viktig for næringsaktørene med langsiktig 
perspektiv. Fornuftig med fortetting fra sentrum og nordover, for eksempel for miljøhensyn. 
En fortetting i sentrum må ta hensyn til en miks av beboere, også legge til rette for rimelig 
botilbud.  

 Trafikk; positivt med å legge til rette for større andel gående og syklende, men for 
handelsnæringen vil det fortsatt være behov for trafikk- og parkeringsløsninger for 
tilreisende. Utgangspunktet må være et «miljøvennlig sentrum», ikke et «bilfritt sentrum». 
Må vektlegges miljøvennlige parkeringsløsninger, som parkering under bakken. Dette vil 
frigjøre areal til andre prosjekt og formål som kommer sentrum til gode. Må legge til rette for 
utvikling av kollektivtilbudet, hvor den blir benyttet istedenfor bil. Gjennomgangstrafikk bør 
sluses via omkjørings-/ringveier. Må anta at økning i trafikken vil bli med el-bil og andre 
miljøvennlige løsninger. Nye løsninger for parkering og trafikk må skje i et samarbeid med 
næringsaktørene. 

 Knutepunktutvikling; Viktig med dobbeltspor til Lillehammer, må settes av tilstrekkelig areal 
til dette. Med ny avkjøring av E6 ved Hovemoen er det fornuftig å legge til rette for 
vegkro/turistinformasjon mm., men detaljvarehandel og «Big Box-er» må ikke legges hit.  

 Positive til utredning av bybane/gondol. 
 Må legges til rette for balansert utvikling av fjellområdene. Hytteturister er et viktig bidrag til 

lokal varehandel. Eventuell utbygging av Birkebeinerlia vil være positivt med tanke på 
fremtidig gondol.  

 Byvekst; må skje innenfra. Detaljhandel må legges til sentrum, ikke i bydelssentra. Fortetting 
med bolig og næring må skje med kvalitet.  

 Flerkjernestruktur; Skole, barnehage, bo- og servicesenter, dagligvare og ev. apotek samles i 
bydelssentrene, skal ikke legges til rette for ytterligere detaljvarehandel.  

 Positive til å følge ABC-prinsippet, ikke enige i flerkjernestrukturen.  
 Aksepterer økning av 5000 m2 (big box) på Strandtorget, innebærer et totalt areal på 32000 

m2. Heller det enn utvikling i Hovemoen/langs gamle E6. Økning av areal i bydelssentrene vil 
svekke sentrum. Ytterligere detaljvarehandel andre steder må ikke tillates. Vingnes må være 
som det er. Aksepterer utvidelse av 500 m2 i Søre Ål. Rosenlund må ikke økes, snarere 
begrenses. Bør legges til rette for store handelsformater og big boxer når ev. Lurhaugen 
bygges ut. 

 Bytrafikk og parkering; Bør etableres ringvei, kanalisere tungtransport og 
gjennomgangstrafikk hit. Sykkelby-prosjektet må i større grad ta hensyn til næringslivets og 
handelens behov.  

 Avslutning; 
o Kompetanse og kontorarbeidsplasser skal legges til sentrum 
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o Sentrum fortettes med boliger 
o Handelsareal i bydelssentrene skal ikke utvides 
o Viktig med hvilken rekkefølge prosjekt blir utviklet i 
o «Alt som skjer i sentrum er positivt for hele kommunen» 

 
Rådmannens kommentar:  

 Både kommuneplanens arealdel og kommunedelplan legger til rette for tett byutvikling og 
vekst innenfra. 

 Bydelssentrene har begrenset ramme for detaljvare som alt vesentlig er definert som 
dagligvare. 

 Fremtidens arbeidsplasser vil sannsynlig komme innenfor nye næringer, som lettere kan 
etableres i byens bebygde strukturer.  

 Fortettingsanalysen viser at mulighetene for å bygge tettere by er tilstede for mange år 
fremover. Attraktivitet er ofte knyttet til tett bystruktur og nærhet til kollektiv transport. 

 
27 Lillehammer Sportsfiskerforening 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-114 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Kommunen må fortsette sin restriktive linje mht. hyttebygging, og fortette allerede 
eksisterende hytteområder fremfor å åpne opp nye og uberørte arealer for hytter.  

 Ønsker helhetlig forvaltningsplan av fjellområdene i Øyer, Lillehammer og Ringsaker.  
 Viktig at de gjenværende kvalitetene i og rundt vassdragene sikres.  
 Positive til å knytte byen tettere på strandsona, såfremt dette handler om å bevare 

strandsonene mest mulig uberørte, samt å sikre tilstrekkelige buffersoner rundt 
strandsonene. Områdene ved Hovemoen er eksempel på hvordan næringsvirksomhet 
gjennom årene har spist seg nærmere og nærmere vassdraget.  

 Tilgjengelighet for befolkningen til strandsone viktig under og etter utbygging av E6. 
 Viktig at kommunen er bevisst på de negative økologiske virkningene knyttet til 

flomberedskap.  
 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet tas som en orientering. 
 
28 Melsjøen Vel 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-47 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Mener forskjellig behandling av hytter nærmere og lengere fra enn 100 m fra vassdrag gir 
forskjellsbehandling. Kan medføre at hytte ved totalskade må gjenreises mindre i areal enn 
tidligere hytte. 

 Foreslår at det tillates å opparbeide uteplasser, og at det etableres retningslinjer for dette. 
 Ønsker generell adgang til å gjerde inn eiendom. 
 Bestemmelsene er motstridende ang. renseanlegg for gråvann. Foreslår tydelige krav til 

avløpsløsninger. Foreslår at det legges til rette for å legge inn vann, forutsatt godkjent 
avløpsløsning. Bør tillates lukket anlegg for «svart-vann» uavhengig av helårsveg til hytte. 

 Fåberg Østfjell bør omtales på lik linje med Fåberg Vestfjell. 
 Fåberg Østfjell bør omtales som en del av områdene for fritidsbebyggelse og destinasjon. 
 Ønsker bestemmelse/retningslinje om at utebelysning skal utformes som «down-lights» og 

adkomst og parkering til hyttene. 
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Rådmannens kommentar: 

 Ulike bestemmelser mht. hytter nærmere og lenger fa vassdrag enn 100 m er bl.a. for å 
ivareta de vassdragsnære områder for allmennheten. Bestemmelsene er justert og presisert 
etter høring.  

 Det er gitt bestemmelser og retningslinjer om bl.a. belysning, gjerde og platting. 
 
29 Mesnaelva vel v/Eivind Falk 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-35 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ber om at økt vannføring i elva fra Kroken og gjennom byen blir utredet og gjennomført i 
planperioden.  

 Definere markagrense fra Kanten og østover, sikre forutsigbarhet og trygghet for brukere av 
naturområdet og fremtidige generasjoner. Gondoltraseen må stoppe ved Kanten, en 
forbindelse mellom Kanten og Nordseter vil i for stor grad berøre et sårbart naturområde. 

 Ber om at det legges en vernesone/hensynssone 50-100 meter mot elva for å unngå for store 
inngrep i et sårbart område, spesielt i sammenheng med skogsdrift. 

 Lillehammer kommune må ovenfor konsesjonshaver stille tydelige krav om tapping over tid 
og en jevnere vannføring for å unngå erosjon og endring av landskapet i og langsmed elva. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Revisjon av konsesjonsvilkårene vil håndteres gjennom egen sak. 
 Vassdragsnære områder har formål og hensynssoner med bestemmelser og retningslinjer 

som ivaretar friluftsliv, økologi, flomhensyn mm.  
 Hensyn til vassdragsnære arealer er presisert i bestemmelsene. Skjøtsel og avvirkning av skog 

er hjemlet i skogloven og kan ikke reguleres iht. plan- og bygningsloven. 
 
30 NAF avd. Lillehammer og omegn 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-96 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Byen mangler omkjøringsveg, gammel E6 kan gi en bedre intern «nord-syd» løsning.  
 Tunge trailere med varedistribusjon til sentrum er et vanlig syn i hele landet. For mye å håpe 

på en terminalløsning i Hovemo-området, for distribusjon på egnede kjøretøy? 
 
Rådmannens kommentar: 

 Rådmannen mener det er fornuftig å utrede muligheter og alternative lokaliseringer for 
terminalløsning og varedistribusjon på egnede kjøretøy. Anbefaler at dette inngår i revisjon 
av KDP for Veg og trafikk. 

 
31 Naturvernforbundet i Lillehammer 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-120 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Mener anslått befolkningsvekst er for høy.  
 Utflytting av statlige arbeidsplasser vil forsterke dette.  
 Oppfordrer til at det i alle utbyggingssaker blir innført et strengt kontrollregime for bevaring 

av skog og vegetasjon på utbyggingsområder. 



24 

 Utbygging av området mellom eksisterende hyttebebyggelse på Nordseter og Sjusjøen vil 
danne en skjemmende lyskjede synlig i milevid omkrets. 

 Ved å bevare de intakte seter- og hytteområder slik de er uten å oppgradere dem til 
boligstandard vil man få et variert tilbud i hyttelivet.  

 Birkebeinerlia er et flott skogområde som vil forringes med infrastruktur, lyd- og 
lysforurensing samt fortrenge leveområder for insekter, fugler og dyr samt redusere 
forekomst av ulike høstingsaktiviteter. Mye brukt nærfriluftsområde. Forslår et mindre 
område på vestsiden av Sjøsetervegen for fritidsboliger.  

 Mener hytter i uregulert område fortsatt bør ligge i LNF. Søknader bør behandles individuelt 
gjennom dispensasjon for å ha kontroll med arealutvidelser og hvordan det gjøres spesielt i 
forhold til ferdsel og opphold langsmed vassdragene. 

 Hokna-Husekampen bør reduseres. Utbygging bør holdes under 500 m koten.  
 Selv små hytteutbygginger kan ha store konsekvenser for dyreliv spesielt trekk av elg, evt. 

hjort og rådyr, samt leveområder for storfugl. 
 Er uenig i følgende områder for nye boliger: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, 

B13. Dette gir boligutvikling i områder hvor det bør tas særlig hensyn til natur-, frilufts-, og 
landbruksinteresser. De overordnede prinsipper for boligbygging er beskrevet som fortetting 
og mindre bilkjøring følges ikke. 

 Omtaler hva som bør lokaliseres i sentrum og bydelene. 
 Sterkt imot å bygge et stort og dyrt parkeringshus som det ikke er behov for, og dermed 

tilrettelegge for mer bilkjøring i sentrum. Vi går inn for redusert bilkjøring, og mindre 
forurensing og støy i sentrum. 

 Forslag om båndlegging av arealer og utredning av gondolbane som transportmiddel må 
skrinlegges. Begrunnelse: det er ikke befolkning og trafikkgrunnlag for en slik utbygging, selv 
med den boligbygging i LNF-områder som er foreslått. 

 Rundkjøring ved Strandtorget har stor kapasitet og rask gjennomstrømning. Det ville ha 
avhjulpet køene ved Bankenkryssene dersom de også hadde vært dimensjonert likt og som 
rundkjøringer. Nye veglenker mellom Strandtorget og Søre Ål forutsetter stor boligutbygging. 
Behovet for dette må avklares bedre. 

 Big Box-konseptet må avsluttes og endres. Big Box-butikker ved E6 fordrer veiutbygging og 
forlengelse av Industrigata, på bekostning av matjord nordover. Dette må ikke tillates. 
Alternativt kan areal fra avlastningsvei i dag, og som vil bli overflødig ved at gammel E6 blir 
opprettholdt, brukes til noen butikker der denne form for konstruksjon er absolutt 
nødvendig. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Befolkningsvekst som er lagt til grunn bygger på SSB sine fremskrivninger av befolkning. 
Rådmannen mener dette er det beste statistiske grunnlaget vi har å legge til grunn. 

