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Statlige og regionale myndigheter 
1 Bane Nor  
Datert: 04.11.19  
ESA: 19/7306-28 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ingen endringer fra 1. gangs høring som påvirker jernbanen på uheldig måte.  
 Ingen nye merknader. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Tas til orientering. 



 
2 Direktoratet for mineralforvaltning 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-29 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Område for råstoffutvinning på Roverudmyra utvides til samme areal som vist i gjeldende 
kommuneplan og at mineralske ressurser er lagt inn som hensynssone H590 med tilhørende 
retningslinjer, slik vi anbefalte i vår uttalelse til 1. gangs høring av planen. 

 DMF er positiv til planendringene og har ingen øvrige merknader. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Tas til orientering. 
 
3 Forsvarsbygg 
Datert: 17.10.19 
ESA: 19/7306-14 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Hensynssone friluftsliv er avgrenset slik at den ikke berører Forsvarets område på 
Jørstadmoen. Bekrefter trekking av innsigelse ved 1. gangs høring. 

 Ingen øvrige merknader. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Tas til orientering. 
 
4 Fylkesmannen i Innlandet 
Datert: 05.11.19 
ESA: 19/7306-56 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Kommunen i hovedsak fulgt opp de avklaringer som ble gjort i meklingen. Kommunen har 
Viser endringer i plankart mellom 1. og 2. gangs høring på en svært god måte. 

 Lister opp områder som det har vært innsigelse til, og hvordan innsigelsen er løst. 
 LSB og LSF:  

o Innsigelse til mangelfull konsekvensutredning av LSB og LSF ved 1. gangs høring. 
Meklingen førte ikke frem. Konsekvensutredning er supplert for å imøtekomme 
innsigelsen.  

o Fylkesmannen mener kommunen i for liten grad har tatt hensyn til de konflikter som 
er belyst i konsekvensutredningen, og at eiendommer som er i konflikt med viktige 
hensyn som for eksempel naturverdier, landskap og bygninger i byggeforbudssonen 
mot vassdrag i større grad må sorteres ut.  

o Viser til konsekvensutredning som Gran kommune har gjennomført. Der har ca. 
halvparten av bebyggelsen blitt liggende som LNF.  

o Kravet til lokalisering er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Når vi har digitale 
kommuneplankart bør alle arealformål og hensynssoner vises på kartet. Vi har 
erfaring fra gjeldende kommuneplan for Lillehammer hvor en hensynssone ble vist 
på et eget tematisk kart. Kommunen har ikke har klart å forholde seg til dette. Vi må 
derfor sørge for at det digitale kartet har alle opplysninger og en kartfesting av LNF-
spredt fritidsbolig må inn i plankartet. Fylkesmannen viser til vår innsigelse ved 1. 
gangs høring og til veiledning som da ble gitt. Fylkesmannen opprettholder 
innsigelsen. 

 Bynær fritidsbebyggelse: 



o Bynær fritidsbebyggelse er vist som en båndleggingssone for framtidig planlegging. 
Arealformålet i sonen er LNF. Antar at formålet med båndleggingssonen er å sikre at 
det ikke skjer utvikling innenfor området som vil være i strid med, eller vanskeligjør 
en eventuell regulering av området til fritidsbebyggelse. Det er ikke laget noen 
bestemmelse til sonen, kun en retningslinje. Usikker på om sonen uten bestemmelse 
gir grunnlag for den styringen en ønsker, og anbefaler at det lages en bestemmelse 
hvor det fremgår at området er båndlagt i påvente av områdereguleringsplan for 
området.  

o Retningslinjene kan gi føringer for områdereguleringsplanen.  
o Videre utredning må avklare om det er mulig å utvikle en bynær fritidsbebyggelse i 

området. I planbeskrivelsen kan en få inntrykk av at det bare er et spørsmål om 
hvordan området skal bygges ut. Dette inntrykket forsterkes også gjennom 
retningslinje 3.19.  

o Det må gjennomføres en full konsekvensutredning for å svare på om området kan 
benyttes til utbygging. Uten konsekvensutredninger av området og når det ligger 
som LNF-formål, er det ikke mulig å ta stilling til en eventuell endra arealbruk. En 
aksept av båndleggingen kan dermed ikke sees som en aksept av utbygging i 
området.  

o Som sagt i meklingen tar Fylkesmannen forbehold om at det kan være aktuelt å 
fremme innsigelse til regulering for utbygging i området. 

 Bleken seter: 
o Tatt inn etter 1. gangs høring. Ligger i område kartlagt som viktig friluftsområde. Ikke 

i tråd med kommunens overordnede strategi. 
o Forslaget er uheldig i forhold til flere hensyn. Svært viktig friluftsområde. Område 

med lavstandard spredt hyttebebyggelse. 
o Bit for bit utbygging kan få store konsekvenser over tid, selv om konsekvensen av 

hver utbygging er begrenset.  
o Arealkrevende utbyggingsmønsteret, krav om veg til hyttene.  
o Området har viktige naturverdier innenfor avgrensningen. Naturtypen 

naturbeitemark ligger innenfor området avsatt til fritidsbebyggelse. Nedbygging av 
denne naturtypen ikke kan aksepteres. Fylkesmannen støtter vurderinger i 
konsekvensutredningen og fraråder at området bygges ut.  

o Dersom kommunen likevel tar området med videre må det sikres i bestemmelser at 
det tas hensyn til naturtypen som ligger innenfor arealavgrensningen ved regulering 
av området. 

 Samfunnssikkerhet og beredskap: 
o Innsigelser og merknader ved 1. gangs høring fulgt opp, men det er ikke samsvar 

mellom hensynssoner og bestemmelser, jf. NVEs uttalelse av 29.10.2019. 
Fylkesmannen ber om at dette rettes opp. Vi kan ellers ikke se at det er gjort 
vesentlige endringer som påvirker samfunnssikkerhets- og beredskapshensyn.  

 Båndlagt område for høyspenningsanlegg Hovemoen: 
o Omtaler Statnett sitt behov for nytt areal til framtidig utvidelse av eksisterende 

transformatorstasjon på Hovemoen, tatt inn som båndlagt område. Fylkesmannen 
ser viktigheten av å sikre framtidig areal til transformatorstasjon, men at det 
arealbehovet som er spilt inn fra Statnett ved første høring (ca. 200-300 dekar) vil 
beslaglegge viktige områder og medføre et arealpress for å finne nye næringsarealer. 
Fylkesmannen mener det må være en klar forutsetning at det vurderes flere 
lokaliseringsalternativer når det skal etableres en ny transformatorstasjon her. Vi 
stiller derfor spørsmålstegn ved om transformatorstasjonen bør ligge på Hovemoen. 
Vi peker på arbeidet kommunen har gjort gjennom Byutvikling Lillehammer (ATP) og 
det regionale samarbeidet om Mjøsbyen. Begge disse bygger på ABC-metodikken om 
rett virksomhet på rett sted. Det er ikke utenkelig at en ny transformatorstasjon kan 



passe inn på Hovemoen etter den kartleggingen som er gjort. Ut ifra arealknapphet 
synes det likevel tydelig at dette er et formål som ikke nødvendigvis vil kunne skape 
synergier med andre virksomheter i området. Det er en pågående diskusjon om hvor 
høyspentkabler skal legges i kabel i forbindelse med bygging av ny E6 forbi 
Lillehammer. Plassering av en framtidig transformatorstasjon og trase for 
høyspentkabler må ses i sammenheng. Dette berører også kommunedelplanen for 
ny E6. Statnetts skisse for mulig arealbehov strekker seg inn i området for 
kommunedelplanen. Deler av dette området har viktige natur- og friluftsverdier. 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til deler av næringsområdet på Hovemoen ved 
første gangs høring på grunn av disse verdiene. Ut ifra hensynet til samordnet bolig- 
areal og transportplanlegging mener Fylkesmannen at det i forbindelse med 
konsesjonssøknad etter energiloven må ses etter andre områder for en framtidig 
lokalisering av transformatorstasjon, og at lokaliseringen må avklares gjennom et 
samarbeid mellom kommunale, regionale og statlige myndigheter. 

 Vassdrag: 
o Innsigelse til bestemmelser for byggegrense mot vassdrag ved 1. gangs høring. I 

mekling ble det konkludert med at innsigelse knyttet til mangelfull byggeforbudssone 
mot vassdrag er imøtekommet, og at utforming av planbestemmelser til vassdrag 
løses sammen i etterkant av meklingen. Det har ikke blitt gjennomført et videre 
arbeid med utforming av planbestemmelse i etterkant av meklingen. Bestemmelsen 
om vassdrag som nå er formulert er ikke tilstrekkelig for å ta nok hensyn til 
vassdragene i kommunen. Viser til andre kommuner. Dersom Lillehammer 
innarbeider bestemmelser om byggegrense mot vassdrag som tilsvarer disse, kan 
Fylkesmannen anse innsigelsen for å være imøtekommet. Innsigelsen er ikke 
imøtekommet slik bestemmelsen er formulert nå. 

 Utnyttelsesgrad boligområder: 
o Forventer at det utredes alternativer med konsentrert småhusbebyggelse og at det 

åpnes for dette i områdene B6, B7 og B33. 
 Varehandel: 

o Anbefaler at retningslinje om handel i næringsområder tas ut og at kommunen heller 
behandler dette som dispensasjonssøknad i hvert enkelt tilfelle.  

o Definisjonen av store handelsformater er i strid med den regionale planen for 
attraktive byer og tettsteder i Oppland. Anbefaler likevel at definisjonen endres slik 
at den er i overenstemmelse med regional plan. 

 Reguleringsplan for LSB områder: 
o Det bør stilles plankrav ved 4 eller flere boliger i områder avsatt til fremtidig LSB. 

 Forlengelse av Industrigata: 
o Fylkesmannen vil tydeliggjøre at forlengelse av Industrigata vil være i strid med 

nasjonale jordvernhensyn.  
o Vi vil også nevne at det er regulert en tverrforbindelse fra Industrigata til 

Hovemovegen og at Fylkesmannen har signalisert ved oppstart av reguleringsendring 
i området at det er viktig å ivareta denne tverrforbindelsen på grunn av at en 
forlengelse av Industrigata er klart i strid med nasjonale jordvernhensyn. 