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
32 Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-93 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Jobber for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer kommuner. 
 Oppfordrer til at liside på oversiden av Sjusjøvegen forblir ubebygd, slik at det opprettholdes 

en naturlig, landskapsmessig definert overgangssone mot høyfjellet. 
 Mener grep for hytter i uregulerte områder (LSF) er feil, og at slike saker bør håndteres 

gjennom dispensasjon inntil bedre bestemmelser er på plass. Dispensasjonsbehandling vil 
sikre kommunen kontroll med bebyggelsen. Det mangler krav til utforming av bebyggelsen, 
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dette vil gi et dårlig beslutningsgrunnlag, og faren for ulovligheter som følge av 
misforståelser blir stor. 

 Bestemmelsene bør sikre maks. mønehøyde. 
 Planen bør gjennom bestemmelser forhindre eller begrense lysforurensningen fra hytter, 

både utelys og ved store vindusflater. 
 Positivt at skiløype er sikret gjennom regulering, og at kommuneplanen ikke gjør noen 

endringer i dette. Det bør vurderes om løype kan sikres ytterligere gjennom planen. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Bestemmelser og retningslinjer for spredt fritidsbebyggelse i LNF er presisert. Kommunen 
ønsker i hovedsak å håndtere slike byggesaker uten bruk av dispensasjon.  

 Det er tatt inn bestemmelser og retningslinjer som skal begrense lysforurensning i LSF/LNF-
områder. 

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
33 Nordseter vel  
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-52 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Støtter arbeid med interkommunal plan for fjellområdene, og ambisjonen om å bevare store 
deler av fjellområdet til allsidig friluftsliv.  

 Ved fortetting/utbygging må friluftslivets behov tillegges avgjørende vekt. 
 Positive til strenge bestemmelser for utvikling av hytter i LNF-områder. Er likevel bekymret 

for press på vinterbrøytet veg i fjellet, særlig til uregulerte områder. Foreslår å styrke 
reguleringsplan med bestemmelse for å sikre eksisterende regulering av hovedveiene til 
kombinert sommerveg/skiløype. 

 Stiller seg positiv til destinasjonsutvikling, men fokus bør være Nordseters egenart. Nordseter 
Vel er sterkt skeptisk til sammenbygging av Nordseter og Sjusjøen  

 Støtter områdeplan, men er bekymret for fremdrift og utvikling før denne er på plass. Mener 
mindre prosjekter bør kunne gjennomføres med dispensasjon fra plankrav. Kommer med 
konkrete innspill til en områdeplan.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillene følges opp i områderegulering 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
34 Pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard 
Datert: 07.01.19 
ESA: 18/10432-6 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 God visjon, men bør ha med en satsing på folkehelse gjennom tur- og friluftsliv. 
 Omtale av kulturbasert næring i planbeskrivelsen bør inkludere det kulturbaserte reiselivet 

rundt Lillehammer. 
 Omtale av turisme, reiseliv og fritidsbebyggelse bør inkludere Pilegrimsleden. 
 Pilegrimsleden må inn som hensynssone i kartet. 
 Pilegrimsleden har egen skiltmal. Denne bør tas inn i skilt-bestemmelsen. 
 Har konkrete forslag til endringer. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Rådmannen mener folkehelse er en del av den overordnede målsettingen til planen.  
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 Kulturbasert næring/reiseliv er omtalt i planbeskrivelsen. 
 Pilegrimsleden er vist med hensynssone i planen. Det vises til Pilegrimsledens skiltmal. 

 
35 Renovasjonsselskapet GLØR IKS  
Dato mottatt: 13.02.19 og 15.02.19 
ESA: 19/10584-26 og 69 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 GLØR er fornøyd med at det i planen er presisert viktigheten av at renovasjonsselskapet blir 
kontaktet tidlig i planleggingen av et nytt byggeprosjekt. 

 Det bør utarbeides en overordnet avfallsnorm for hver enkelt sone eller område i kommende 
planer som beskriver behovet for avfallshåndtering i gjeldende område samt hvor og 
hvordan dette skal løses. 

 Det må settes av arealer innenfor de ulike soner i samsvar med det som framkommer i punkt 
1 før annen regulering gjøres. 

 Mener at renovasjon og avfallsløsninger bør ses på som infrastruktur, på linje med veg, vann- 
og avløp og strømforsyning. Det bør jobbes sammen for å utarbeide en overordnet plan og å 
avklare hvordan nye løsninger og ny teknologi kan benyttes for å sikre at vi finner løsninger 
for byens, innbyggernes og miljøets beste. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Overordnet avfallsnorm og plan bør vurderes. Dette bør utføres i regi av GLØR.  
 Rådmannen støtter forslag om å utarbeide en overordnet avfallsnorm.  

 
36 Snauskallen og Neveloset Vel, Nevelåsen vel og Rune Bakke på vegne av ca. 50 % av 

hytteeiere ved Melsjøen 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-63 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Foreslår å endre bestemmelse § 4.7.4.5 for å åpne for fremføring av strøm i fjellet til områder 
hvor etterspørselen er stor nok.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Strømfremføring i fjellet håndteres i egen prosess, hvor det vurderes etter energiloven og 
plan- og bygningsloven. 

 
37 Søre Ål grendeutvalg  
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-92 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Positivt og viktig med «legge til rette for stier/gangveier ved ny utbygging» og «fri ferdsel til 
Mjøsa». Viktig med nok grøntarealer/lekeområder. 

 10 minuttersbyen; Bør først om fremst prioriteres utbyggingsarealer som er nærmest 
sentrum for å imøtekomme planene om 10 minuttersbyen.  

 Med tanke på utbygging i Skogen sør vil et nytt areal på sørsiden av Åsmarkveien Fv320 få 
store konsekvenser og trafikale utfordringer. Nevnes; krysset Åsmarkveien/Hamarveien, 
busstopp rett utfor Søre Ål skole u/fotgjengerfelt, fotgjengerfeltet ved Åretta 
ungdomsskole/butikkene ligger rett ved buss-stopp. Skilting er nærmest usynlig og det blir 
observert nesten-ulykker hver dag.  

 Nevner opptrekksarm fra Strandtorget-Søre Ål- Røyslimoen for å bedre trafikksituasjonen.  
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 Viktig at nye arealer blir med blandet bosetting. Eldre selger sine hus og bør ha muligheten å 
bosette seg i nærheten av sentrum og ikke i utkanten. Bekymret for kapasitet ved Søre Ål 
skole og Åretta ungdomsskole.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Nye veglenker er vurdert i trafikkanalysen og vist i temakart. Handlingsprogrammet 
gjenspeiler hvilke nye veglenker som er prioritert utredet videre.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
38 Søre Ål IL  
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-108 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Har skissert tverrløypa fra Messenlivegen/Langseth til løypenettet i Søre Ål, ønsker at denne 
tas inn i planene. 

 Forslag til bredde på trasé og maks. stigning. 
 Dette er en mulighet for å ivareta en uvurderlig trasé for alle former for myke trafikanter 

både for mosjon og daglig fremkommelighet. 
 
Rådmannens kommentar:  

 Søndre del av foreslått trasé er tatt inn i planen som hensynssone grønnstruktur. 
 
39 Veglaget Åsstuevegen 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-71 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Åsstuevegen er smal og har svært lav standard. Vegen tåler ikke vesentlig økt trafikk. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Planen tilrettelegger for få nye boliger tilknyttet Åsstuevegen. 
 Innspillet tas forøvrig tas til orientering. 

 
40 Vingnes Vel 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-98 
 
Rådmannens kommentar: 
Uttalelsen er rettet mot forhold i byplanen, og er gjengitt og kommentert der.  
 
41 Vingrom grendeutvalg, FAU i Vingrom, Vingrom Idrettslag, Vingrom Sangkor, 

Burma vel og Spakerud vel 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-81 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Viser til tidligere innsendt innspill til arealplan. Takker for god involvering i utarbeidelsen av 
planen. 

 Kjenner seg igjen i Vingrom som et bydelssentrum. Bakgrunn; en bydel i vekst, attraktivt sted 
å bosette seg, kortere veg til et ev. fremtidig Mjøssykehus, et trafikknutepunkt, 
aktivitetstilbud både sommer og vinter.  
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 Ser for seg et todelt/utvidet bydelssentrum, knytt sammen gjennom trafikksikringstiltak. 
Foreslår å opprettholde regulering ved Rema 1000 som næringsområde og samtidig regulere 
N2 til bydelssentervirksomhet (Jevnebakken). Vil gi mulighet til fortetting og 
næringsvirksomhet. 

 Ønsker ikke industri/lager i Jevnebakken på grunn av trafikksikkerhet, et område med 
skolebarn og nært boligfelt. Er flere steder i Vingrom som er regulert til industri, mulighet å 
fortette industrivirksomhet hit? Positive til lett næring og bolig i Vingrom. Etterspørsel for 
sentrumsnære boliger for eksempelvis eldre, søndre del av Jevnebakken er aktuell. Ønskelig 
med snuplass for buss i tilknytting til dette området. Bør sikres trafikksikker tilgang til 
Vingrom skole via Fv250 og trafikksikker tilgang til Mjøsa (viser til kart). Bør kunne bygges 
gangbro over Rinna, åpner for å komme til Vingromdammen fra sør også. 

 Vingromdammen må bevares og utvikles, spesielt med tanke på høy aktivitet og bygging av 
ny E6 som kan ta arealer fra området. Listet opp mange forslag til videre utvikling. 

 Viser til tidligere innsendt innspill vedr. trafikksikkerhet. Behov for g/s-veg sørover fra Joker 
Vingrom, fotgjengerovergang ved Joker Vingrom, trafikksikker kryssing av Fv250, g/s vei langs 
Torpaveien. Bør avsettes arealer for g/s-veg fra nye byggefelt og til nye bydelssentrum ved 
Jevnebakken, i tillegg sikker veg ned til skole og Vingromdammen.  

 Blir gjerne med i videre idéarbeid for utvikling av bydelssentrum Vingrom.  
 
Rådmannens kommentar:  

 Rådmannen mener det må være et bydelssenter i Vingrom. Dette bør ligge nær skole, 
barnehage og idrettsplass, og anbefales lokalisert som ved høring. Jevnebakken omdefineres 
til LNF. Området kan likevel brukes til aktivitetsområde i overensstemmelse med grunneier.  

 Iht. utkast til planprogram for ny E6 forbi Vingrom skal det vurderes å flytte E6-kryss sør for 
Vingrom. Blir krysset flyttet vil dette endre trafikkmønster, behov for trafikksikkerhetstiltak 
og arealbruk i området. Flere av tiltakene som nevnes i uttalelsen bør håndteres gjennom 
reguleringsplan for E6, bl.a. adkomst til Mjøsa og trafikksikkerhet. 

 I plankartet er det lagt inn fremtidig gang- og sykkelveg langs fylkesveger gjennom Vingrom. 
Ev. fremtidig gang- og sykkelveg må spilles inn til Handlingsprogram for fylkesveger. 

 Ved nytt boligfelt på Vingrom (B25 Rønningsvegen Hauger) stilles det krav til gang- og 
sykkelveg til skolen. 

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 

Politiske partier 
42 Lillehammer Høyre  
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-94 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Nye vegakser bør inn i planen. 
 Går inn for å avsette ytterligere næringsareal på oversiden av en forlenget Industrigate. 

Forutsetter at matjorda flyttes til et erstatningsareal. Arealene avsettes med dobbelt formål 
LNF/Næring. Foreslår at det opprettes et «jordfond». 

 Mener planen går for langt i å tillate etableringer i bydelssentrene og foreslår endringer. 
 Arealdelen bør i større grad sette gondolen i sammenheng med infrastruktur i kommunen. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Innspillet tas med videre i planprosessen, hvor Utvalg for plan og samfunnsutvikling er 
politisk arbeidsutvalg.  
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43 Lillehammer Senterparti 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-124 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Høringsfristen var for kort. 
 Avgrensingen av planområdet til å ikke gjelde E6- korridor på vestsida, heller ikke E6 på 

østsida, er urovekkende. Man burde sidestilt øst og vestsida inntil trasé endelig er klarlagt. 
 Det er vanskelig å finne fram i planen og dokumentene. 
 Om Industrigata forlenges, må den gå rett ned på Hovemovegen, på sørsiden av Fåberg 

transformatorstasjon. 
 Prestgardskogen ligger ikke i Rudsbygd. 
 Dersom det skal bygges i området Birkebeinerlia bør det være eneboliger for fastboende.  
 Det er åpnet for noen områder som merkes LSB, det er bra, men hva med noe tilsvarende 

med boligtomter? 
 Rart å prioritere boligbygging i områder med sprengt boligkapasitet, f.eks. Søre Ål og 

Vingrom, og ikke nord i byen, hvor det bygges ny skole med kapasitet.  
 Viktig å restaurere Gausa til opprinnelig status, ved å fjerne grus i elva. Forandringene er 

menneskeskapte, og utgraving er nødvendig for å hindre flomskader. 
 Påpeker feil på s. 31. 
 Trenger flere snarveger og alternative tilkomstveger for å få ned trafikkarbeidet og for 

beredskap. Messenlivegen nevnes. 
 Det viktigste næringsarealet vårt er matjorda. Matproduksjon er vår viktigste næring. 

Rapport viser at vi har nok næringsareal. Areal må forbeholdes de gode virksomhetene, ikke 
de svenske bigboxene. Her må kommunen være mye strengere på arealbruken. Alle de 
ukritiske paddehattene som er kommet opp langs Hovemoveien, er meget kritikkverdig. 
Gode formål er for eksempel medisinfabrikk, dronefabrikk, batterifabrikk. 

 Transport med jernbane og buss må prioriteres, samtidig vil en stor del av transporten gå 
med privatbil, viktig med billig kort- og langtidsparkering nær jernbanen. 

 Dobbeltspor jernbane må planlegges nå. Hvis en skal få kompetansearbeidsplasser i sentrum 
må parkering og transportterminal under bakken. 

 Beholde lokalsykehus på Lillehammer.  
 Foreslår områder som bør tilbakeføres til LNF. 
 Befolkningsveksten er satt for høyt, gjennomsnittlig antall mennesker pr. boenhet for lavt.  
 Bør ta statussjekk på om det bygges nok boliger tilpasset barnefamilier, ikke kun leiligheter til 

eldre.  
 
Rådmannens kommentar:  

 Innspillet tas med videre i planprosessen, hvor Utvalg for plan og samfunnsutvikling er 
politisk arbeidsutvalg.  

 
44 Miljøpartiet De Grønne 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-88 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 I en tid med store endringer og et Lillehammer som har som mål å bli Norges først 
nullutslippsby må kommunen spille på lag med befolkningen og skape tillitt. Ikke bare lytte til 
de mest ressurssterke med høyest røst.  

 Byutvikling 2044, byromsanalysen m.fl. må være førende kunnskapsgrunnlag for 
boligutviklingen. MDG ønsker ikke flere områder til boligutvikling enn det er behov for. MDG 
ønsker ikke boligbygging i Ålsbygda, begrunner med bilbasert transport og slåttemark m.fl. 
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Omdisponering av areal til boligbygging utenfor bykjernen må legges til grendene for å støtte 
utviklingen der. MDG ønsker at det lages en egen plan for grendene på linje med byplanen.  

 Lillehammer trenger boligprosjekt som tilbyr leiligheter til flere enn bare veletablerte. 
Kommunen bør starte et pilotprosjekt for såkalte «minihus», et tiltak for de som blir 
ekskludert i boligutvikling. Eksempel på fremtidsrettet boform er Høstmælingen økogrend. 
Kommunen bør gjennom bestemmelser pålegge fremtidsrettede løsninger. Lillehammer 
trenger prosjekt som øker mangfoldet og som gjør det mulig for flere å eie egen bolig, og ikke 
prosjekter med fokus på kortsiktig gevinst.  

 Sentrumsnære, kunnskapsbaserte arbeidsplasser er lite arealkrevende, helst rundt 
skysstasjonen og Lurhaugen. Store arealressurser går tapt pga. ineffektivitet. Jordvernet 
krever transformasjon og fortetting av næringsarealer. Hovemoen bør skånes for 
næringsutvikling, bør prioritere fortetting/transformasjon i Industrigata og langs dagens E6. 
Ved ev. næring i Hovemoen må det opprettes et 200 m belte mellom naturreservatet og 
næringsområdene. Forlengelse av Industrigata må svinge ned mot dagens E6 og ikke 
igjennom LNF-område.  

 Matjord skal ikke bygges ned, artsrike- og friluftsområder må også skånes. Bynære 
naturområder har en viktig rolle, for eksempel folkehelsen. Det må gjennomføres gode 
kartlegginger av biologisk mangfold slik at omdisponering vurderes på et godt faglig 
grunnlag. En plan for håndtering av rødlistearter må styrkes. 

 Ønsker en kvartalsvis oversikt over hvor mye matjord som har blitt omregulert, et 0-mål.  
 For Nordseter må det utarbeides en områdeplan. Utbygging på Nordseter skal skje gjennom 

fortetting, og urørt natur skal forbli urørt. Gropmarka skal ikke åpnes for utbygging. Bør 
etableres en markagrense. Behov for regionale planer som beskytter store 
sammenhengende naturområder. Utvikle fremtidsrettet kollektivtilbud som kan gjøre 
området attraktivt. 

 Kollektiv transport; kommunen må få et tilbud som oppleves tilgjengelig og er tilpasset 
hverdagen for befolkningen. De som ikke har gratis parkeringsplass er mer villig til å reise 
kollektivt, et forslag er å fjerne parkeringsplasser i bytte med busskort. Arealplanen legger til 
rette for å skape lavutslippssamfunn der korte avstander fører til redusert transportbehov, et 
levende sentrum og god livskvalitet.  

 
Rådmannens kommentar:  

 Innspillet tas med videre i planprosessen, hvor Utvalg for plan og samfunnsutvikling er 
politisk arbeidsutvalg.  

 
45 Rødt Lillehammer 
Datert: 10.02.19 
ESA: 18/10432-26 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Innføre boplikt i Lillehammer sentrum. Et sentrum med for mange fritidsboliger reduserer 
byens mulighet til å være en levende helårsby.  

 Utbyggere har fått bygge i stor grad ut fra egne behov. Trenger et mer demokratisk 
«bygningsråd», med faglig kompetanse i planlegginga fra kommunens side og med større 
innflytelsesmuligheter for befolkningen. Viser til ByLab på Hamar.  

 Sosial boligbygging bør gjennomføres ved at kommunen bare godkjenner større 
boligprosjekter når de inkluderer rimeligere utleieboliger og/eller rimeligere småleiligheter til 
salgs. 

 Storgata må beholdes og utvikles. Kan ikke bygge ut mer småvarehandel på Strandtorget 
eller andre steder i kommunen, med unntak av dagligvarehandel i de seks bydelssentrene. 
Handelsareal i bydelssentrene skal ikke økes. En økning utenfor sentrum bør kun inkludere 
storvarehandel.  
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 Markagrense (eller byvekstgrense): Foreslår å utrede en markagrense rundt byen. Byen bør 
ha som hovedprinsipp å fortette, finnes nok arealer til ny boligbygging uten å ta dyrebar 
mark og uberørt natur.  

 For å gå i retning klimanøytralitet må det bli en dramatisk økning i offentlig kommunikasjon. 
Listes opp noen alternativer. Behov for nytenking for å legge til rette for bilfritt sentrum. 
Gondoltraseen foreslås fjernet. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Innspillet tas med videre i planprosessen, hvor Utvalg for plan og samfunnsutvikling er 
politisk arbeidsutvalg.  

 

Privatpersoner, grunneiere og sameier 
46 Inge Aarhus 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-106 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Planforslagets klimapåvirkning burde vært bedre utredet.  
 Lillehammers ambisjon om å bli en 0-utslippsby er uoppnåelig med arealgrepene i planen 

fordi det ikke er redegjort for klimakonsekvensene av planforslaget. Kommunen må utvikle 
et klimabudsjett. For kommuneplanens arealdel bør klimabudsjettet redegjøre for 
klimapåvirkningen fra: 

o valg og omfang av utbyggingsområder, 
o daglig transport, 
o byggeprosessen, 
o byggene i bruk. 

 Flere nye boligområder ligger utenfor foreslått langsiktig byvekstgrense. 
 Et funksjonelt parkeringsanlegg i fjell vil kreve innkjørsel/utkjørsel fra nord, øst, sør og vest. 

Bygging av to nye parkeringshus må utredes som alternativ til parkeringsanlegg i fjell. 
 Lillehammer identitet: Lillehammers konkurransefortrinn ligger neppe i kjedebutikkene i 

Storgata, men i kultur-, idretts- og natur og friluftstilbudet. Ved å prioritere disse og lignende 
kvaliteter kan byens best videreutvikles. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Fortetting og flerkjernestruktur er hovedgrep i planen. Nye boligområder har vært nøye 
vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik den legges frem for vedtak 
reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til ang. nye boligområder. 

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
47 Advokatfirma Hald & co DA på vegne av Hageveien 8 AS 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-80 
Kommentar: Uttalelsen er rettet mot forhold i byplanen, og er gjengitt og kommentert der.  
 
48 Advokatfirmaet Thallaug på vegne av Svein Idar Ensrud 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-105 og 18/10432-125 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen er på vegne av grunneier. 
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 Ønsker at område 95, Område nord for HINN, omdisponeres til boligformål.  
 Mener ikke det er behov for arealet for Høgskolen.  
 Det kommenteres konkret til konsekvensutredningen. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Konsekvensutredning er gjennomgått på nytt. Det er ikke funnet grunn til å endre 
konklusjoner.  

 
49 Ingar Afseth 
Datert: 02.11.18 
ESA: 16/7066-272 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker å fradele tomt på sin eiendom. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Bestemmelse om fradeling fra gjeldende plan videreføres. 
 
50 Alver advokatfirma AS på vegne av Kristin og Svein Brubakken  
Datert: 05.02.19 
ESA: 18/10432-22 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Kommentarer på det som anses som feil ved konsekvensutredningen av tiltak B31 
(konsekvensutredning nr. 63). Er tatt med i planen, men er egentlig ikke anbefalt tatt inn i 
planen. Ber om at kommuneplanens arealdel tillater en endring i planstatus.  

 Tema som de mener har blitt vurdert feil; Naturverdi, landskap/kulturlandskap, landbruk, 
teknisk infrastruktur og overordnet plangrep. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Konsekvensutredning er gjennomgått på nytt. Teksten er justert for tema naturverdi og 
landbruk. Det er ikke funnet grunn til å endre konklusjoner.  

 
51 Stein Askjellrud, Werner Forr Nystuen, Knut Strandenes 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-67 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Er initiativtakere til område B12. Foreslår å redusere arealet for å ivareta turområder og 
eksisterende boliger.  