 INNSIGELSER: 
o LSB og LSF fordi konsekvensutredningen ikke er fulgt opp gjennom utsiling av 

områder som er i konflikt med viktige hensyn, samt uklar lokalisering av LSF. 
o Vassdrag er ikke tilstrekkelig ivaretatt – mangelfulle bestemmelser til 

byggeforbudssone. 
 FAGLIGE RÅD: 

o Båndleggingssone bynær fritidsbebyggelse H710_01 – lag bestemmelse. 



o Fritidsbebyggelse – Ta helt ut eller redusere avgrensningen av hytteområdet i Bleiken 
for å ivareta hensyn til naturmangfold – naturbeitemark og hensyn til landskap. 

o Framtidig utvikling av Hovemoenområdet og lokalisering av transformatorstasjon 
avklares gjennom videre dialog mellom bl.a. kommunale, regionale og statlige 
myndigheter. 

o Fjerne retningslinje om handel i tilknytning til næringsvirksomhet og endre 
varehandelsdefinisjonen i planen slik at den er i tråd med den regionale planen. 

o Anbefaler å ta inn reguleringsplankrav ved boligbygging i LSB områder med 4 eller 
flere boenheter. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 LSB og LSF:  
o Kommunen viser til gjennomført konsekvensutredning for LSB og LSF. Gjennom 

konsekvensutredningen er det vurdert hvilke hensyn som kan ivaretas gjennom 
bestemmelser (inkl. hensynssoner) og hvilke som medfører endring i arealformål. 
Kommunen mener også LSF er entydig lokalisert i planen gjennom gnr/bnr. 

o Bestemmelser for LSB og LSF er noe justert etter høring. 
 Det er tatt inn bestemmelse til hensynssone om bynær fritidsbebyggelse. 

Kommunedirektøren er uenig i at planbeskrivelsen gir inntrykk av at det kun er et spørsmål 
om hvordan området skal bygges ut, og viser til følgende i planbeskrivelsen: «… Intensjonen 
er å vurdere mulighetene for et nytt bynært område for fritidsbebyggelse … Det skal 
gjennom mulighetsstudie og konsekvensutredning vurderes om og hvordan området bør 
bygges ut …».  

 Bleken seter: 
o Bleken seter er ikke faglig anbefalt, men er tatt inn politisk. 
o Det er tatt inn bestemmelsene hensyn til naturtypen som ligger innenfor 

arealavgrensningen ved regulering av området. 
 Samfunnssikkerhet og beredskap: 

o Teknisk feil er rettet opp.  
 Vassdrag: 

o Generell bestemmelse 1.19.1 er endret slik at den gjelder for alle vassdrag, og 100 m 
fra vassdraget.  

 Utnyttelsesgrad boligområder: 
o Konsentrert småhusbebyggelse er tatt inn i bestemmelser for B6, B7 og B33. For B6 

og B7 er det ønsket mulighet for noe eneboligbebyggelse i disse områdene, og det er 
også tatt inn bestemmelse om dette. 

 Varehandel: 
o Det er ikke avsatt områder til store handelsformater i kommuneplanens arealdel, 

men begrepet er definert. Innsigelse til store handelsformater kommenteres i 
byplanen.  

 Reguleringsplan for LSB områder: 
o Kommunen har vurdert plankrav. Mener imidlertid at relevante hensyn ivaretas i 

bestemmelsene. Dette er i liten grad pressområder, det kreves landskapsanalyse. 
 Forlengelse av Industrigata: 

o Temakart er endret. Intensjonen er å se på muligheter for å knytte Industrigata på 
hovedvegnett. Hvor vegen ev. skal gå må utredes i egen prosess.  

 Innsigelser er omtalt grundigere i planbeskrivelse og saksframlegg. 
 

 
5 NVE 
Datert: 29.10.19,  



ESA: 19/7306-21 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til tidligere uttalelse, inkludert innsigelse. 
 Råd og innsigelse imøtekommet ved 2. gangs høring.  
 Teknisk feil med nummerering av hensynssone H740. Må rettes opp.  
 Viser til retningslinjer for høyspentanlegget, hensynssone 740. Energianlegg i sentral- og 

regionalnettet er unntatt fra pbl. Det kan ikke fastsettes planbestemmelser for slike anlegg. 
Retningslinjer til en hensynssone vil imidlertid ikke binde opp avgjørelser av enkeltsaker etter 
verken pbl eller annet lovverk som for eksempel energiloven. NVE mener på dette grunnlag 
at det ikke er grunn til innsigelse når tidsrammen kun står i retningslinjer til hensynssonen. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Teknisk feil er rettet opp. 
 Tas for øvrig til orientering. 

 
6 Oppland fylkeskommune 
Datert: 26.11.19 
ESA: 19/7306-66 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Gode overordna mål.  
 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. 
 Innsigelse til bestemmelse med inndelingen av varehandel i store handelsformater. 
 Råder kommunen til å sette krav til områdereguleringsplaner for større tiltak i 

bydelssentrene.  
 Anbefaler å konkretisere retningslinje om handel i tilknytning til næringsvirksomhet. 
 Innsigelse til endring fra LNF til LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse for eksisterende 

bebyggelse på grunnlag av mangelfull konsekvensutredning og manglende avklaring av 
forholdet til kulturminner. 

 Innsigelse til bestemmelser om vassdrag og LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse fordi de 
ikke i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til vassdragene med tilhørende kulturmiljø- og 
friluftsinteresser i kommunen. 

 Lillehammers initiativ til en interkommunal plan for fjellområdene for en langsiktig og 
fremtidsrettet arealbruk for fjellområdene er positivt.  

 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.  

 INNSIGELSER: 
o Store handelsformater 
o Arealformålsendring fra LNF til eksisterende LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse. 
o Bestemmelser om vassdrag og LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse. 

 
Kommunedirektørens kommentarer: 

 Gjennom miljørevisjon og utsiling av innspill er arealpolitikken dreiet i mer miljø- og 
klimavennlig retning.  

 Lillehammer sentrum som attraktivt og levende handelssted sikres bl.a. gjennom styring av 
handel utenfor sentrum. 



 Det er ikke avsatt områder til store handelsformater i kommuneplanens arealdel, men 
begrepet er definert. Innsigelse til store handelsformater kommenteres i byplanen.  

 Er enig i at det vil være en fordel med helhetlig områderegulering i bydelssentre. Er imidlertid 
skeptisk til å stille krav til områdereguleringsplaner. Gjennomføring av 
områdereguleringsplaner er tid- og ressurskrevende. Med den ressurssituasjonen kommunen 
står i, må det prioriteres. Erfaringsmessig, når det ikke er ressurser til å igangsette 
områderegulering, kan slikt krav medføre at områder ikke blir utviklet. Selv om det ikke stilles 
krav til dette i kommuneplan vil det ved regulering vurderes hvilket område som bør 
innlemmes i planen.  

 Retningslinje om handel i tilknytning til næringsvirksomhet er presisert.  
 Kommunen viser til gjennomført konsekvensutredning for LSB og LSF. Gjennom 

konsekvensutredningen er det vurdert hvilke hensyn som kan ivaretas gjennom 
bestemmelser (inkl. hensynssoner) og hvilke som medfører endring i arealformål. 
Kommunen mener også LSF er entydig lokalisert i planen. 

 Bestemmelser for LSB og LSF er noe presisert/justert etter høring. 
 Tas for øvrig til orientering. 
 Innsigelser er omtalt grundigere i planbeskrivelse og saksframlegg. 

 
7 Statens vegvesen 
Datert: 28.10.19 
ESA: 19/7306-56 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til innsigelser ved 1. gangs høring, mekling, hvilke innsigelser som er løst og hvilke som 
ikke er løst.  

 Handel i store formater: Definisjonen er i strid med regional plan for attraktive byer og 
tettsteder. Det er innsigelse til definisjonen. Innsigelsen kan imøtekommes ved å endre 
bestemmelsen i tråd med den regionale planens definisjon av storvarehandel. 

 Anbefaler at retningslinje om handel i næringsområder tas ut, alternativt at det settes klarere 
kriterier som areal og at handel skal være direkte tilknyttet til produksjonsvirksomheten. 

 Bynær fritidsbebyggelse: Bestemmelse ved 1. gangs høring er omformulert til retningslinje. 
Ønsker en bestemmelse som sier kort om hensikten med båndleggingen. Det må komme 
tydelig fram i retningslinjen at en gjennom konsekvensutredning kan komme fram til at det 
legges til rette for de ønskede arealformål. 

 Viser til faglige råd ved 1. gangs høring. 
 Vi vil også gjøre oppmerksom på at mange fylkesveger har fått nye nummer siden første 

gangs høring, og oversikt over byggegrense til riks- og fylkesveg bør legges inn med riktige 
nye numre. Vi kan oversende oversikt over dette om ønskelig. 

 INNSIGELSER: 
o Handel i store formater. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Innsigelse til handel i store formater svares ut i byplan. 
 Det er tatt inn bestemmelse til hensynssone om bynær fritidsbebyggelse. 
 Er enig i at det vil være en fordel med helhetlig områderegulering i bydelssentre. Er imidlertid 

skeptisk til å stille krav til områdereguleringsplaner. Gjennomføring av 
områdereguleringsplaner er tid- og ressurskrevende. Med den ressurssituasjonen kommunen 
står i, må det prioriteres. Erfaringsmessig, når det ikke er ressurser til å igangsette 
områderegulering, kan slikt krav medføre at områder ikke blir utviklet. Selv om det ikke stilles 
krav til dette i kommuneplan vil det ved regulering vurderes hvilket område som bør 
innlemmes i planen. Det samme gjelder områdeplan for Hovemoen. 



 Bestemmelsene om detaljhandel og dagligvarehandel er utdypet noe.  
 Ved endring av reguleringsplan for Olympiaparken vil det gjennom planprosessen vurderes 

endrede arealformål. Med bakgrunn i hvor omfattende endringene vil bli, må det vurderes 
hvilken prosess som må til.  

 Konkrete innspill til bestemmelsene er vurdert og delvis tatt inn.  
 
8 Statnett 
Datert: 15.10.19  
ESA: 19/7306-42 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Tilfreds med at hensynssoner for de elektriske anleggene er inntegnet i plankartet. 
 Informerer om at det kan søkes departementet om forlenget båndlegging med 4 år.  
 Viser til Statnetts Nettutviklingsplan (NUP) 2019 som beskriver kreftene som driver 

utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Det er i 
tillegg gjort en analyse av transportkanaler 2019-2040. Det er fornyelsesbehov på ledningene 
mellom Fåberg og Ulven transformatorstasjoner. Høsten 2019 vil Statnett vurdere om det 
opprinnelige konseptet fortsatt er riktig ut fra forventet utvikling. Når konseptet er bekreftet 
tar Statnett sikte på å sende melding til NVE i løpet av 2020/2021.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Tas til orientering. 
 

Virksomheter, organisasjoner, lag og foreninger 
9 Den norske turistforening Lillehammer 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-37 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Interkommunal plan for fjellområdene må følges opp så snart som mulig. 
 Viktig å prioritere områdeplan for Nordseter. Positivt at denne skal definere byggegrense 

mot Gropmarka og fjellet. Nordseter og Sjusjøen bør ikke vokse sammen. 
 Flere av DNT sine momenter ang. spredte hytter i Fåberg Østfjell ser ut til å være ivaretatt. 

Viktig å opprettholde områdets naturpreg. 
 Vegene i Fåberg Østfjell er i dag regulert til skiløyper i en egen reguleringsplan for 

vintersesongen. DNT mener dette er så viktig at bestemmelsen bør stå i arealplanen, slik at 
skiløypene gis et vern på øverste nivå i planhierarkiet. 

 Justering av næringsareal i Hovemoen positivt, men synd at dødisgrop ikke bevares. 
 Boliger: 

o Viktig at det ikke tillates boligbygging i område B12 og B13 (i planen ved 1. gangs 
høring). Viktige områder for friluftsliv. 

o Positivt at område B15 er redusert.  
o Ønsker at område B17 tas helt ut av planen. Viktig utfartsområde for Søre Ål marka. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Forholdet mellom veg og skiløype fra Nordseter og innover i fjellet er stadfestet i 
reguleringsplan. Området er vist som LNF. Kommunedirektøren mener dette er tilstrekkelig 
for å stadfeste reguleringsplanen. Skulle det komme et planinitiativ for å endre 
reguleringsplanen har kommunen anledning til å avvise planen. Ønsker kommunen ikke å 
avvise, så vil en slik plan følge plan- og bygningslovens bestemmelser om medvirkning.  

 Innspillet tas for øvrig til orientering.  



 
10 Eidsiva Nett AS  
Datert: 25.09.19 
ESA: 19/7306-3 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Positiv til at Lillehammer kommune legger opp til fortetting innenfor flerkjernestrukturen. 
 Videre utvikling i fjellområdene, flerkjernestrukturen eller andre forhold som påvirker vår 

virksomhet er av interesse.  
 Elektrifisering av transport og generell byutvikling vil kunne medføre behov for nyetablering 

og oppgradering av eksisterende anlegg. 
 Byggegrenser og hensynsoner til linjer og anlegg viktig. Generelt byggeforbud på min. 5 m fra 

transformator til bygning. Transformatorstasjoner og nettstasjoner bør i kommuneplanen 
settes av som energianlegg-trafo (energiformål) regulert for bruk til nettstasjon/trafo med en 
hensynsone på 5 m. 

 Det bør innenfor alle formål i kommuneplanen tillates plassert små, tekniske fellesanlegg 
som nettstasjoner/trafoer, kabelskap, kabler osv. 

 
Kommunedirektørens kommentar:  

 Kommunen opplever at måten små tekniske fellesanlegg håndteres etter gjeldende plan 
fungerer, og ser ingen grunn til å endre dette.  

 Innspillet tas til orientering.  
 
11 Forum for natur og friluftsliv Oppland 
Datert: 05.11.19 
ESA: 19/7306-53 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen er på vegne av Oppland Orienteringskrets, Naturvernforbundet i Oppland, Norsk 
Ornitologisk Forening – Oppland og Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland 

 Positivt at utbyggingsområder er tatt ut, men ber kommunen ta en kritisk gjennomgang for å 
redusere utbyggingsområder ytterligere. 

 Planen bør søke arealnøytralitet. 
 Avgjørende å verne om vassdragene. Viser til intensjonen i pbl. 
 Å knytte byen tettere på strandsonen er positivt, men må ikke medføre utbygginger eller 

forringe naturkvalitetene. 
 Det er viktig at kommunen er bevisst på de negative økologiske virkningene knyttet til 

flomberedskap. 
 Viser til uttalelse ved 1. gangs høring. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Innspillet tas til orientering.  
 
12 Fåberg grendeutvalg 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-36 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Særdeles skuffet over utviklingen i behandlingen av kommunens arealplan for de neste 
årene.  

 Har hatt flere innspill til planen, men konstaterer at offentlige myndigheter ikke tar oss på 
alvor og ikke har lagt inn noen av de innspill vi hadde for arealbruken innen Jørstadmoen 
skolekrets. 



 På tross av at de fleste i vår skolekrets bor nærmere Stortorget i Lillehammer enn 10 km blir 
vårt område tydeligvis sett på som en utkant som ikke skal ha utvikling og nyetablering. Det 
er kun fortetting og sammenstimling i byens sentrum som gjelder nå for tiden. Våre områder 
skal ligge som kulturlandskap og uten utviklingsmuligheter. 

 Er oppgitt og resignerer etter at en dårlig plan for oss ved første høring nå har blitt enda 
betydelig mye dårligere. Vi ønsker boligbygging og nyetableringer også hos oss -det får vi 
ikke. 

 Vi får innfinne oss med at det ikke blir noen utvikling hos oss fram mot 2030 – med unntak av 
utbyggingen av E6. Det er synd at den offentlige administrasjonen i Norge, med Fylkesmann, 
Fylkeskommune og delvis også kommunens administrasjon og folkevalgte blir så opphengt 
med kun en tanke i hodet - sentralisering og fortetting. Vi på Fåberg gleder oss til denne 
motebølgen går over og ønsker dere velkommen tilbake til oss ved neste revisjon om 5 år. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Innspillet tas til orientering.  
 
13 GLØR 
Datert: 28.10.19 
ESA: 19/7306-63 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker arealer for en fremtidig gjenvinningsstasjon i Hovemoen-området. Dette vil trolig 
bety mindre biltrafikk gjennom Lillehammer sentrum til Roverudmyra Miljøpark. 

 Det er ønskelig med rimelig nærhet til E6 -hovedveikrysset i Hovemoen. «Vormstuguskiftet» 
er en velegnet plassering av en fremtidig moderne gjenvinningsstasjon for både lokalbeboere 
og fritidsbebyggelsen i regionen. 

 «Vormstuguskiftet» er også et velegnet område for etablering av en fyllestasjon for 
bærekraftige og klimanøytrale energikilder.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 GLØR har satt i gang et arbeid med å finne egnet lokalisering av gjenvinningsstasjon. Arbeidet 
bør ta utgangspunkt i noen lokaliseringskriterier, slik at flere alternativer er vurdert mot 
hverandre.  

 Ny gjenvinningsstasjon vil antagelig kreve regulering. Konsekvensutredning må vurderes i 
den forbindelse.  

 
14 Lillehammer næringsforening 
Datert: 28.10.19 
ESA: 19/7306-19 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Planprogrammet løftet fram næringsarealer som et viktig tema. Slik planforslaget nå 
foreligger, er det vanskelig å se at Lillehammer kommune har funnet gode løsninger på de 
næringsarealutfordringer som er i kommunen i dag.  

 Kan ikke se at den nå kritiske situasjonen rundt næringsarealer for videre utvikling av 
Lillehammers næringsliv har blitt noe bedre mellom første og annen gangs høring. 

 Ulike typer næringsvirksomhet har ulike behov for arealer. Noen ønsker å bygge tettest 
mulig, mens for andre er det logistikkflyten rundt bygget som skaper mest verdier. Fortetting 
fungerer ikke for alle typer virksomheter. En god arealplan ivaretar disse ulike behovene.  

 Fortettingsprinsippet kan ikke erstatte behovet for nye og ikke-utbygde næringsarealer.  
 Det bør lages en strategi for videreutvikling av arealreserven i kommunen som del av en 

konkurransedyktig infrastruktur. En ny arealstrategi vil gjøre Lillehammer i stand til å være 



framoverlente og kunne tilby attraktive næringsarealer, og svare på næringslivets generelle 
behov for arealer til fremtidig næringsutvikling.  

 Planen har en god overordnet tilnærming, men legger altfor store begrensninger på 
handlingsrommet til aktører som ønsker å få til noe i byen. Det vises spesielt til forhold i 
byplanen. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Nye næringsarealer har vært et viktig tema i prosessen med revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Strategisk beliggenhet av arealene, Lillehammers topografi og avveiing mot andre 
hensyn, spesielt jordvern, er begrunnelser for at det ikke er lagt ut mer nytt næringsareal.  

 Innspillet for øvrig tas som en orientering. 
 
15 Lillehammer sentrum drift 
Datert: 04.11.19  
ESA: 19/7306-43 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen er til kommuneplanens arealdel og til byplanen. 
 Tilfredse med at LSD har blitt hørt i mange av innspillene. Ønsker nå å forsterke noen av de 

innspillene vi mener vi ikke har nådd helt frem med.  
 Det må ikke legges til rette for ytterligere detaljhandel i Hovemoen. 
 Byvekst innenfra medfører at videre utvikling av bydelssentrene må settes på vent. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Forhold som retter seg konkret mot Byplanen er gjengitt og kommentert i denne.  
 Innspillet for øvrig tas som en orientering.  

 
16 Lillehammer sportsfiskerforening 
Datert: 05.11.19 
ESA: 19/7306-44 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til uttalelse ved 1. gangs høring. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Innspillet tas til orientering.  
 
17 Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer 
Datert: 08.11.19 
ESA: 19/7306-60 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Innspillet er rettet mot fjellområdet nord for Nordseter, med fokus på forhold som er 
relevante for en interkommunal/regional plan. 

 Positivt at planen legger opp til igangsettelse av arbeidet med en interkommunal plan for 
fjellområdene.  

 Bifaller bestemmelse 3.25.1.3 om å opprette en byggegrense mot fjellet. Dette sammenfaller 
med målsetningene i Nettverket for regional fjellgrense. 

 Vi vil framheve betydningen av å samarbeide om regelverk og retningslinjer på tvers av 
kommunegrensene i områder som landskapsmessig hører sammen, slik som tilfellet er for 
Lillehammer, Ringsaker og Øyer i områdene nord for Nordseter.  



 Planforslaget ivaretar hensynet til ulike former for friluftsliv på en god måte, og det er tilført 
planbestemmelser og retningslinjer for å opprettholde den eksisterende fritidsbebyggelsens 
karakter og bekjempe lysforurensning.  

 Ønskelig med en tydeligere understrekning av landskapets egenverdi. Dette er kjernen i 
behovet for en felles plan i de tre kommunene og grunnlaget for nødvendigheten av 
bebyggelse og anlegg som holder lav profil. Landskapet består for øvrig av store, 
sammenhengende myrområder som aktualiserer en overordnet målsetning om å unngå 
inngrep i myr. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Bestemmelser for LNF, LSF og LSB er noe justert. 
 Interkommunal plan for fjellområdene ligger i planens handlingsprogram. 
 Innspillet tas til orientering.  