 Ønsker at det ikke skal være rekkefølgekrav. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Se konsekvensutredning nr. 71. Et redusert område vil endre noen av vurderingstemaene, 
men vil ikke få innvirkning på samlet vurdering i konsekvensutredning for området, jf. eget 
punkt i konsekvensutredningen. 

 B12 er tatt ut av planen etter høring, som følge av nedskalert boligreserve og samordnet 
areal- og transportplanlegging. 

 
52 Asto AS – Gausdal Landhandleri AS 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-87 
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Hovedpunkter fra uttalelsen:  
 Lillehammer kommune har ved ønske om å «beskytte» Storgata hindret utvikling av mange 

typer næringsliv i kommunen.  
 Å la byen vokse innenfra fører til at byen ikke utvikler seg til å konkurrere med 

nabobyene/tettstedene, de legger til rette for næringsutvikling slik brukerne og næringslivet 
ønsker. Her gjøres det motsatte ved å sette store begrensninger for utvikling utenfor 
sentrum og bydelssentrene.  

 Sentrum reddes ikke ved å nekte all annen etablering, dette er en tenking på grensen til det 
naive. Handel utenfor sentrum og bydelssentrene vil bidra til utvikling og et styrket 
regionssenter for handel og service.  

 Hvorfor skal handel gjøres tilgjengelig kun i bydelssentre? Like stort behov for handel der folk 
jobber og ferdes. Hovemoen er et slikt område, med fremtidig ny E6. Hovemoen Nord er det 
nærmeste handelssenteret for Jørstadmoen, Fåberg, Rudsbygd og søre deler av Øyer. Åpne 
opp for noe detaljhandel i Hovemoen vil også begrense transport. 

 For utdyping av trafikale, logistiske, miljømessige hensyn mm. vises det til 
dispensasjonssøknad for dagligvare i Hovemoen. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Handel og næring har vært nøye vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik den 
legges frem for vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til ang. handel og 
næring.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
53 Ole Berge 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-43 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Forlengelse av Industrigata vil gi økt press på dyrka mark i hele området, og bør derfor ikke 
gjennomføres.  

 Disponible arealer til næring i Hovemoen bør gjøres så store som mulig, og avgrenses naturlig 
ned mot Lågen og verneområdet. Næringsarealer her kan avhjelpe press mot dyrka mark i 
Nordre Ål. Oppfordrer til god dialog mellom grunneiere og kommunen.  

 Løsning for fremtidig E6 bør beslaglegge så lite areal som mulig.  
 
Rådmannens kommentar: 

 Industrigatas forlengelse skal utredes. Dette ligger i handlingsprogrammet.  
 Hensyn til dyrka mark vil være et tema i videre planlegging av vegen. 
 Næringsareal har vært nøye vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik den 

legges frem for vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til for 
næringsarealer.  

 
54 Kjetil Brandsar 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-56 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Eier størstedelen av B19, og stiller spørsmål ved hvorfor dette er vist som framtidig 
boligområde. Deler av området ligger på dyrka mark. Området bør vises som LSB. 

 Området rundt Lundgaardsløkka barnehage er vist som bebygget boligområde. Det er ikke 
bebygget, og bør markeres som fremtidig boligområde. Bør også ha krav til g/s-veg langs 
Baklivegen. Deler av området ligger på dyrka mark. 
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Rådmannens kommentar: 

 Område B19 er tatt ut av planen etter høring av hensyn til dyrka mark, samordnet areal- og 
transportplanlegging og merknad fra grunneier. 

 Området rundt Lundgårdsløkka barnehage er regulert. Det er valgt å vise regulerte områder 
som eksisterende, selv om de ikke er bebygget.  

 
55 Brekke Helgeland Brekke AS 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-109 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker at område 51, Vårsetervegen – nedre, tas inn i planen.  
 Det kommenteres konkret til konsekvensutredningen. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er vurdert, se konsekvensutredning nr. 51. 
 
56 C‐alcea AS 
Datert: 15.01.19 
ESA: 18/10432-10 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Barnehagetomta i Skogen-feltet er regulert til barnehage, mens den i kommuneplanens 
arealdel 2011-2024 er avsatt til fremtidig bolig. I forslag til ny kommuneplan er tomta vist 
som barnehage (tjenesteyting). Ber om at boligformålet opprettholdes. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Det er avklart med sektor for oppvekst, utdanning og kultur at det ikke er behov for 
barnehage her. Behov for økt kapasitet vil ivaretas av planlagt barnehage på Hagejordet. 

 Eiendommen anbefales tilbakeført til fremtidig bolig med krav til bl.a. ivaretakelse av 
flomsone, grønnstruktur og skiløype.  

 
57 Siri Ellingsberg 
Datert: 11.12.18 
ESA: 18/10432-2 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker at deres innspill tas inn, og at LSB17 forblir uendret. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er vurdert, se konsekvensutredning nr. 36. 
 
58 Ersgaard Skog, v/Christian Wildhagen  
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-61 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Planens hovedgrep gir i stor grad muligheter for destinasjonsbygging med Lillehammer som 
vinterdestinasjon. Hafjell, Sjusjøen og Nordseter bør knyttes bedre mot sentrum, og 
forbindelse Hafjell – Nordseter nevnes spesielt.  

 Sjusjøen og Nordseter bør bygges sammen. Positiv til Birkebeinerlia, men skeptisk til om 
gondol vil føre til at transportbehovet til området reduseres vesentlig.  
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 Støtter flerkjernestrukturen og «10-minuttersgrensen» fra sentrum.  
 Innspill 1-5 bør legges inn i planen som boligområder, og fremtidig byvekstgrense bør 

tilpasses. Område B6 bør utvides mot nord.  
 Trekker frem Olympiaparken og Kanten som viktige for destinasjon Lillehammer, og viser til 

tidligere innsendt innspill om utvikling av disse områdene, som ikke er behandlet i KU. 
Innspillene er vedlagt på nytt og omhandler utvikling av områdene nordvest for Abbortjernet 
og Kanthaugen med blant annet sportshytter (større hytter for idrettslag), hotell med 
endestasjon for gondol, campingplass og fritidspark med tilknytting til fritidsbebyggelse.  

 Mener reguleringsplan for Olympiaparken bør fremskyndes i handlingsprogrammet, og ses i 
sammenheng med «Birkebeinerlia». Det vises blant annet til eksempel med koordinering av 
skiløypestrukturen. De ønsker at innspill med sportshytter konsekvensutredes i 
kommuneplanarbeidet.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Nevnte innspill er vurdert, se konsekvensutredning nr. 1-5. 
 Merknadsinnsenders innspill og forhold om Olympiaparken er omtalt i planbeskrivelse og 

konsekvensutredning. Innspillet skal vurderes gjennom områderegulering for Olympiaparken.  
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
59 Flåkålivegen 54 AS v/Arnt Enoksen 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-97 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Inneholder en historikk fra en tidligere avslått søknad/møte med kommunen om 
dispensasjon for bolig i 1.etg i «kontorbygget».  

 Ber om at navnet «Kirkerud» (konsekvensutredning nr. 57, område N4) blir endret til 
«Flåkålivegen 54 (Tidligere Rudsbygd Snekkerverksted)». 

 Kommenterer punktene som de mener er feil i KU, tema som blir nevnt; transportplanlegging 
bolig/næring, flom og overvann, barn og unge, bokvalitet, skred, grunnforhold, teknisk 
infrastruktur, overordnet plangrep og annet 

 Tilfreds med at området tas inn som næring i arealplanen, men «kontorbygget» i 1.etg bør 
kunne gis dispensasjon til boligformål.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Navn på område endret. 
 Bolig er vurdert, se konsekvensutredning nr. 57. Ikke funnet grunn til å endre konklusjon. 

Eksisterende boliger kan vurderes gjennom regulering.  
 
60 Fredrik Sundgaard Frisenberg 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-37 
Kommentar: Uttalelsen er rettet mot forhold i byplanen, og er gjengitt og kommentert der.  
 
61 Anette Hannestad og Dag Helge Frøisland 
Datert: 22.01.19 
ESA: 18/10432-100 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Har innspill til fritidsbebyggelse ved Bårdseng seter på Nordseter. Ønsker at innspillet tas inn 
i planen. Argumenterer for dette.  
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Rådmannens kommentar: 
 Innspillet er vurdert, se konsekvensutredning nr. 111. 
 Områdeplan for Nordseter er tatt inn i kommuneplanens handlingsprogram, innspillet vil tas 

videre inn i dette planarbeidet. 
 
62 Anette Hannestad og Dag Helge Frøisland 
Datert: 10.02.19 
ESA: 18/10432-99 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Innspill til endret arealbruk. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er vurdert, se konsekvensutredning nr. 135.  
 Anbefales ikke tatt inn i planen. 

 
63 Per Helge Granlund 
Datert: 31.01.19 
ESA: 18/10432-18 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Fåberg blir kun nevnt i forbindelse med næringsareal Fåberg skog og fritidsbebyggelse i 
Fåberg vestfjell. Stiller spørsmål om Fåberg er tatt ut av Lillehammer kommunes fremtidige 
planer og om det finnes noe i planen vedr. videre utvikling av tettstedet? 

 
Rådmannens kommentar: 

 Planen legger opp til at videre utvikling av Fåberg kan skje innenfor bebygde og regulerte 
arealer. 

 Fåberg er bedre beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
64 Marius Granum 
Datert: 24.01.19 
ESA: 18/10432-14 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ønsker mulighet for 3 ekstra boenheter i område LSB1. Argumenterer for dette. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er vurdert, se konsekvensutredning nr. 139.  
 Anbefales ikke tatt inn i planen. 

 
65 Ketil Boye Hansen og Vibecke Mohr 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-117 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Har kommunen vurdert å innføre «markagrense» for å sikre at LNF-områder skal kunne 
beskyttes mot utbygging for fremtiden, slik at det er mer forutsigbarhet for om innerste 
boligområder i fremtiden vil grense til skog? 

 Med klimaendringene vil slåttemark som er mindre soleksponert pga. omkringliggende skog 
bli enda mer verdifullt i fremtiden. Område B13 – Ringsvea øst – bør derfor ikke tillates 
utbygd. 
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 Det bør ikke tillates nye boliger med adkomst via Vårsetervegen, da denne er lite 
trafikksikker. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Det er foreslått ei byvekstgrense, se eget temakart. 
 Faglig anbefaling om at område B13 ikke tas inn i planen. 
 Ingen nye boligområder har adkomst via Vårsetervegen.  

 
66 Pål Hanssen og Solveig Arnegard 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-113 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker at område 37, Englia, tas inn i planen.  
 Ønsker 5 boenheter.  
 Ønsker felles adkomst til Messenlivegen for flere eksisterende og nye boliger i området av 

hensyn til trafikksikkerhet. 
 Ønsker flere beboere for å skape levende bygder. 
 Ønsker å kunne sette opp f.eks. garasje uten å søke om dispensasjon. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Se konsekvensutredning nr. 37. Et redusert område vil endre noen av vurderingstemaene, 
men vil ikke få innvirkning på samlet vurdering i konsekvensutredning for området, jf. eget 
punkt i konsekvensutredningen. 

 Adkomst skal vurderes før det gis tillatelse til fradeling og bygging i LSB-områder. 
 Egne bestemmelser i planen skal sikre at eksisterende boliger kan føre opp, f.eks. garasje, 

innenfor visse kriterier.  
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
67 Tor Sten Haave og Tina Hauer Hansen m.fl. 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-58 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Identiteten til området vil utarmes dersom det tillates boligbygging i B8 Skårsetsaga 18, som 
er et viktig område for friluftsliv og landbruk.  

 Atkomst til området via Sagbakken er krevende, belastning på eksisterende veinett vil bli 
utfordrende bl.a. for trafikksikkerhet. Stiller spørsmål ved vurderingen av fremkommelighet 
for utrykningskjøretøy i ROS-analysen.  