 
18 Nordseter Fjellpark  
Datert: 01.11.19 
ESA: 19/3706-34 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Støtter arbeid med interkommunal plan for fjellområdene.  
 Støtter områdeplan for Nordseter. 
 Positiv til destinasjonsutvikling. 
 Ønsker gondol helt opp til Nordseter. 
 Ny E6 og dobbeltspor jernbane viktig for destinasjonsutvikling på Nordseter. 
 Nordseter og Sjusjøen må ikke bygges sammen. 
 Nordseter må ikke bebygges fra bommen og innover fjellet, eller på oversiden av Kausvegen. 
 Hafjell og Nordseter bør kobles bedre sammen gjennom stier og løyper. Vinterveg er ikke 

aktuelt.  
 Byen, Birkebeineren skistadion og Nordseter må sammenkobles via stier også for 

sommerbruk. 
 Nordseter bør kobles sammen med stinettverk som også kan brukes av sykkel, barnevogn, 

eldre osv.  
 Lysforurensningen på Nordseter bør begrenses.  
 Endringer i utleiemarkedet gjør at en må tenke annerledes rundt «varme senger». Naturlig at 

utleiehytter omreguleres til privathytter.  
 Fremtidens næringsutvikling på Nordseter vil handle om tjenesteyting.  
 Alternativ plassering av skitrekk interessant.  
 Ikke behov for nytt løypekryss, men behov for at infrastruktur og næringsutvikling ses i 

sammenheng.  
 Innspill til endret arealformål. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Mange av temaene som tas opp vil være en del av områderegulering for Nordseter.  
 Innspillet er konsekvensutredet, se KU nr. 144.  
 Innspillet tas for øvrig til orientering.  

 
 

19 Rudsbygd grendeutvalg 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-35 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 



 Positive til at området B18 Buvollen ligger inne i planen.  
 Mener flere utbyggingsområder må tas inn i planen, for å oppfylle kravet om kraftsamling og 

utvikling for bygdene.  
 Viser til kommunestyrets vedtak 25.februar 2016, sak 11/16, om å «se på mulighetene til å 

kraftsamle utviklingsressursene i bygdene og være med på å sikre levende bygdesamfunn.» 
 Ønsker klarhet i hva et slikt kraftsamlingsvedtak vil bety i praksis.  
 Ønsker mer fokus på utvikling i grendene, viser til kommunestyrevedtak 22. juni 2016, der 

kommunestyret understreker at selv om «10- minutters byen» er vedtatt så betyr ikke dette 
at det ikke skal åpnes for boligbygging og at det skal bidras til en god utvikling i grender og 
andre områder utenfor sentrum. Viser også til vedtak av 20. februar 2014, der det påpekes at 
«god bokvalitet i bygdesamfunnene i kommunen skal sikres gjennom utvikling at mindre 
boligfelter, og fortetting av eksisterende bebyggelse.» 

 I prosjektet for kraftsamling i grendene ble det listet opp flere tiltak som skal ivareta 
utviklingen i grendene. Vi viser følgende 4 punkter: 

o Grendehus 
 Sikre en langsiktig finansiering av grendehusfunksjonen i Rudsbygd og 

Saksumdal som også ivaretar behovene til idrettslag og foreningsliv forøvrig. 
o Sterkere synliggjøring av grendene – mer offensiv grendepolitikk 

 Styrke og formalisere kontakten mellom grendeutvalg, folkevalgte og 
kommunens administrasjon. 

 Sterkere vektlegging av grendene og deres kvaliteter og behov i kommunale 
planer. 

 I aktuelt informasjonsmateriell og på kommunens nettsider profilere 
grendenes verdi som attraktive bo-, natur- og opplevelsesområder og som 
viktige bidrag til det mangfoldet kommunen representerer. 

o Tilrettelegging for boligbygging der det er marked/muligheter for dette. 
 Visjonene om 10-minutters byen skal ikke være et hinder for vekst også i 

grendene. 
 Myke opp praksis knyttet til omregulering til boligformål der dette ikke 

kommer i konflikt med viktige verneinteresser. 
o Offentlig kommunikasjon/infrastruktur. 

 Gjennom Kommuneplanens arealdel og Hovedplan for vann og avløp utredes 
behov for oppgradering av vann- og avløpskvaliteten til/fra Saksumdal og 
Rudsbygd, gitt dagens bebyggelse og ulike scenarier for befolkningsutvikling/ 
boligutbygging. 

 Kommunen skal være en aktiv pådriver overfor fylkeskommunen når det 
gjelder offentlig kommunikasjonen/kollektivtilbud til/fra grendene. 

 Oppsummert vil vi understreke noen viktige punkter: 
o Det må investeres i vann- og kloakkledninger i området. 
o Det forventes at tomteprisene ligger på tilsvarende nivå som i Follebu. 
o Sikre langsiktig finansiering av grendehusfunksjonen. 
o Det forventes at det planlagte tilbygget til barnehagen på Buvollen gjennomføres. 
o Dersom kommunen mener alvor med levende bygdesamfunn, er det ikke holdbart å 

bruke argumenter som: 
 at områdenes beliggenhet er basert på bilbasert transport til daglige 

målpunkter, og er ikke i tråd med statlige og regionale retningslinjer. 
Administrasjonen bruker dette som et generelt argument som går igjen på 
alle innspill til boligformål. 

o Det er flere feil i grunnlagsmaterialet for konklusjonsutredningen. 
o Argumentet om fortetting gjelder i liten grad i områdene i Rudbygd. Her bør mindre 

spredte boligfelter tillates. 



 I prioritert rekkefølge: 
o Felt 36 Ellingsbergvegen 

 Konklusjon: Beliggenheten ligger opp til bilbasert transport og ikke i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer. Området anbefales ikke tatt inn i 
kommuneplanen. 

 Feil i konklusjonen: Man må ikke krysse Rv255 for å komme til Buvollen. Der 
er det undergang som er laget i forbindelse med bygging av RV 255. Det er 
kort vei til bussforbindelse. 

 Grendeutvalget ber om at området blir tatt inn i planen. 
o Felt 54 Baklivegen 

 Konklusjon: Beliggenheten ligger opp til bilbasert transport og ikke i tråd 
med statlige og regionale retningslinjer. Området anbefales ikke tatt inn i 
kommuneplanen. 

 Feil i konklusjonen: Det er ikke dyrka mark, kun beiteområde. 
 Grendeutvalget ber om at området tas inn i planen.  

o Felt 55 Bleikeringen  
 Konklusjon: Beliggenheten ligger opp til bilbasert transport og ikke i tråd 

med statlige og regionale retningslinjer. Området anbefales ikke tatt inn i 
kommuneplanen. 

 Størrelse på området kan vurderes for enklere tilpasning til nødvendig 
grenledning til vann og kloakk, og dermed være egnet for et mindre boligfelt. 
I konklusjonen står det feilaktig at området har skog av høy bonitet, skogen 
er hogd i dette området. Øverbygdsvegen er fylkeskommunal veg, ikke 
kommunal veg. Området bes tas inn i arealdelplanen. 

o Felt 56 Bleken omsorgsboliger 
 Konklusjon: Beliggenheten ligger opp til bilbasert transport og ikke i tråd 

med statlige og regionale retningslinjer. Området anbefales ikke tatt inn i 
kommuneplanen.  

 Vi viser til punktene nevnt i Felt 55. 
 Vi ber om at området tas inn i arealdelplanen. 

 Mange av områdene har kort veg riksveg, fylkesvei og kommunal veg, og dermed til offentlig 
transport som per dags dato er av varierende kvalitet. 

 Vi gjør oppmerksom på at Vestlia ikke ligger i Rudsbygd. Vestlia kan ikke defineres som et 
aktuelt alternativ for boligbygging i Rudsbygd, ref. kommentar annet felt 56. 

 Grendeutvalget forventer at kommunen sørger for gode VA-forhold i utkantene, tilsvarende 
det som har blitt gjort i Gausdal. 

 Vi har blitt lovet levende grender og levende bygdesamfunn. Skal man sikre livskraftige og 
levende grendemiljø, forutsetter grendeutvalget at de foreslåtte tiltakene blir fulgt opp på 
best mulig måte. I og med at denne planen legger føringer for 2-3 tiår framover, så ber vi 
kommunen om å gjøre nødvendige vedtak snarest mulig slik at alle fine, verbale ord 
omsettes til handling. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Konsekvensutredninger gjennomgått på nytt. Det er ikke funnet grunn til å endre 
konklusjonen. 

 Innspillet tas for øvrig til orientering.  
 
20 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Datert: 25.11.19, 
ESA: 19/7306-67 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 



 Opptatt av at byen skal være framkommelig for alle. Framkommeligheten er dårlig for de 
som har utfordringer med tilgjengelighet.  

 Vil spesielt peke på aksen nord/sør i sentrum. Det skal være tilgjengelig for alle å bevege seg 
gjennom byens hovedgate. Universell utforming må bli tydelig, spesielt i sentrumsgatene. 

 Reklameskilt står langt ut på fortauet og hindrer fri passasje. 
 Ved nyetablerte butikker må det være gangsoner med taktile markeringer for å sikre 

tilgjengelighet for alle.  
 Byen bør også ha flere tilgjengelige ramper utenfor butikker, for å sikre adkomst for alle, 

uansett funksjon. 
 Vil også rette søkelyset på gangsone/gangstier på parkeringsplasser. 
 Det må sørges for at det blir en god og trygg framkommelighet, både for 

bevegelseshemmede, orienteringshemmede og synshemmede. 
 Ellers viser rådet til de innspill til sektorens videre arbeidet med planen som ble gitt ifm. 

spørsmålsrunden i møtet. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Fremkommelighet og universell utforming er viktig, og kommuneplanens arealdel tar 
utgangspunkt i at regler og forskrifter følges ved nye tiltak, og at det tilrettelegges for god 
tilgjengelighet.  

 Det er gjort justering av parkeringsbestemmelse 
 Innspillet tas for øvrig til orientering.  

 
21 Snauskallen og Neveloset vel, Nevelåsen vel, Melsjøen vel, Reinåsen vel 
Datert: 25.06.19, 03.11.19 
ESA: 18/10432-140, 19/7306-24 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Det er gjort en rekke endringer vedr. LSF som velforeningene er tilfreds med. Det har 
imidlertid blitt foretatt vesentlige endringer på noen sentrale punkter som vi ønsker å 
kommentere. 

 Høyder og takvinkel:  
o Maks. møne- og gesimshøyder, maks. takvinkel og maks. areal på vinduer var ikke 

omtalt i forrige versjon, og det var således grunn til å tro at bestemmelsene i 
gjeldende plan ble videreført. Det er allerede flere hytter som er bygd og/eller 
restaurert i henhold til dagens planverk på dette område, og det oppleves ikke som 
likebehandling hvis dette nå endres som foreslått i revidert planutkast. I praksis 
innebærer forslaget at det ikke blir mulig å etablere hems. Vi har ingen innsikt i 
begrunnelsen for å endre disse områdene. Vi foreslår derfor at verdier i dagens plan 
videreføres uten endring slik at verdier på maks. møne- og gesimshøyde 
opprettholdes på henholdsvis 5,5 m og 3,5 m, maksimal takvinkel opprettholdes på 
35, samt at begrensningen i vindusareal strykes. 