 Oppfordrer til å ta ut område B8 og la det ligge som LNF 
 
Rådmannens kommentar: 

 Område B8 er tatt ut av planen etter høring, av hensyn til jordvern. 
 
68 Solveig Heim 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-77 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Behold og virkeliggjør målet om «fortetting bidrar til utvikling av byrom og grøntstrukturer». 
Grøntområder må utvikles. Arealdisponering bidrar til miljøvennlige transportmuligheter; 
ved et levende og attraktivt bysentrum. Legge til rette for sykkel og et bedre kollektivtilbud. 
Tilrettelegge for detaljhandel i bykjernen og oppruste bakgårder i bykjernen. 
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 Strandområdene må sikres som friluftsområde, det skjer ikke ved å utvikle Strandtorget. 
 Matjord må bevares. 
 Ivareta hensynet til sosial boligbygging med variasjon og mangfold. Respekter og bevar 

byvekstgrense som markagrense.  
 Prioritere tog og buss fremfor vegutbygging og bruk av privatbil. Prioritere gang- og 

sykkelveier. 
 Bevar restriktiv hyttepolitikk med vekt på fortetting, ikke benytte bynære 

rekreasjonsområder til hyttefelt (Birkebeinerlia). 
 Sørge for et variert utvalg av egnede boliger. 
 Energieffektive bygg. 
 Tilrettelegge for alternative former for hagebruk. 
 Styrking av ulike former for kollektivtransport (ikke inkl. gondol)  
 Ta vare på bykjernen. Kunnskapsbaserte arbeidsplasser i sentrum. Småvarehandel må ikke 

økes andre steder enn i sentrum, ingen økning i bydelssentrene. 
 Offentlige byrom må fungere som sosiale møteplasser og oaser i det som vil bli et fortettet 

bymiljø.  
 
Rådmannens kommentar: 

 Fortetting og flerkjernestruktur er hovedgrep i planen. Det stilles krav til gang- og sykkelveg 
til bydelssenter og byen. 

 Det er lagt inn utredningskrav for bærekraftige løsninger for bl.a. lokalisering, materialbruk 
og energiløsninger. 

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
69 Tor-Even Heltorp 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-44 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Mener plandokumentene inneholder påstander om de positive sidene ved gondol, og 
vektlegger disse mer enn de negative og uheldige sidene ved gondol. Mener gondol vil være 
negativt for byen og i liten grad dekke befolkningens kollektive transportbehov. Ber om at 
gondol tas ut av planene. 

 Mener planen gir for stort tolkningsrom og usikkerhet for hvordan byen skal utvikle seg. 
Etterlyser tydeligere språk, bedre beskrivelse av utfordringer, mer presise regler, klarere 
begrunnelser for valg som gjøres, faglighet, åpenhet og bevisstgjøring rundt byutviklingen. 
Uklart språk kan være et demokratisk problem. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Gondol/bybane er lagt inn med hensynssone, som båndlegger arealet i 4 år. I denne tiden 
kan initiativtaker gå videre med prosess for å vurdere gondol, herunder bl.a. medvirkning og 
konsekvensutredning, planprogram og regulering. 

 Enig i at klart språk er viktig. 
 
70 Kristen Hernes 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-116 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Påpeker feil i friluftslivskartleggingen.  
 Tar opp utfordringer og muligheter med bynære gårdsbruk, bl.a. med lite jord, store 

bygningsmasser.  
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 Har konkrete forslag til endringer i planene. 
 Savner prosess med større grunneiere. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Feil i friluftslivskartleggingen videreformidles, kart for friluftsliv-områder justeres  
 Bynære gårdsbruk og næring i LNF er omtalt i retningslinjer. 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
71 Anja Høglien og Lars Nes 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-38 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Vil opprettholde innspill sendt inn i forkant av høringen. 
 Ønsker å legge til et 8 mål areal på gnr./bnr. 48/140. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Innspillene er konsekvensutredet, se KU nr. 13, 14, 16 og 19. 
 Nytt innspill er konsekvensutredet, se KU nr. 137. Anbefales ikke tatt inn i planen. 

 
72 Svein Thore Jensen 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-82 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Røyslimoen; etablere sykkelvei og andre infrastruktur tiltak til sentrum. Bydelssenteret på 
Røyslimoen har manglende infrastruktur og svært krevende trafikksituasjon. Mangel på 
fortau, uforutsigbart for syklister, feilplassert busstopp og vanskelig innkjøring til butikkene. 
Finnes et stor potensiale for utvikling, må gjøres med utgangspunkt i en helhetlig plan. Vekt 
på stedsutvikling, miljø og trivsel i kombinasjon med at det skal fungere som et knutepunkt 
for boligområder. Trafikk og senterfunksjon bør løses før utbygging av 400 nye boliger. 

 B15 – Røislien – Veltlien; vil berøre et viktig friluftsområde som blir benyttet til rekreasjon og 
trening. Bygge korridor mellom eksisterende og nye boliger vil forringe tilgangen. Stiller 
spørsmål ved/om naturundersøkelsen gjort i KU, nevner våtmarksområde, dyre og planteliv. 
Oppfordrer til at deler av B15 tas ut av planen på grunn av friluftsliv og viktige natur- og 
miljøkvaliteter.   

 
Rådmannens kommentar: 

 Planen stiller krav til hvordan sentrumsformålet skal utformes. Området blir nå regulert, og 
trafikksikkerhet skal håndteres i reguleringen.  

 Område B15 er noe redusert etter høring. Det stilles krav til at det i reguleringsplanen skal 
vises hvordan friluftsliv og adkomst til nærturområder er ivaretatt.  

 
73 Svein Petter Klausen 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-69 og 18/10432-73 
Det legges ved og vises til to leserinnlegg i GD angående temaet. 
Hovedpunkter fra uttalelsen og leserinnleggene:  

 Negativ til nye boligfelt mot Mesnalien ved Vårsetergrenda og Røyslimoen, og oppover langs 
Nordsetervegen. Dette vi ha konsekvenser for trafikken. Går også mot tidligere prinsipper om 
at liene og åsene mot øst ikke skulle bygges ned. 
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 Snauhogging i området rundt Kanthaugen vil kunne føre til et ras av kaldluft fra Mesnaelva-
området innenfor Abbortjernet og ned mot byen.  

 Transport som skal planlegges i forkant, trafikk kan reguleres etterpå. 
 At Lillehammer er en av 12 kommuner i Gudbrandsdal-regionen reflekteres ikke i 

kommuneplanen. Regional plan for Gudbrandsdalslågen vedkommer også oss. 
 Kan ikke se at planene reflekterer de viktige konsekvenser av å flytte E6, mht visjoner for 

kollektiv transport. Det vises en opphoping av næringsarealer nær E6 i Hovemoen. Det 
ønskelige ville være at nye E6 kunne løpe gjennom en romslig grønn korridor i stedet 
snauhogde arealer og stygge næringsbygg. 

 Trasé for 2-spors jernbane vises ikke i planen, i forrige plan var den foreslått både over og 
under bakken fordi utvidelse på bakken var vanskelig å få til. 

 Det ser ut til at handelen skal flyttes ut av sentrum med Strandtorget utpekt som motor i 
handelsbyen Lillehammer. Disposisjonene i planene er mye baser på råd fra Vista Analyse – 
stiller spørsmål ved om de er å stole på når det gjelder bærekraftig utvikling. 

 Transportårene er vist som før. En gatebruksplan er fortsatt i det blå.  
 Minner om at byplanlegging også er kunst. Kvalitetskrav til rommene mellom husene burde 

stilles. 
 Gondolbane tar fokus vekk fra konkrete oppgaver - til skrekk og gru både økonomisk og 

estetisk. 
 Parkering i fjell: Viktig hvor inn og utkjøring fra parkeringshallen møte byen. 
 Sykehus, Høyskolen og Fåberg tettsted er ikke nevnt i planene. 
 Kommunen kunne ha formulert en boligpolitikk. Fritidsboligene i Sjøseterlia er et rart forslag 

– blir det et nytt boligfelt. 
 Innsender legger ved et debattinnlegg som omhandler at Lillehammer-samfunnet er 

dysfunksjonelt. Det vises i denne sammenheng til gjenoppbyggingen av Storgate 81. Det 
påpekes at mange verna bygninger er ute av bruk og dermed ikke brukbare til noe. Disse må 
vurderes ned, mens de viktige husene i bruk må vurderes opp. 

 
Rådmannens kommentar: 

  Innspillet tas som en orientering. 
 
74 Turid Klette 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-33 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Vedrørende fremføring av strøm til Fåberg Østfjell-Nordseterområdet (Snauskallen, 
Nevelvann og Melsjøen med Ytre Reina). Ønsker å tilføre en setning i 4.7.4.5 Eksisterende 
fritidsbebyggelse i uregulert områder. Forslag til tillegg: Det skal tillates å fremføre strøm til 
området. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Strømfremføring i fjellet håndteres i egen prosess, hvor det vurderes etter energiloven og 
plan- og bygningsloven. 

 
75 Svein-Erik Klouman 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-75 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Det er uoverensstemmelse mellom tomtegrenser og formål for Åsstuevegen 2. Ber om at 
dette rettes opp. 
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Rådmannens kommentar: 

 Dette er rettet opp. 
 
76 Ulf Kløvstad 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-60 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker økte utviklingsmuligheter for fritidsbebyggelse på regulerte LNF-områder på 
Nordseter, med hytter større enn 90 m2 BRA.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Grepet som er gjort for LSF omfatter ikke regulerte områder. Kløvstad sin hytte ligger på 
område regulert til landbruk. Temaet håndteres gjennom områdereguleringen, jf. 
handlingsprogram. 

 
77 Åge Langsethagen 
Datert: 07.02.19 
ESA: 18/10432-24 og 18/10432-25 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Gjelder Nordseter Abbor-Aksjøvegen, konsekvensutredning nr. 109. 
 Kommenterer vurderingene som er gjort i konsekvensutredningen. Tema som kommenteres 

er; nærheten til Gropmarka, landskap/kulturlandskap, press på området mellom 
eksisterende bebyggelse og innspillsområdet, flom og overvann. 

 Har laget et alternativt innspill til forslaget, som er mer konsentrert enn det opprinnelige 
innspillet.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Konsekvensutredning gjennomgått på nytt. Redusert område er også vurdert gjennom 
konsekvensutredningen.  

 Det er ikke funnet grunn til å endre konklusjoner.  
 
78 Lillehammer Panorama I Boligsameie 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-45 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Atkomst til B8 Skårsetsaga 18 fra Sagbakken er uheldig.  
 Viser til konsekvensutredningen, hvor det på den ene siden forutsettes ny atkomst til 

området, mens det andre steder legges til grunn en privat vei med enkel standard.  
 Påpeker utfordringer med trafikksikkerhet i området Saghaugen med dagens belastning av 

boligtrafikk. Med nye enheter i B8 Skårsetsaga vil dette forsterkes.  
 Mener man bør fjerne kravet om at B8 Skårsetsaga 18 skal ha atkomst fra Sagbakken. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Område B8 er tatt ut av planen etter høring, av hensyn til jordvern. 
 
79 Jan Helge Lindbach 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-103 
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Hovedpunkter fra uttalelsen:  
 Mener forskjell på hyttestørrelse innenfor og utenfor 100 m fra større vassdrag er 

diskriminerende.  
 Ønsker mulighet for større totalt bebygd areal slik at det kan bygges utebod. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Størrelser på hytter og differensiering mellom innenfor og utenfor 100 m fra vassdrag har 
vært nøye vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik den legges frem for 
vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har på området.  

 
80 Henrik Natvig 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-32 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ønsker oppretting av formål for eiendommene gnr./bnr. 30/3, 30/39 og 30/237. Ønsker at 
disse blir avsatt til boligformål i fremtidig plan i samsvar med de tidligere kommuneplanene 
fra 1974 til i dag. Eiendommene er i høringsutkastet avsatt til LNF-område. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Eiendommene er håndtert på lik linje med alle uregulerte boligeiendommer i kommunen. 
 Konkret for disse eiendommene er de registrert slik i matrikkel at de ikke fanges opp av 

analysen, og får formål LNF. Ved feil i matrikkel er det retningslinje for håndtering av slike 
saker.  

 Ubebygd tomt er registrert som dyrkbar mark i AR5, og defineres derfor ikke som LSB. 
 
81 Henrik Natvig  
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-90 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ønsker at eiendommene gnr. 30 bnr. 3/39/287 blir avsatt som fremtidig LSB med inntil 6 
enheter. I ny KPA er eiendommene avsatt til landbruk, nytt formål vil innebære store 
begrensninger for boligeiendommene.  

 Går igjennom konsekvenser av innspillet; transport, flom, friluftsområder/grønnstruktur mm. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er vurdert, se konsekvensutredning nr. 138.  
 
82 Marianne Natvig 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-118 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Vingar er eneste bydel som ikke får tilført arealer til fremtidige boliger.  
 Øyjordet er tatt ut av planen til tross for at miljørevisjon ikke viser negativ konsekvens. 
 Ved å kun tillate 1 boenhet pr. pr. tomt i LNF spredt fratas muligheten for ca. 50 boenheter i 

skolekretsen. Dette er forskjellsbehandling hvor enkelte eiendommer får begrenset mulighet 
for eiendomsutvikling, dette vil kunne bidra til økte sosiale skillelinjer mellom sentrum og 
grendene. 

 Planen legger bevisst opp til en direkte utarming av skolekretsen. Vingar er populær blant 
barnefamilier. 

 Ikke alle ønsker å bo «bymessig», og da er Vingar et godt bynært alternativ med gode tilbud. 
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 Planforslaget må derfor i langt større grad ivareta en sunn befolkningsutvikling for Vingar og 
legge til rette for en befolkningsvekst i grenda med tilskudd av nye barn til barnehage og 
skole på lik linje med øvrige grender i kommunen. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Det er et boligpotensial på ca. 40 boliger på Vingar. Potensial på Vingnes kommer i tillegg. 
 Uregulerte boligeiendommer er håndtert likt i hele kommunen. Det er ønskelig at disse 

framstår som eneboliger og ikke tomannsboliger. Utleiedel kan etableres så lenge det ikke 
regnes som en egen boenhet.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
83 Per Nermo 
Datert: 24.01.19 og 25.01.19 
ESA: 18/10432-15 og 18/10432-16 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ønsker å omregulere gnr./bnr. 186/27 fra LNF til boligformål.  
 Viser til LSB18 som er tatt med i høringsutkastet.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er vurdert, se konsekvensutredning nr. 136. 
 
84 Hilde Nordby 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-48 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Det bør tillates alle boligtyper i område B4, også leiligheter. Attraktivt område for unge 
skiinteresserte og familier. Utnytte nærhet til Birkebeinerstadion. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Område B4 er tatt ut av planen etter høring som følge av nedskalert boligreserve og 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

 
85 Hilde Nordby 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-51 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Boligområde B4 har brukt navnet Birkebeinerlia siden mars 2014. Underlig at kommunen 
bruker samme navn for hyttefelt de selv har tatt initiativ til. Ber kommunen finne et annet 
navn. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Etter høring er navnet «Birkebeinerlia» tatt ut av planen, området omtales som «Bynær 
fritidsbebyggelse». 

 
86 Kjetil Storeheier Norheim på vegne av 9 husstander i Vårsetervegen og Vårfaret 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-54 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 
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 Er enig med kommunens administrasjon om at område B12 og B13 (Ringsvea) ikke bør legges 
ut som boligområder, og mener politikernes valg om å ta denne inn strider mot planens 
øvrige prinsipper og hovedgrep. Påpeker at områdene ligger utenfor fremtidig 
byvekstgrense.  

 Kritiske til den politiske prosessen rundt hvilke områder som er valgt inn og ut av planen.  
 Ønsker B12 og B13 som LNF-områder.  

 
Rådmannens kommentar: 

 B12 og B13 er tatt ut av planen etter høring, som følge av nedskalert boligreserve og 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

 
87 Nordre Langseth Skog DA, Lillehammer Sæter AS v/ Holte, Holten og Holte 
Datert: 14.12.18 og 05.02.19 
ESA: 18/10432-3 og 18/10432-21 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Mener innspillene i Vårsetergrenda er ulik og ulogisk. Områdene bør likebehandles. Viser til 
at det i samme området er tatt inn to lignende prosjekter, B12 og B13. 

 Forundret over hvorfor ikke deres prosjekt Vårsetertoppen (konsekvensutredning nr. 65, 
Sollivegen øst) er inkludert. Derfor sendes innspillet på nytt. Vedlagt deres kommentarer til 
Lillehammer kommunes konsekvensutredning av prosjektet som de mener delvis er basert 
på feilaktig fakta.  

 Har gitt svar til feil ved kommunens vurdering tidligere. Dette ble ikke tatt i betraktning og 
eiendommen ble ikke tatt inn til boligformål. Fikk til svar at eiendommen ikke lå innenfor 
kommunens prioritering med nærhet til sentrumskjernen. 

 Områder som er tatt inn i kommuneplanen i Vårsetergrenda ligger lenger fra etablert 
byggeområde og infrastruktur. 

 Kommunen bør satse på levende grender og ikke bare sentrumskjernen. Bygging nært 
sentrum gir dyre boliger. 

 
Rådmannens kommentar: 

 B12 og B13 er tatt ut av planen etter høring, som følge av nedskalert boligreserve og 
samordnet areal- og transportplanlegging.  

 Konsekvensutredning gjennomgått på nytt. Ikke funnet grunn til å endre konklusjon. 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
88 Nordre Nordseter sameie 
Datert: 18.02.19 
ESA: 18/10432-112 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Presentasjon vist i møte med administrasjonen 18.02.19. Oversendt etter avtale. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Tas til orientering. 
 
89 Knut Morten Nyberg 
Datert: 15.01.91 
ESA: 18/10432-8 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker gang- og sykkelveg langs Torpavegen til ferist eller til boligområde etter ferist. 
 Ferista bør flyttes lenger oppover Torpavegen eller byttes til mindre støyende type. 



45 

 
Rådmannens kommentar: 

 I plankartet er det lagt inn fremtidig gang- og sykkelveg noe forbi eksisterende ferist. 
Torpavegen er fylkesveg.  

 Ev. fremtidig gang- og sykkelveg må spilles inn til handlingsprogram for fylkesveger.  
 Ev. flytting av ferist må håndteres av fylkeskommunen som vegeier. 

 
90 Sissel og Johs. Owren 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-62 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Har innspill til 2 tomter i Tølløfsrudlia. Ønsker at disse tar med i planen. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er konsekvensutredet, se KU nr. 73. 
 
91 Planråd AS på vegne av Torunn Riise Jackson 
Datert: 16.10.18 
ESA: 16/7066-268 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Innspill til boligområde på ca. 38 daa på gnr./bnr. 30/1. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er konsekvensutredet, se KU nr. 60 og 62. 
 
92 Planråd AS på vegne av Hans Høstmælingen 
Datert: 31.01.19 
ESA: 18/10432-23 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Høstmælingen Søre, konsekvensutredning nr. 6: Tomt til HC-tilpasset 
kårbolig/generasjonsbolig. Ønsker at deres innspill tas inn i planen. Kommenterer 
vurderingene som er gjort i KU. Tema som kommenteres; barn og unge, hensynssone 
landskap, landbruk, skog, kårbolig og bilbasert transport.  

 Gabbrostien, konsekvensutredning nr. 53: Ønsker at deres innspill tas inn i planen. 
Kommenterer vurderingene gjort i KU. Tema som kommenteres; nærområde for skole og 
boliger, etablering av ny skog.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Til KU nr. 6: Konsekvensutredning gjennomgått på nytt. Konsekvens for landbruk er justert. 
Ikke funnet grunn til å endre konklusjon. 

 Til KU nr. 53: Konsekvensutredning gjennomgått på nytt. Ikke funnet grunn til å endre 
konklusjon. 

 
93 Planråd AS på vegne av Ole Kristian Kirkerud 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-104 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Det er sendt inn to alternative innspill. Innspillet konsekvensutredet som 20A er ytterligere 
redusert. Det er kommentert på endringer i konsekvensutredning som følge av reduksjonen. 
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 Vedlagt uttalelsen er tidslinje for saken, fra perioden 2009-2019, hvor det er listet opp 
møter, henvendelser, dialog og prosess i saken.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Konsekvensutredning gjennomgått på nytt. Ikke funnet grunn til å endre konklusjon.  
 Område som tidligere er håndtert gjennom reguleringsplan er tatt inn i planen som fremtidig 

LSB-område. 
 
94 Planråd AS på vegne av Alf Mælingen 
Datert: 28.01.19 og 13.02.19 
ESA: 18/10432-17 og 18/10432-42 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Revidert innspill som ikke er vurdert tidligere, omdisponere deler av gnr./bnr. 186/29 til 
boligformål. Vil behandles separat fra eiendommen gnr./bnr. 184/4.  

 
Rådmannens kommentar:  

 Se konsekvensutredning nr. 30. Et redusert område vil endre noen av vurderingstemaene, 
men vil ikke få innvirkning på samlet vurdering i konsekvensutredning for området, jf. eget 
punkt i konsekvensutredningen.  

 Det er ikke funnet grunn til å endre konklusjon.  
 
95 Thomas Rindal  
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-86 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ønsker å omdisponere deres areal vest for Vingrom barnehage til LNF. Avsatt til idrettsareal, 
men i realiteten fulldyrka mark. 

 Fungerer i dag til jordbruksdrift sommer og høst, skiløype vinterstid, uten konflikter.  
 Flotte områder rundt badedammen. Ved behov for ytterligere fritidsarealer til sommerbruk 

bør disse prioriteres. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Plankartet gjengir reguleringsplan. Siden bruken av området i dag fungerer ønsker 
Rådmannen å fortsatt gjengi reguleringsplanen i kommuneplanen. Grunneier råder over sin 
eiendom, og kan fortsette dagens bruk.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering.  
 
96 Ragna Lysgaard Rolid 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-95 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ber om at eiendommen gnr./bnr. 48/224 tas ut av felles utbyggingsplan for B5 slik at den kan 
bebygges nå. Nevnes at eiendommen har veg og VA mm.  

 Viser til historikk.  
 
Rådmannens kommentar: 

 Område B5 er tatt ut av planen etter høring, som følge av nedskalert boligreserve og 
samordnet areal- og transportplanlegging. 
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97 Øyvind Rolstad 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-46 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Mener avlastningsveg/beredskapsvei til Røyslimoen/Vårsetergrenda fra Søre Ål er svært 
viktig for beredskapshensyn. Dersom den foreslåtte lenken er uaktuell av andre hensyn, bør 
det likevel etableres en egnet trasé for beredskap. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Vegen er vurdert gjennom trafikkanalyse og vist i temakart. Handlingsprogrammet 
gjenspeiler hvilke nye veglenker som er prioritert utredet videre. Veg mellom Røyslimoen og 
Søre Ål er ikke prioritert i planperioden. 

 Temaet er omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen. 
 