 Gjerder:  
o Foreslår at det tillates rekkverk rundt plattinger for å forhindre at disse blir benyttet 

av beitedyr. 
 Vindmøller:  

o I «Planbeskrivelse» til kommunens arealdel §4.7.4 defineres hyttene i LSF-områdene 
som «lavstandard» og at tiltak for oppgradering må skje ved alternative og moderne 
løsninger. Disse hyttene produserer egen strøm ved hjelp at solceller og 
batteribanker. I den mørke årstiden er det mindre sollys og flere har montert små 
vindmøller for å produsere strøm uavhengig av solforholdene. Det utvikles stadig nye 
løsninger for vindkraft som både er bærekraftige og moderne. I «Bestemmelser og 
retningslinjer» til kommuneplanens arealdel § 2.11 slås det imidlertid fast at det ikke 



er tillatt med vindmøller. Dette var heller ikke omtalt i forrige versjon. Det er allerede 
flere hytter som har montert vindkraft på sine hytter. Det oppleves ikke som 
likebehandling hvis dette nå endres som foreslått i revidert planutkast samt at det 
synes å være i motstrid til selve planbeskrivelsen (som referert over). Vi foreslår 
derfor at forbudet mot vindmøller strykes. 

 Flaggstanger:  
o I «Bestemmelser og retningslinjer» til kommuneplanens arealdel § 2.11 slås det fast 

at det ikke er tillatt med flaggstang. Det har aldri vært forbud mot dette, og vi stiller 
oss undrende til det nå skal forbys. 

 Avløp: 
o I «Bestemmelser og retningslinjer» til kommuneplanens arealdel §2.11 står at for 

eksisterende fritidsbebyggelse med lav standard må det søkes om tillatelse til 
separat avløp når vann legges inn i hytta, at fritidsboliger som har innlagt vann skal 
ha godkjent løsning for avløp (gråvann og svartvann) samt at det skal være helårsveg 
for slamtømmebil der avløpsløsninger krever tømming med slamtømmebil. Vi ber 
om at det utarbeides tydelige krav til avløpsløsninger – både for gråvann og 
svartvann. Vi foreslår at det defineres tydelige krav for dette slik at det kan åpnes for 
lukkede anlegg for svartvann selv om det ikke er helårsvei til hyttene. Kommunen 
kan f.eks. holde oversikt over slike anlegg ved å innføre en søknadsplikt (registrering) 
samt pålegg om tømming i et gitt intervall. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Bestemmelser for LSF er noe justert. 
 Det har lenge vært forbud mot flaggstenger på hytter i LNF. 
 Innspillet tas for øvrig til orientering.  

 
22 Søre Ål IL 
Datert: 05.11.19  
ESA: 19/7306-45 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Drifter større løypenettet i Søre Ål-området, stor aktivitet sommer som vinter. 
 Planen åpner for boligbygging i området hvor disse traseene går, inkludert utfartsparkering. 

Viktig at utbygging tar hensyn til dette og opprettholder Søre Ål innbyggernes adkomst til 
Søre Ål marka.  

 Ved forrige høring understreket vi også viktigheten av å etablere en god løsning for 
tverrløypa som skal gå fra Høyskolen til Skogen Sør, og at man ser på gode løsninger for å 
finne en god trasé som tar hensyn til helningsgrad og tilgjengelighet.  

 Viktig ferdselsåre sommer som vinter for fotgjengere, syklister og skigåere.  
 Det skiløypa krysser Åsmarkvegen øverst i Skogenfeltet bør det være planskilt kryss hvor man 

også kan kjøre skiløyper.  
 I påvente av en bedre tverrløype løsning, må dagens trasé i Skogen Sør sikres helt opp til 

Åsmarkvegen, slik at man unngår hindringer for skitraseen og gangvei.  
 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Tverrløypa er ivaretatt gjennom Skogen-feltet ved bruk av hensynssone grønnstruktur. Dette 
skal sikre areal ved ev. nye reguleringsplaner. 

 
23 Vingrom grendeutvalg 
Datert: 05.11.19 



ESA: 19/7306-50 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til hovedpunkter i uttalelse fra 1. gangs høring: 
o Todelt/utvidet bydelssentrum, med området rundt Rema 1000 regulert til næring og 

boligfortetting, med området rundt Jevnebakken regulert til handels- og 
servicenæring og boligfortetting, snuplass for buss og akebakke.  

o Bedret tilgang til friarealene ved Vingromdammen både fra nord (dagens adkomst) 
og fra sør (fra Jevnebakken via friarealer ved Loe).  

o Avsette arealer til gang- og sykkelvei fra nye boligområder til Jevnebakken.  
o Trafikksikker kryssing av FV250 (undergang) og gang- og sykkelvei langs FV330 og evt 

også FV331. 
 Det eneste innspillet vi finner ivaretatt er planlagt gang- og sykkelvei fra nye boligområder 

langs Torpaveien. Dette tiltaket lå også i forrige arealplan.  
 Mener trafikksikkerheten til barn og voksne i Vingrom er like viktig som trafikksikkerheten til 

barn og voksne i sentrum av Lillehammer. 
 Viser til omtale av Vingrom i trafikksikkerhetsplan 2017-2021, og omtale av Vingrom spesielt.  
 Økende trafikk langs FV250. Ønsker planfri kryssing, forlenget gang- og sykkelveg, og til 

denne er på plass - forlenget 40-km sone. 
 FV330/FV331 er omkjøringsvei for E6. Forventes økt trafikk i forbindelse med utbygging av 

firefelts E6 forbi Vingrom. Planlagt gang- og sykkelvei fra Vingrom til kommunegrensen mot 
Gjøvik, samt nordover mot Lillehammer må synliggjøres i arealplan. Tiltaket er beskrevet i 
trafikksikkerhetsplan.  

 Ønsker bedret tilgang til friarealene ved Vingromdammen fra både sør og nord. 
 Ønsker trafikksikker tilgang til Mjøsa og Vingromdammen fra sør. Konkret forslag. 
  Viser til beskrivelse av sentrumsformål i planen. Viser til at område avsatt til sentrumsformål 

i Vingrom allerede er bebygd, og at det er få muligheter for slik tilrettelagt aktivitet i det 
området som i planen er beskrevet som bydelssentrum for Vingrom. Må ses på en utvidelse 
av området for å kunne etablere gode møteplasser i disse arealene. Og kanskje også en 
aktivitetspark.  

 Ny E6 vil berøre store deler av Vingrom og påvirke arealutnyttelsen. Arealplanen må i størst 
mulig grad må ta hensyn til de muligheter og begrensninger som følger av E6-utbyggingen og 
regulere et tilstrekkelig område som bydelssentrum. Det videre arbeidet med reguleringsplan 
for E6 vil så nødvendigvis medføre behov for justeringer av Vingroms arealbruk – uansett om 
det velges nordlig eller sørlig kryssløsning. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 E6 forbi Vingrom er under regulering. Denne reguleringsplanen blir premissgivende for 
videre utvikling av Vingrom. Dersom kryss flyttes sør for Vingrom kan dette frigjøre arealer 
som i dag brukes til veg. Det bør vurderes om sentrumsformålet i så fall bør utvides, ev. 
flyttes.  

 Plankartet er tilføyet linje for fremtidig g/s-veg langs fylkesveger. En del fylkesveger er ikke 
vist i kommuneplanens arealdel, bl.a. ved Vingrom. Dette er fordi området har egen 
kommunedelplan. Intensjonen er likevel g/s-veg også langs disse vegene. Ev. fremføring av 
g/s-veg må spilles inn til fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveger. 

 Kommunedirektøren mener trafikksikkerhet er viktig på Vingrom, da området blir svært 
berørt gjennom etablering av ny E6.  

 Bedret tilgang til Mjøsa bør også sikres gjennom reguleringsplan for E6. 
 

Privatpersoner, grunneiere og sameier 
 



24 Advokatfirmaet Selmer AS på vegne av Coop Norge Eiendom AS, Coop lnnlandet 
SA, Rosenlund Bydelssenter AS, lndustrigata L7 AS, lndustrigata 17 L AS og 
lndustrigata 17 2 AS 

Datert: 30.10.19  
ESA: 19/7306-22 
Uttalelsen retter seg mot forhold som er håndtert i kommunedelplan Lillehammer by. Det henvises 
til denne for hovedpunkter og kommentarer. 
 
25 Karl Petter Aass  
Datert: 30.10.19 
ESA: 19/7306-23 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Deres eiendom har fått merkelig arealformålsavgrensning. Ber om at hele eiendommen blir 
avsatt til LNF-spredt boligbebyggelse. Gjelder gnr./bnr. 44/6 og 43/83.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Avgrensning av LSB-området er justert. 
 
26 Lars Kristian Dahl 
Datert: 02.11.19 
ESA: 19/7306-27 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Innspillet gjelder gnr./bnr. 122/145 i boligområdet Onsumbrenna på Jørstadmoen.  
 Tomta har vært båndlagt på grunn av skyteaktiviteten på Jørstadmoen siden 2015. Det meste 

av tomta ligger i rød støysone, mens noe ligger i gul støysone.  
 Regulert bolig gjennom reguleringsplan for Onsumbrenna, fra 1999. En stor del av 

boligområdet er skilt ut fra Nedre Bræin, tilhørende merknadsinnsenders slekt. Valgte å ikke 
bebygge den aktuelle tomta, for å ha byggeklar tomt senere.  

 Ber om at tomta frigis, ev. at det gis dispensasjon fra støyretningslinja, slik at tomta kan 
bebygges. Mener dette er berettiget ut fra følgende: 

o Tomta ligger i etablert boligfelt. 
o Ligger ikke kun i rød støysone, også gul. 
o Støykartleggingen legger til grunn tyngre kaliber enn det som faktisk brukes. 

Aktiviteten foregår kun på dagtid, under 3 dager pr. uke. 
o Støyretningslinja gir åpning for å lempe på grensene når det er aktivitet slik som på 

Jørstadmoen. 
o Tomta ligger noe lavere i terrenget enn selve skytebanen, og det er bygg mellom 

skytebanen og tomta. Retningslinja åpner for at dette kan hensyntas, men det er ikke 
gjort på Jørstadmoen.  

o Støy fra skytebanen oppleves av beboere på Onsumbrenna som ubetydelig og svært 
lite sjenerende.  

o Kjent med at andre har fått opphevet båndleggingen av sine tomter, 
rettferdighetsprinsipp tilsier at aktuell tomt bør frigjøres/få dispensasjon.  

 Støykartleggingen er kun ment som et hjelpemiddel for kommunen. Kartleggingen er 
beheftet med svakheter og mangelfull dokumentasjon, som gjør at grensene framstår 
sjablongmessig. 

 Kommuneplanens samfunnsdel sier bl.a. at god bokvalitet i bygdesamfunnene skal sikres 
gjennom utvikling av mindre boligfelt.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 



 Kommunen kan sette i gang en ny prosess inn mot Forsvaret for å se på muligheter for å 
endre hensynssonen, støykilden eller få gjort avbøtende tiltak. Slikt arbeid må prioriteres 
politisk. 

 Tiltaket ligger inne i planens handlingsprogram 
 
27 Siri Ellingsberg 
Datert:  
ESA: 19/7306-65 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker at område LSB17 flyttes til oversiden av Ellingsbergvegen, viser til vedlagt kart og 
uttalelse til 1. gangs høring. 

 Arealet som er avsatt til boligbebyggelse er produktiv skog og beiteområde. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Området som ligger inne er tatt inn etter grundig prosess i forrige runde. Foreslått nytt 
område har potensiale for kulturminner. Anbefales beholdt som ved 2. gangs høring. Dersom 
området flyttes må det befares, slik at potensialet for kulturminner avklares.  

 
28 Jørund Hassel 
Datert: 27.10.19 
ESA: 19/7306-16 
Kommunedirektørens kommentar: 
Uttalelsen er rettet mot forhold i byplanen og reguleringsplan for Sigrid Undsets veg, og er gjengitt 
og kommentert i disse sakene.  
 
29 Morten Erik Hoff 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-33 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Planbeskrivelsen: 
o Uteglemt at det er innsigelser til områdene LSB16 og LSB21.  
o LSB16 og LSB21 mangler i kapittel 5.4.2.1. 

 Bestemmelser og retningslinjer: 
o Hva er kriterier for trafikksikker helårs skoleveg? 
o LSB-områdene i Øvre Ålsbygda faller utenfor de områdevise krav i 2.1.3.1? 
o LSB-områdene i Øvre Ålsbygda har ingen bestemmelser? 
o LSB-områder mangler bestemmelser om trafikksikker adkomst og trafikksikker helårs 

skoleveg.  
 Konsekvensutredning: 

o Omtale av trafikksikkerhet i Øvre Ålsbygda – ordlyden foreslås endret fra bør/kan til 
må/er.  

o KU nr. 20A er tatt inn i planen til tross for anbefaling om å ikke ta den inn.  
o Området er langt unna kriteriene som er satt i miljørevisjon.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Det er ikke innsigelser til områdene LSB16 og LSB21. Slik de er lagt inn i planen kan områdene 
bygges ut etter en godkjent illustrasjonsplan. LSB-områdene er spredte boligområder, i 
områder gjerne med mindre utbygget infrastruktur for gående og syklende.  

 Siden områdene er lagt inn som LSB vil det ikke stilles krav til utbedring av veg. 
 



30 Toril Teigar Jacobsen 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-52 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Innspillet er rettet mot fjellområdet nord for Nordseter, med felles grenser med Ringsaker og 
Øyer. Området er avsatt til LNF med eksisterende fritidsbebyggelse som ligger i hensynsone 
friluftsliv og skal inngå i interkommunal plan. Setergrendene i området ligger i hensynsone 
landskap. 

 Etter forrige høringsrunde er planforslaget tilført gode planbestemmelser. Ønsker å foreslå 
ytterligere presiseringer og grep for å ivareta intensjonen om bebyggelse som underordner 
seg landskapet. 

 Bestemmelser for eksisterende LSF: 
o Bør vurdere om begrep kan forenkles for å øke tilgjengeligheten i teksten.  
o Det må framgå tydelig av planbestemmelsene at alle typer tiltak i LNF spredt 

fritidsbebyggelse er søknadspliktige. Derved unngår man snubling i lovverket og 
beholder den styringen som er hensikten ved overgang fra dispensasjon til ordinær 
søknad.  

o Bør tilføyes en bestemmelse som presiserer at det ikke tillates nye fritidsboliger. 
o Bestemmelse 2.11.1: Ønskelig å understreke landskapets forrang med en 

bestemmelse om at all bebyggelse skal underordne seg landskapet. Dette vil være en 
styrke ved særlig eksponerte tomtesituasjoner, både med tanke på arkitektur, 
bygningers utforming og omfanget av terrenginngrep. 

o Bestemmelse 2.11.4: Ordlyden i bestemmelsen er uklar. Gjelder «ny bebyggelse… i 
retning bort fra vannet» plasseringen av tilbygg på eksisterende bebyggelse i 50-
meters sonen og eventuelle nye uthus? Hvordan forholder 2.11.4 seg til det 
generelle byggeforbudet i 50-meters sonen i uregulerte områder, jfr. 1.19.1? 

o Bestemmelse 2.11.5: Gode grep mot lysforurensning ved bestemmelser til 
vindusflater og forbud mot takvinduer og oppadrettet utendørs belysning. I tillegg 
ville et forbud mot å la utelyset stå på når hytta er ubebodd vært et verdifullt bidrag 
mot lysforurensning i området. Det samme gjelder en tilføyelse om at utelyset skal 
ha kort rekkevidde og ikke virke blendende. Utelys som er montert under takutstikk 
virker generelt mindre dominerende enn utelys på vegg. Dersom bestemmelsene 
ikke forbyr at utelyset står på i ubebodde hytter bør retningslinjene i bokstav b) 
flyttes til bestemmelsene. 

o Bestemmelse 2.11.7:  
 Punkt a) er sannsynligvis ment å gjelde for eksisterende naust.  
 Punkt b) og c) regulerer bebyggelsens volumoppbygning på en 

hensiktsmessig måte. For ytterligere å styrke det samlede inntrykket av 
bebyggelsen bør de følges opp med at bygninger skal ha saltak. Bygninger 
med gavler som er bredere enn mønets lengde bør ikke tillates. (Jfr. 
«Tyrolerhus».) 

 I punkt e); har eksisterende utforming og areal forrang for de nye 
bestemmelsene, eller kan man velge? Hva menes i 2.11.11; Helt identisk 
hytte, eller identisk areal og høyder? 

 Punkt h); økning til maks BYA 90 m2 vil ikke utelukkende gi større 
fritidsboliger, men også føre til flere uthus. Det bør vurderes å legge inn 
rammer for uthus i bestemmelsene; antall, areal, høyder i forhold til 
hovedhytta. Det må også avklares om det tillates anneks for beboelse, og om 
det tillates flere husholdninger i samme hytte. («Tomannsfritidsboliger».) 

o Bestemmelse 2.11.8: Bra at det angis konkrete krav til dokumentasjon, herunder 
dokumentasjon på at myr ikke berøres. 



o Retningslinjer: 
 c) Platting på inntil 25 % av totalt BYA vil føre til at noen får ca. 10 m2 platting 

og andre 22 m2, mens behovet for areal til møblering jevnt over kan antas å 
være relativt likt. Hvorfor ikke ha et fast maksareal på for eksempel 15 m2 
som gjelder for alle? Dersom forbud mot gjerde også gjelder inngjerding av 
platting bør det presiseres for å hindre feiltolkning. 

 Forslag til tilføyelser til 2.11 for terrengbehandling og fargebruk, Som følge av at generelle 
bestemmelser i 2.1 er hjemlet i pbl § 11-10 gjelder ikke disse bestemmelsene for LNF spredt 
fritidsbebyggelse. For å ivareta god terrengbehandling og fargebruk bør bestemmelsene 
2.2.1.1 – 4 innarbeides i 2.11. For tomter med terrengfall bør det kreves dokumentasjon på 
forholdet mellom gjennomsnittlig terrenghøyde og nybygg, illustrert med målsatte tegninger 
både for eksisterende og planlagt opparbeidelse av terreng. Fjellområder som deles av 
Lillehammer, Ringsaker og Øyer framstår som ett sammenhengende landskap og det kan 
være en styrke om bebyggelsen her har overordnede fellestrekk. Regulering av fargebruk kan 
være et slikt virkemiddel. Bestemmelsene fra tilgrensende hytteområder i Ringsaker, 
henholdsvis Kroksjølia og uregulerte hytteområder nord for Kroksjødemningen, bør vurderes 
videreført i Lillehammers område. I Kroksjølia stilles det krav om mørke, matte jordfarger på 
yttervegger og takflater, og det tillates ikke lyse kontrastfarger som staffasje. Tilsvarende skal 
det ihht. retningslinjene for uregulerte områder i Ringsaker nord for Kroksjødemningen 
benyttes mørke naturfarger som hovedfarge. 

 Kommentar til utviklingen i setergrender: Setergrendene er viktige kulturlandskap med 
egenartede karaktertrekk som er viktige for opplevelsen av å være i fjellet. Det bør vurderes 
om bestemmelser og retningslinjer i 2.11 vil være egnet til å gi ønsket utvikling på setrene. 
Som følge av at setergrendene er regulert til Hensynsone landskap bør planen ta særlige 
hensyn til målestokken i eksisterende bebyggelse. Dersom enkeltstående fritidsboliger 
utvides til et maksareal på 90 m2 BYA er det stor fare for at fritidsbebyggelsen over tid vil 
forrykke balansen mellom seterbebyggelse og hytter. En egen bestemmelse om maksareal på 
70 m2 BYA i setergrender kan være en vei å gå, som en mellomting mellom maksareal 90 m2 
BYA og opprettholdelse av kravet til dispensasjon. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Det er gjort flere justeringer av bestemmelser for eksisterende LSF, og merknadene er blitt 
vurdert og delvis tatt inn.  

 Innspillet tas for øvrig til orientering.  
 
31 Åge Langsethagen 
Datert: 07.11.19 
ESA: 19/7306-57, 19/7306-61 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen gjelder innspill nr. 109 i konsekvensutredningen. Ønsker at innspillet revurderes.  
 Hovedargumentet mot området i konsekvensutredning er at arealet ligger mot Gropmarka. 

Dette er et tvilsomt argument, for lokalkjente er det 1,5 – 2 km avstand i luftlinje til 
Gropmarka. Foreslått område har alltid vært ansett som Nordseter.  