98 Ola Roterud 
Datert: 31.01.19 
ESA: 18/10432-19 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ønsker ringveg for hele byen. Må bygges ny vei fra Strandtorget til Søre Ål og videre mot 
Røyslimoen. Det bygges ny ringledning for VA, mener at vegen må komme samtidig med 
ringledningen.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Vegen er vurdert gjennom trafikkanalyse. 
 Veg mellom Søre Ål og Røyslimoen er omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen. 
 Veglinjen er ikke tatt inn i plankart. 

 
99 Anne Mari Råbøl, Eivind Mæhlum 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-50 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Arealet på Gnr/bnr 97/1 og 2 har vært brukt som tipp-plass av rene masser. Det bør vurderes 
om området fortsatt kan brukes til dette i årene fremover i forbindelse med videre 
utbygginger på Nordseter. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Behov og lokaliseringskriterier for deponi skal vurderes gjennom områdeplan for Nordseter. 
Dette er skrevet i bestemmelsen til hensynssonen for Nordseter. Råbøl og Mæhlum sitt 
innspill bør vurderes i denne plansammenhengen.  

 
100 Anne Mari Råbøl, Eivind Mæhlum, Anette Hannestad, Dag Helge Frøisland 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-49 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker å ta inn restarealer på gnr/bnr 64/3 og 98/25 som fritidsbebyggelse i planen 
(konsekvensutredning nr. 108 og 111).  

 Området egner seg godt til fritidsbebyggelse, ligger i nærheten av etablert område og er ikke 
i konflikt med skiløype etc.  

 
Rådmannens kommentar: 
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 Området skal vurderes videre i forbindelse med områdeplan for Nordseter, jf. 
handlingsprogram. 

 
101 Sameiet Lillehammer Panorama 3 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-66 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Negativ til videre utvikling av B8 grunnet trafikale forhold i Sagbakken-veien. De viser til og 
støtter seg til uttalelse fra Lillehammer Panorama 1. Negative til vegløsningen som er 
skissert.  

 Allerede i dag utfordringer med tilkomst og utkjøring, særlig vinterstid. Viser spesielt til 
trafikksikkerhet med biler og mye myke trafikanter.  

 Ny veg vil være negativt for Sagbakken 50, 52, 54 og 56, samt resten av sameiet. Utbygging 
vil påvirke den psykososiale miljøkvaliteten i området, eksisterende boliger vil synke i verdi, 
og utbyggingen vil legge press på naturområdene i umiddelbar nærhet.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Område B8 er tatt ut av planen etter høring, av hensyn til jordvern. 
 
102 Stein Schinstad 
Datert: 19.12.18 
ESA: 18/10432-4 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ved nybygg i Lillehammer sentrum må det tilrettelegges for el-biler. 
 Bankkrysset bør justeres slik at det blir et kryss og ikke to, jf. skisse vedlagt uttalelsen. Dette 

bør kunne gjennomføres som et hastevedtak, uavhengig av den overordnede planen. 
 Ringveg langs Sigrid Undsets veg vil ikke løse problemer med trafikken fra Søre Ål. 
 Påkjøring til Messenlivegen problematisk fra flere steder. Det bør bygges rundkjøring i 

krysset Fredrik Colletts veg – Messenlivegen og Sigrid Undsets veg – Gudbrandsdalsvegen. 
 Foreslår at Lysgårdsjordet omdisponeres til boliger og ny bydel. Dette kan tilknyttes byen og 

skistadion via taubane. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Krav til andel parkeringsplasser for el-bil er tatt inn i bestemmelsene. 
 Nye veglenker er vurdert i trafikkanalysen og vist i temakart. Handlingsprogrammet 

gjenspeiler hvilke nye veglenker som er prioritert utredet videre.  
 Fortetting og flerkjernestruktur er hovedgrep i planen. Flerkjernestrukturen bygger på 

eksisterende struktur.  
 Iht. fremskrevet befolkningsvekst er det ikke behov for ny bydel på Lysgårdsjordet. 

Lysgårdsjordet er utenfor langsiktig byvekstgrense. Området er bynært, men består av 
fulldyrka jord, og er en viktig del av Lillehammers landskapsrom. 

 
103 Skaara arkitekter AS på vegne av Nevra Skigaard AS 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-41 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Nordseter må ha mulighet til å utvikle seg til en attraktiv destinasjon. Støtter at forslag om 
områdeplan for Nordseter, og peker på viktige avklaringer som må skje i det arbeidet, blant 
annet utvikling av fritidsbebyggelsen. Har konkrete forslag. 
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 Kommer med innspill på presiseringer/behov for konkretisering av bestemmelser tilknyttet 
fritidsbebyggelse og utbygging på Nordseter, som i stor grad går på å legge føringer for 
områdereguleringen. 

 Viser til pågående prosjekt i tilknytning til Nevra Hotell, og forslag til fremtidig utvikling av 
sentrum på Nordseter.   

 
Rådmannens kommentar: 

 Følges opp i områdeplan for Nordseter, jf. handlingsprogram.  
 

 
104 Erik Andreas Skaarseth 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-36 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ber om at området øst for vegen Skaarsethsaga endres tilbake til boligformål fra 
grøntstruktur (gnr./bnr. 48/1) slik at grensa følger vegen.  

 Skaarsethrønningen, konsekvensutredning nr. 79: ber om at H570 tas ut av kartet. Viser til 
skriv fra fylkeskonservatoren til Lillehammer kommune. Forståelse for at området ikke 
prioriteres i nær fremtid, men uenig i noen av vurderingene i KU. Tema som blir nevnt; 
landskap, jordbruk, flomveg/overvann, kulturminner. Et alternativ er å ta inn området uten 
jordbruksområdet i sør. 

 Nordseter Sjusjøvegen vest, konsekvensutredning nr. 113: kommenterer vurderingen, tema 
som; etablert infrastruktur, nærhet til skiløyper, utfartsparkeringsplass til Nordseter-Sjusjøen 
området, medfører ikke inngrep i fjellområdet. Hvis ikke området blir tatt inn som helhet bes 
det om at området mellom vegen og skiløypa tas inn som parkering og fritidsbebyggelse. 
Eventuelt sette en grense på 200-300 m ut på begge sider av Sjusjøvegen for fremtidig 
bebyggelse.  

 Kommentarer til planbestemmelsene: 
o 2.1 Område B5 – Området bør splittes i to slik at det området lengst vest med 

allerede fradelte tomter ikke er avhengig av området øst for Skurva. 
o 2.1 Område B9 – Området bør også åpnes for delvis blokkbebyggelse. 
o 2.10 – «LSB Hele kommunen» setter krav til maks 1 boenhet. Hvis dette vil si at det 

ikke kan bygges med hybelenhet så bør dette endres til 1 boenhet med 1 
utleieenhet. 

o 3.11 – Ber om at hensynssone H410 tas ut fra gnr./bnr. 50/1. Viser til skriv fra Eidsiva 
Bioenergi AS.  

 
Rådmannens kommentar:  

 Område B5 er tatt ut av planen etter høring, som følge av nedskalert boligreserve og 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

 Hensynssone H410 er oppdatert iht. gjeldende konsesjon. 
 Område på Nordseter skal vurderes videre i områdeplan, jf. handlingsprogram. 
 Det er vurdert at det er større behov for småhusbebyggelse enn blokk i område B9. 
 I eksisterende LSB tillates ikke ekstra boenhet, men utleiedel som ikke regnes som boenhet 

tillates. 
 
105 Kristin Skaarseth 
Datert: 08.01.19 
ESA: 18/10432-9 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 



50 

 Ønsker at område B5 deles i to av Skurva, slik at det ikke kreves felles reguleringsplan. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Område B5 er tatt ut av planen etter høring, som følge av nedskalert boligreserve og 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

 
106 Lars Skaarseth 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-31 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Område B5 – Området bør splittes i to slik at det området lengst vest med allerede fradelte 
tomter ikke er avhengig av området øst for Skurva.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Område B5 er tatt ut av planen etter høring, som følge av nedskalert boligreserve og 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

 
107 Bjørn Skinnerlien 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-91 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Viser til samtale v/servicetorget og vedlagt e-postkorrespondanse 
 Vil etterkomme den restriktive holdningen til omdisponering av landbruksarealer ved å 

redusere arealene som var ønsket endret i 2017. 
 Gjelder konsekvensutredning nr. 40, 41, 42 og 120. 
 Ønsker at nr. 40 skal prioriteres over nr. 41 og 42. 
 Ønsker at nr. 120 skal tas inn i planen. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillene er vurdert, se konsekvensutredning nr. 40, 41, 42 og 120.  
 Områdene tas ikke inn i planen. 

 
108 Lars Erik Solbraa 
Datert: 12.02.19 
ESA: 18/10432-30 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Viktig at det ikke åpnes opp for styrking av områder som Vårsetergrenda og Røyslimoen, bør 
legges opp til tett boligutvikling. 

 Bør vurderes hvilken grad et alternativt handelssentrum i Søre Ål vil kunne svekke dagens 
sentrum eller ikke. Dagens sentrum er unikt og må styrkes, ytterligere etablering utenfor 
sentrum og for eksempel matbutikk på Hovemoen vil være i strid med dette. 

 Fokus på myke trafikanter. Må sikres planskilt kryssing for skiløypa ved Engesvea hoppbakke 
og sikre trasé for Tverrløypa som er i minst mulig grad i konflikt med eksisterende veier. Bør 
legges inn rekkefølgebestemmelser som sikrer etablering av skibru/gangbru sør for 
Åsmarkvegen ved eventuell utvikling av området.  

 For å forhindre det negative med tanke på transport mot Røyslimoen og Vårsetergrenda må 
det legges til rette for fullstandard sykkelveg langs Messenlivegen. 

 
Rådmannens kommentar: 
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 Fortetting og flerkjernestruktur er hovedgrep i planen. I dette ligger en moderat styrking av 
bl.a. Vårsetergrenda og Røyslimoen. 

 Det stilles rekkefølgekrav til sykkelveg fra Røyslimoen. Bestemmelsen er presisert etter 
høring. 

 Grenser for detaljvarehandel har vært nøye vurdert i planprosessen, også etter høringen. 
Planen slik den legges frem for vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til 
mht grenser for detaljvarehandel. 

 Tverløypa er lagt inn med flere alternativer i sør.  
 
109 Structor Lillehammer AS på vegne av Hans Børli 
Datert: 11.02.19 
ESA: 18/10432-27 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Ønsker at fareområdet (mulig grunnforurensing) for gnr./bnr. 5/1 tas ut av planen. 
 Vedlagt flyfoto fra 60-tallet og frem til i dag. Vises til at området ikke har vært brukt til fylling, 

kun masseuttak.  
 
Rådmannens kommentar:  

 Bakgrunnen for at kommunen har lagt inn en hensynssone på eiendommen er opplysninger 
fra år 2000 i kommunens arkiv om at det er fylt ut masser med ukjent opphav og 
produksjonsavfall fra betongproduksjon på eiendommen. Selv om ev. grunnforurensning på 
eiendommen sannsynligvis er av begrenset omfang mener likevel kommunen at det i 
forbindelse med utbygging må gjøres grunnleggende miljøundersøkelser som enten 
friskmelder området eller avklarer hvilke tiltak det vil være behov for.  

 Kommunen mener derfor det vil være riktig å vise området med en hensynssone i 
kommuneplanens arealdel. 

 
110 Statskog SF 
Datert: 02.01.19 
ESA: 18/10432-5 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Foreslår temakartlag for stier og løyper. 
 Foreslår å videreutvikle friluftslivskartleggingen ved å markere type friluftsliv som de enkelte 

områdene er tilrettelagt for. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Det er laget temakart som viser stier og løyper. 
 Friluftslivsinteressene er ivaretatt i friluftslivskartleggingen. Å videreutvikle denne kan f.eks. 

gjøres gjennom en revisjon av kartleggingen. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse følger opp ved konkrete tiltak og tilrettelegging for friluftsliv. 

 Dette kan gi ny kunnskap for å videreutvikle friluftslivskartleggingen, og detaljering for ulike 
typer friluftsliv. 

 
111 Kjersti Swensen og Frøydis Guldahl 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-74 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Nordseter; Avgjørende å beholde Lillehammers fjellvidde for friluftsliv. Bilkjøring og 
brøytekanter ødelegger for slik bruk. Fornøyd med at det skal utarbeides en helhetlig plan for 
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Nordseter, må ta hensyn til Nordseters egenart og at det bygges svært varsomt. Bør fortsatt 
være et fredelig område mellom Hafjell og Sjusjøen. 

 Ønsker at Gropmarka blir et «vernet» område. Skeptisk til område Nordseter v/Landtjernet 
(konsekvensutredning nr. 121). Grøtåshaugen må stå som en grønn barriere mot 
fritidsboliger og lysforurensing fra Nordseter. Grensa for Gropmarka er Nordsetervegen, 
provoserende at utbygging av Birkebeinerlia inkluderer en del av Gropmarka.  

 Bekymret for fritidboligbyggingen som foregår. Behov for konsekvensutredning av 
Birkebeinerlia. Hvis det skulle bli en realitet må det ligge langs Sjøsetervegen, og ikke gå inn i 
områdene Dagssvea, Finsvea, Sjøseterhøgda og Gropmarka. Med bygging i disse områdene 
vil det bli en sammenhengende bebyggelse mellom Lillehammer og Nordseter. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Nordseter håndteres i områdeplan etter vedtak. 
 Det er satt rammer for tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse i LNF. 
 Gropmarka er vist som LNF med hensynssoner. 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering.  

 
112 Olav Sørbu   
Datert: 11.02.19 og 14.02.19 
ESA: 18/10432-28 og 18/10432-85 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Vedlagt skisse for revitalisering av Nordseter. 
 Ønsker nytt område for skitrekk, et nytt knutepunkt for skiløyper, ny skistue i sentrum, 

utvidet sentral parkering, ny matbutikk i sentrum med parkeringsplass, vinterveg til Kaus 
hyttefelt uten kryssing av løyper og nedfarter. 

 Innspillet er revidert (11.02.19), endringer i kart og endringer med tanke på synergier ved ev. 
utbedring av ny vannledning (høgdebasseng v/bomhytta-Fjellrast) og vinterveg til Kaus 
hyttefelt.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet følges opp i områdeplan for Nordseter, jf. handlingsprogram.  
 
113 Olav Sørbu 
Dato mottatt: 14.02.19 
ESA: 18/10584-31 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Innspill på trafikale løsninger i Lillehammer som kombinerer ringveg til Søre Ål sammen med 
parkering i fjell under gågata. 

 Det er behov for ny vegforbindelse mellom Søre Ål og Røyslimoen. Det er foreslått nytt 
boligområde der vegen naturlig vil komme. Muligheter for ny veg må ikke bygges ned. 

 
Rådmannens kommentar:  

 Nye veglenker for tilkomst til byen er vurdert i trafikkanalysen og vist i temakart. 
Handlingsprogrammet gjenspeiler hvilke nye veglenker som er prioritert utredet videre.  

 Mulige veglenker knyttet til parkering i fjell skal ivaretas ved regulering. 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 

 
114 Sør-Hove gård og Veidekke Industri AS 
Datert: 13.02.19 
ESA: 18/10432-39 
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Hovedpunkter fra uttalelsen:  
 Utvidelse av området avsatt til næring i Hovemoen er helt nødvendig for å løse Lillehammers 

behov for egnede næringsarealer. 
 E6 vil båndlegge store områder i Hovemoen. Ny arealplan må gi en reell netto økning i 

næringsareal i Hovemoen. 
 Tett og god dialog mellom kommunen og aktørene i Hovemoen er helt nødvendig for å sikre 

gode lokale løsninger for infrastruktur i form av vegnett, høyspent traséer, VA-løsninger og 
friluftsliv.  

 
Rådmannens kommentar:  

 Næringsarealer har vært nøye vurdert i planprosessen, også etter høringen. Planen slik den 
legges frem for vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har kommet til ang. 
næringsarealer.  

 Områdeplan for Hovemoen er lagt inn i planens handlingsprogram. 
 
115 Hans Olav Sundfør 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-107 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker at område 117, Bleken seter, tas helt eller delvis inn i planen.  
 Det kommenteres konkret til konsekvensutredningen. 
 Det argumenteres for at området tas inn i planen, bl.a. at området ligger skjermet i skogen, 

inntil eksisterende veinett, løypenett og turveinett, med kort gangavstand til snaufjell og til 
fiskevann, og med god utsikt. Seterløkken på stedet er allerede utbygget, og området er ikke 
synlig fra andre områder med intakt seterbebyggelse eller annet intakt kulturlandskap. 

 Ønsker også mindre område vurdert, har konkret forslag til dette.  
 
Rådmannens kommentar:  

 Konsekvensutredning gjennomgått på nytt. Et redusert areal er også vurdert gjennom 
konsekvensutredningen. Ikke funnet grunn til å endre konklusjoner.  

 
116 Marit og Svein Sletten 
Datert: 13.01.19 
ESA: 18/10432-7 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til sitt innspill til planen. Ber om at deres tomt tas inn i planen. 
 
Rådmannens kommentar: 

 Innspillet er vurdert som del av innspill 20B. Innspillet er ikke anbefalt tatt inn. 
 Tomta er ubebygd og ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel 2011-2024. Derfor ikke 

omgjort til LSB. 
 
117 Martin Stok m. fl. (299 underskrifter) 
Datert: 21.01.19 
ESA: 18/10584-82 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Spark bør være en del av målet om at vekst i personbiltrafikken skal tas med sykkel, gange og 
kollektiv.  

 I dag blir for mange fortauer i Lillehammer strødd. Så å si umulig å kjøre spark i og rundt 
Lillehammer sentrum.  
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 Spark er miljøvennlig, og det også har en positiv helsegevinst - ber vi herved kommunen om å 
ta opp sparken i arealplanen, og lage en egen "kom deg til sentrum med spark-strategi" for 
hele byen. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Spark som fremkomstmiddel er skrevet inn i planbeskrivelsen. 
 Merknaden er også spilt inn til arbeidet med gatebruksplan.  
 Å beholde sparkføre eller å strø, og fordelingen mellom de to, er et spørsmål om vinterdrift i 

gater og byrrom.  
 
118 Helga Marie Stigen Sørhagen 
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-84 
Hovedpunkter fra uttalelsen:  

 Lillehammer kommune må først og fremst utvikle det unike bymiljøet i sentrum. 
 Ønsker at Gropmarka skal opprettholdes fri for gjennomgående biltrafikk. 
 Hovemoen raseres på grunn av næringsvirksomhet. Kommunen bør tenke over 

konsekvensene til det unike kulturlandskapet på lang sikt ved å fortsette denne utviklingen. 
 Behov for gondol? Viktigere å ivareta de unike kvalitetene i byen; lave hus, frie siktlinjer og 

naturen som omgir byen. 
 
Rådmannens kommentar:  

 Gropmarka er avsatt til formål LNF, samt hensynssone for friluftliv.  
 Næringsarealer bl.a. på Hovemoen har vært nøye vurdert i planprosessen, også etter 

høringen. Planen slik den legges frem for vedtak reflekterer de konklusjoner kommunen har 
kommet til ang. behov for næringsarealer.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
119 Ingrid Orstad Teigen 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-101 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Bør ha retningslinjer som legger rammer for valg av gode fasadefarger på nye og gamle bygg i 
hele kommunen. Illustrasjon er vedlagt uttalelsen. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Fargebruk er et viktig tema som bør være en del av byformingsveileder/arkitekturveileder, jf. 
handlingsprogram for byplan og kommuneplanens arealdel. Videre bør temaet tas inn på 
reguleringsnivå i aktuelle saker.  

 
120 Kåre Tøftum 
Datert: 08.02.19 
ESA: 18/10432-29 

 Hovedpunkter fra uttalelsen:  
 Roterud nedre, konsekvensutredning nr. 75: kommenterer punkter i konsekvensutredningen, 

og vurderingen om ikke å ta med området i planen. Tema som blir nevnt; barn og unge, 
landbruk.  

 
Rådmannens kommentar: 

 Konsekvensutredning gjennomgått på nytt. Det er ikke funnet grunn til å endre konklusjon.  
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121 Torill og Kjell Varlid  
Datert: 14.02.19 
ESA: 18/10432-70 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen omhandler Skogmoveien 21 (felt B22), hvor de ønsker å få fradele tomter. De 
påpeker at området har gått fra rød til gul støysone.  

 Uenig i behov for fortau, og viser til alternativ trafikksikker trasé.  
 
Rådmannens kommentar: 

 Det stilles krav til gang- og sykkelveg eller fortau mellom området og skole. Dette er et 
generelt krav som stilles til alle nye boligområder. Løsningen kan finnes gjennom videre 
regulering. Bakgrunnen for kravet er trafikksikker skoleveg.  

 
122 Ole Vestad 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-119 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Grensa for område for fremtidig bolig ligger inn mot avsenders eiendom. Avsenders innspill 
er ikke tatt inn. Savner begrunnelse for at grensa er satt slik og hvorfor avsenders innspill 
ikke er tatt inn. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Område B1 er tatt ut av planen etter høring, som følge av nedskalert boligreserve og 
samordnet areal- og transportplanlegging. 

 Innspillene er konsekvensutredet, se KU nr. 80, 81 og 82. 
 
123 Ragnar Østby 
Datert: 22.01.19 
ESA: 18/10432-12 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Gnr./bnr. 43/67 ligger inne som fremtidig LSB med mulighet for å bygge 1 boenhet. Ber om 
at det tillates min. 2 boenheter, da tomta er > 2 daa. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Fremtidig LSB vist som eksisterende bolig i kommuneplanens arealdel 2011-2024 er oppført 
med en boenhet pr. daa bebyggbar tomt. Gnr./bnr. kan bebygges med 2 boenheter. 

 
124 Marianne Øverlie og Erling Svela 
Datert: 15.02.19 
ESA: 18/10432-122 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Positivt at Gropmarka og skogsterrenget mot byen foreslås inkludert i den interkommunale 
planen, videre at vern og restriksjoner i Fåberg Østfjell videreføres. 

 Alle nye hyttefelt bør legges nedenfor Sjusjøvegen. 
 Senterområdet på Nordseter kan fortettes for å gi opplevelsesmuligheter til flere og styrke 

næringsgrunnlaget. 
 Viktig at reguleringsplan for ved/løype fra Nordseter opprettholdes.  
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 Gjeldende retningslinjer for gesimshøyde og takvinkler bør videreføres sammen med de nye 
arealbegrensningsreglene. Ev. maks. 1 etasje. 

 Om mulig burde støy reguleres. I fjellet og utmarka er fravær av støy en vesentlig kvalitet 
som friluftslivsutøvere søker i naturen. 

 Lister opp forslag til krav til hytter. 
 Det bør inntas i planen en mulig forlengelse av gondolen til Nordseter. 

 
Rådmannens kommentar: 

 Områdeplan for Nordseter er tatt inn i handlingsprogram.  
 Det er satt rammer for fritidsbebyggelse i LNF. 
 Innspillet for øvrig tas som en orientering.