 Forsvaret har etablert veg til en feltskytebane ved foten av Grøtåsen. Denne er populær som 
adkomst mot Abboraksjøen og områdene fra enden av veien. Herfra er det også kort vei over 
ryggen i vest for adkomst til Gropmarka. Ryggen strekker seg sørover hele veien vest for 
Embretstjønn i retning Nordsetervegen, og har vært regnet som starten på Gropmarka. 
Vegen ville neppe blitt godkjent om dette ble ansett som del av Gropmarka på den tid. 
Omsøkte område ligger i sin helhet på oversiden av denne veien, og er en del av Nordseter 
og ikke av Gropmarka. 



 Konsekvensutredning omtaler lyspåvirkning eller innsikt fra vest. Området ligger skjermet av 
skog mot vest og Gropmarka. Området ligger ca. 30 høydemeter lavere enn ytterkanten 
(vestkanten) for Sæter III, og vil helt klart ha minimal eksponering mot vest i forhold til Sæter 
III. 

 Under «Overordnet plangrep» er det uttalt at ved å akseptere innspillsområdet, vil dette 
legge press på området mellom eksisterende bebyggelse og innspillsområdet. Dette området 
består stort sett av myrområder, og er neppe noe som er spesielt aktuelt å bebygge eller å 
akseptere av kommunen med tanke på nyere signaler når det gjelder bebyggelse på 
myrområder. 

 Under «Flom og overvann» påpekes det at det er en potensiell flomveg som må ivaretas. 
Denne er ved utløpet av det lille «tjernet» som ses på kartet. Her er det under økte 
vannmengder, spesielt på våren, et avløp ned mot veien. Dette ivaretas enkelt ved å følge 
dagens løp for avrenning ned mot grøfta som er etablert på oversiden av vegen. 

 Håper innspillet kan ses med nye øyne. Dette kan bli et fint område med små hytter som 
burde bli til minimal sjenanse for omgivelsene. Det synes også for meg som naturlig å sette 
grense ved veien inn til feltskytebanen om man ønsker å avgrense hyttebygging mot vest. 

 Uttalelsen inneholder forslag til en redusert utbygging, som igjen er delt inn i 4 delområder. 
Forslaget er vist i kart i uttalelsen.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Faglig anbefaling finnes i konsekvensutredning. Dersom området skal vurderes bør 
hensynssone for områdeplan Nordseter justeres. 

 
32 Lillehammer panorama 
Datert: 05.11.19 
ESA: 19/7306-49 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Alle vurderinger, fra konsekvensutredninger og uttalelser fra 1.gangs høring, samt innstilling 
fra rådmann til formannskapet ved første runde, tilsier at området B8 bør tas helt ut av 
planen.  

 Virker som at området skal tvinges gjennom, selv om man går på tvers av alle anbefalinger 
fra konsekvens- og fagutredninger, sentrale LNF-vurderinger og det reelle behovet for 
boligformål.  

 Legger inn B8 som i dag er LNF, mens område B5, som i dag ligger som bolig, tas ut. B5 har 
tilrettelagt infrastruktur og ligger naturlig til for ytterligere utvikling, mens B8 krever at man 
går på akkord med alle sentrale punkter og at det i tillegg skal bygges på dyrket mark. Dette 
er en logisk brist som er vanskelig å forstå.  

 Det oppfordres derfor til å ta B8 ut av planen – og heller se til B5 som et naturlig 
utbyggingsområde hvor all infrastruktur er tilrettelagt. 

 Viser til uttalelser til 1. gangs høring. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Anbefaler å beholde plankartet slik det var ved 2. gangs høring. Verken område B8 eller 
tidligere område B5 er anbefalt fra administrasjonen, og dersom noe skal endres bør det skje 
gjennom en politisk vurdering. 

 
33 Lysgaard og Skaarseth gård  
Datert: 29.08.19  
ESA: 19/7306-7 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 



 Ønsker at område vist som grønnstruktur ved Skaarsethsaga vises som bolig. Området har 
tidligere regulert til bolig. Spesielt å gjøre om områder mellom adkomstvegen og boligene til 
grønnstruktur. 

 Ønsker at område B5 tas inn igjen som fremtidig bolig. Det er regulert til formål turist og 
næring, og det er fradelte tomter på grunn av at området var regulert til bebyggelse. 
Området har vært et ønsket fremtidig utbyggingsområde for politikere og administrasjon 
siden 1991. Vanskelig å forstå at B5 tas ut, når B8 tas inn. Sistnevnte ligger på dyrka mark, 
mangler infrastruktur og har lenger kjøreveg og avstand til busstopp.  

 Grense for konsesjonsområde fjernvarme skal ikke innbefatte gnr./bnr. 50/1. Vedlagt 
uttalelsen er bekreftelse fra Eidsiva Bioenergi AS.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Område vist som grønnstruktur ved Skaarsethsaga er regulert til friluftsområde. I 
kommuneplanens arealdel 2011-2024 er området vist som eksisterende tjenesteyting. Her 
virker formålsgrensa til å være satt svært grovt. Merknadsinnsender viser til at området var 
vist som bolig i tidligere kommuneplanens arealdel. På grunn av områdets form, størrelse og 
terreng er det vurdert at området ikke bør legges inn som fremtidig boligområde, men bør 
vises slik det er regulert; grønnstruktur. 

 Anbefaler å beholde plankartet slik det var ved 2. gangs høring. Verken område B8 eller 
tidligere område B5 er anbefalt fra administrasjonen, og dersom noe skal endres bør det skje 
gjennom en politisk vurdering. 

 Hensynssone som viser konsesjonsområde for fjernvarme følger konsesjon gitt av NVE 
26.06.19, og kommunen forholder seg til denne.  

 
34 Norconsult på vegne av Alf Mælingen og Stig Ringom  
Datert: 28.10.19  
ESA: 19/7306-18 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Omhandler tidligere innsendt innspill til endret arealbruk på gnr./bnr. 186/29. Det foreslås et 
redusert område. 

 Ønskes 2 firemannsboliger.  
 Det argumenteres for dette.  

 
Kommunedirektørens kommentar:  

 Mindre avgrensning er vurdert, se KU nr. 30. Innspillet er ikke anbefalt.  
 Området har vært vurdert som næringsområde, og det vurderes veg mellom Industrigata og 

opptrekksarm ved Høyskolen. Dersom videre utbygging mellom bydel nord og Høyskolen i 
framtiden vurderes, bør det skje gjennom et helhetlig grep.  
 

 
35 Henrik Natvig 
Datert: 05.11.19 
ESA: 19/7306-51 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Innspill gitt ved 1. gangs høring ikke tatt inn i planen. 
 Feil i matrikkel på gnr./bnr. 30/237 er rettet, antar dette også blir rettet i plankartet. 
 Kommuneplanen bør i størst mulig grad stadfeste eiendommers godkjente bruk og 

videreføre gjeldende formål.  
 Like eiendommer må behandles prinsipielt likt.  



 Der kommunen ønsker endret formål bør det være begrunnet politisk og av viktige 
samfunnsmessige hensyn. Dette virker ikke å være vurdert for de eiendommene som i 
gjeldende plan er avsatt til bolig og nå tilbakeført til landbruk. 

 Savner en vurdering hva som er den ønskelige bruken av de aktuelle eiendommene.  
 Merknadsinnsender har omsøkt og godkjent to bolighus og et næringslokale, som etter 

forslag til ny kommuneplanen ikke nødvendigvis ville tillates oppført. Denne endringen 
medfører en stor usikkerhet og endret verdi for eiendommen, som ikke er begrunnet ut fra 
en vurdering om gjeldende eller ønsket framtidig bruk.  

 Merknadsinnsender forstår at eiendommen er å anse som et gardsbruk. Ønsker å få 
bekreftet at ved framtidige endringer vil søknader om tiltak bli behandlet som øvrige 
gardsbruk i Lillehammer. 

 Vil bli behov for oppgradering av uthus og bolighus. Anser dette som i tråd med 
bestemmelsene, og at det ikke er behov for dispensasjonsbehandling. 

 På bakgrunn av formålsendringen ønsker merknadsinnsender å forsikre seg om at han kan 
utnytte hele eiendommens ressurs, også når det gjelder strandteigene. Disse er avsatt til 
formålet grøntstruktur. Her har jeg fiskerett og beiterett, samt 2 buer og et båtnaust som er 
omsøkt og godkjent. Forskriften for Lågendeltaet naturreservat, grenser til disse 
eiendommene og tillater bruk av fiskerett og landbruksvirksomhet med henvisning til de 
konkrete eiendommene dette omfatter. 

 Bestemmelsen og retningslinjen til grøntstruktur bør endres slik at den ikke begrenser 
landbrukseiendommers rett til sine ressurser, og bestemmelsene vurderes av 
Landbrukskontoret. 

 Allemannsretten tillater ikke å etablere seg på privat eiendom, bestemmelsene slik de nå er 
utformet vil gi grunneier begrenset rett til å drifte sine områder, men lag og foreninger 
mulighet for oppføring av byggverk. 

 Om det ikke er en målsetning om å innløse områder avsatt til grøntstruktur bør grunneierens 
bruksrettigheter og ressurser fremdeles ivaretas. 

 Øvrige landbrukseiendommer har avsatt strandteigene til LNF-formål. Merknadsinnsenders 
eiendom er den eneste landbrukseiendom i Lillehammer, som har grøntstruktur formålet og 
begrensninger på bruk av strandteigen. Like eiendommer bør behandles etter likt prinsipp. 

 Ønsker at hele eiendommens ressursgrunnlag og rettigheter blir ivaretatt i ny plan, enten 
ved endring av bestemmelser til grøntstruktur eller formål. 

 For drift av en mindre bynær landbrukseiendom er alle ressursene viktig for framtidig drift og 
vedlikehold. Gjeldende bestemmelser for strandsone og allemannsretten vil fremdeles sikre 
friluftsinteressene. 

 Kommentar til tidligere innspill: Ønsket med innspillet var å få eiendommen registrert som 
fremtidig spredt bolig LSB med mulighet for en ombygging av deler av eksisterende 
bygningsmasse for utleie leiligheter og mulighet for å fradele en tomt til familie. Samt at den 
begrensede næringsvirksomheten som nå er på eiendommen samsvarte med 
bestemmelsene.  Det er etter mitt syn viktig med likebehandling av eiendommene i 
Lillehammer, dette synes ikke å være et gjeldende prinsipp på bakgrunn av konklusjonen i 
konsekvensutredningen og innspill som er medtatt. Det vises til konkusjon i 
konsekvensutredning. Merknadsinnsender stiller seg uforstående til konklusjonen, da 
eiendommen ligger i tilknytting til et etablert boligområde, bybuss og hovedsykkelveg. 
Avstanden til bydelssenteret på Vingnes er inne 10 minutter med sykkel, og ca. 15 minutter 
over Vingnesbrua til sentrum. Dette er langt mer sentralt en mange andre boligområder i 
Lillehammer. Ny E6 vil tilrettelegge for gående, syklende og bomiljøet bli forbedret. 
Byutvikling Lillehammer har som et kriteria for boligetablering at det skal være et godt 
busstilbud, i dette tilfellet innenfor bybussen sine ruter.  Når det da blir medtatt tilsvarende 
innspill om bolig på Traasethstranda innenfor samme bydel som verken har sykkeltrase eller 
busstilbud synes konklusjonen underlig. Det samme gjelder da de store områdene for 



fremtidig LSB i Roterud eller Saksumsdalen og nye boligområder i Vingrom, som ikke bygger 
opp under noen av kriteriene i statlige og regionale retningslinjer. For at planen skal være 
troverdig bør likeprinsippet gjelde for alle bydeler og grunneiere. Dette oppleves særlig 
urettmessig når eiendommen har vært avsatt til bolig i gjeldende og tidligere planer, men 
med begrenset utviklingsmuligheter av bygningsmassen i påvente av ny plan for E6 som nylig 
ble vedtatt. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Feil i matrikkel på gnr./bnr. 30/237 er rettet, plankartet oppdateres og eiendommen 
defineres som eksisterende LSB. 

 Nærhet til byen og regulert område, samt tidligere reguleringsprosesser med E6 er 
eksempler på forhold gjør at denne eiendommen bør vurderes for seg. Eiendommen har 
flere bygg og brukes til bolig og næringsvirksomhet. Eiendommen har tilknyttet strandsone, 
som en del av eiendommens ressursgrunnlag. Det er derfor valgt å også vise strandteigen 
som LNF i plankartet, slik at eiendommen kan utnytte sitt ressursgrunnlag. Retningslinjer om 
bruk av LNF-eiendommer og spesielt bynær landbruksbebyggelse er bl.a. ment å fange opp 
nettopp slike eiendommer. 

 Strandsona som tilhører eiendommen er også endret til LNF.  
 
36 Planråd på vegne av Ane Nyseth og Hans Petter Nyseth 
Datert: 28.10.19 
ESA: 19/7306-17 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Gjelder område LSB18, som lå inne ved 1. gangs høring. Ønsker at området tas inn igjen i 
planen.  

 Området er tidligere vurdert og anbefalt utbygd av landbruksmyndighetene, det er ikke 
dyrket og ikke aktuelt å dyrke. 

 I møte med kommunens planavdeling den 16.10.2012 ble det avklart at dette tomteområdet 
skulle innlemmes i kommuneplanens arealdel ved neste rullering. (ref: H.P.Nyseth) 

 Det er tidligere utviklet en skjøtselsplan for området som viser områdets karakter - beskrevet 
av Landskapsarkitektene Moen & Feste. (vedlegg) 

 Lund & Slaatto arkitekter AS har også beskrevet området tidligere - og bl.a. uttalt at det 
visuelt ikke har noen negativ innvirkning på omgivelsene. 

 Naboer i området er positive til denne avgrensede fortettingen. 
 Planutvalget gikk inn for å godkjenne fradeling av boligtomter her i 2008 og området er 

beskrevet nøye i vedtaket om omdisponering i sak 42/08. 
 Tomteområdet ligger ikke langt fra byen - det er flatt og lett å gå og sykle, kort vei til skole, 

SFO og butikker. 
 Kort vei til Storhove/ HINN med flere hundre arbeidsplasser, samt bybuss med hyppige 

avganger. 
 Arealet er særlig egnet til boligtomter, da det vil inngå som en del av en eksisterende 

boliggrend og benytte eksisterende infrastruktur, uten at det medfører negative 
konsekvenser for landbruket.  

 Omdisponering av dette arealet er en viktig forutsetning for reinvestering og videre aktiv 
landbruksdrift på gården. Det er utarbeidet egen plan for nydyrking av egnede arealer jfr. 
helhetlig skjøtselsplan for Bjørstad gård. 

 Det argumenteres videre for området og kommenteres på konsekvensutredningen.  
 Viser til referat fra mekling, hvor LSB18 først ble foreslått beholdt av Fylkesmannen, samt at 

område B7 ble redusert. Kommunen foreslo at B7 beholdes og at LSB18 ble tatt ut.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 



 Området som ved 1. gangs høring lå inne i planen som LSB 18 ble tatt ut i meklingen. 
Kommunedirektøren har forholdt seg til dette. Viser også til KU nr. 10B, hvor området ikke er 
anbefalt. 

 
37 Structor på vegne av Jøra bygg og grunneiere Elin Skistad Ottesen, Erland Tollefsen 

og Lars Erik Olstad  
Datert: 10.10.19 
ESA: 19/7306-8 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen er et innspill til endret arealbruk. 
 Det er ikke vist nye utbyggingsområder på Nordseter.  
 Har forstått intensjonene slik at videre utvikling på Nordseter ønskes i retning Heståsen og 

Sjusjøen, med krav om en fremtidig interkommunal plan for området Hafjell-Sjusjøen, og 
områderegulering for Nordseter, hvor det skal vurderes å knytte Nordseter sammen med 
Sjusjøen.  

 Lange planprosesser tar lang tid. Uheldig om initiativ til utvikling på Nordseter skal avvente 
planene. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Viser til konsekvensutredning nr. 143. Innspillet er anbefalt vurdert i områdeplan for 
Nordseter, jf. handlingsprogram. 

 
38 Areal+ på vegne av Pinnikvegen 2 
Datert: 25.10.19 
ESA: 19/7306-15 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen gjelder Pinnikvegen 2 på Vingar, tidligere Joker-butikk, gnr./bnr. 35/70. 
 Generell konkurranse i dagligvarebransjen og spesielt etablering av KIWI på Vingnes i 2016 

førte til at Joker ble avviklet 10.11.18. 
 Bebyggelsen står ubrukt/tomt.  
 Ønsker området omdisponert til boligformål, foreslår konsentrert småhusbebyggelse i 2-3 

etasjer. 
 Det argumenteres for innspillet ved tema avstander, barn, unge, bokvalitet, friluftsliv, 

grønnstruktur, risiko og sårbarhet, teknisk infrastruktur. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Viser til konsekvensutredning nr. 148. Det anbefales at formålsendring vurderes gjennom 
egen prosess, hvor bolig, forretning og kombinasjon vurderes. 

 
39 Hans Ingvald Rindal, Hans Børli 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-30 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til det offentlige ordskiftet rundt behovet for næringsarealer i kommunen. Innspillet 
peker på et nytt mulig fremtidig næringsareal. Området ligger på sørsiden av Torpavegen, 
vest for bebyggelsen i Vingrom.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 



 Viser til konsekvensutredning nr. 146. Det anbefales at innspillet vurderes gjennom egen 
prosess. 

 
40 Ragna Lysgaard Rolid 
Datert: 03.11.19  
ESA: 19/7306-25 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen gjelder Kantvegen 8, gnr./bnr. 48/224, innenfor område B5 ved 1. gangs høring. 
 Overtok tomta gjennom skifteoppgjør. Iht. kontrakt skulle tomta være på 5 mål på Lysgaard, 

alternativt Skaarseth. 
 Lillehammer kommune ved planavdelingen tillot ved århundreskiftet fradeling av 1,5 mål 

langs Kantveien for fremtidig bolig da vei, vann og kloakk lå tilrettelagt fram til 
tomtegrensen. 

 Ber innstendig at denne og to nabotomter blir tilbakeført til boligtomter, slik at de kan 
bebygges som avtalt med kommunen da de gikk med på fradeling.  

 Betaler 5000,- i årlig eiendomsskatt på tomta og forventer at utbygging skal kunne skje i nær 
fremtid etter snart 60 år på vent. 

 Jeg imøteser forståelse fra planavdelingen og politikerne i kommunen. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  

 Anbefaler å beholde plankartet slik det var ved 2. gangs høring. Verken område B8 eller 
tidligere område B5 er anbefalt fra administrasjonen, og dersom noe skal endres bør det skje 
gjennom en politisk vurdering. 

 
41 Ola Roterud 
Datert: 02.11.19 
ESA: 19/7306-26 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Gjelder tomt gnr./bnr. 74/20 i Roterud. 
 Fradelt i 1948. Tomt oppmålt i 2019.  
 Tomta er i dag oppdyrket og inngår i produksjonsgrunnlaget for Roterud Søre. 
 Foreslår to tomter langs Engjomvegen (annen grunneier) som erstatning for gnr./bnr. 74/20. 

Foreslår makeskifte for en av tomtene. Da blir dyrka mark ikke berørt.   
 Foreslåtte tomter er ikke dyrka mark, har fjell helt opp i dagen, VA-løsning vil lett kunne 

ordnes når nærliggende byggeområder blir tilknyttet kommunens ledningsnett. En 
omdisponering av arealet som foreslått sammenfaller også med kommunens ønske om å 
beholde dyrka mark. 

 Viser til historikk.  
 Mener forslaget imøtekommer alle relevante hensyn. Dyrka mark blir spart, og 

merknadsinnsender får en erstatningstomt utenfor dyrka mark. 
 Kommunen har de senere år godkjent en rekke boligtomter hos naboene, bla ved 

Geitrudvegen og ved Engjomvegen. Utbyggingen har her skjedd på dyrket og udyrkbar mark. 
- Som nevnt ovenfor, har jeg så sent som i september i 2019 betalt oppmåling av 74/20 etter 
gjeldende arealdel av kommuneplanen. - Å endre formålet for 74/20, uten at jeg samtidig får 
anledning til makeskifte med annet areal som er utenfor dyrka mark, vil føre til at jeg mister 
min arv og gi meg et betydelig økonomisk tap. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Aktuell tomt er tatt ut av planen pga. konflikt med dyrka mark. Flere områder er 
redusert/tatt bort av samme grunn.  



 Makeskifte er privatrettslig, og må gjøres gjennom avtale mellom grunneierne. 
 Viser til konsekvensutredning nr. 145. Innspillet er ikke anbefalt. 

 
42 Bjørn Rønning 
Datert: 08.11.19 
ESA: 19/7306-58 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Er grunneier på gnr./bnr 122/22. Adkomst til boliger langs Hølenvegen går over gårdstun på 
gnr./bnr 122/22.  

 Skal område LSB18 få adkomst via Hølenvegen, vil denne gå over dyrka mark. Skal det 
bebygges mer langs Hølenvegen må denne legges utenom gårdstun.  

 Sør for LSB1-tomt og boliger tilknyttet Hølenvegen og Prestmovegen, på gnr./bnr 122/22, 
ligger et areal på ca. 3 daa. Området er ikke dyrket mark. Her ligger all infrastruktur, vann, 
kloakk, strøm og fiber. Foreslår boliger her.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Etter 1. gangs høring er store deler av det opprinnelige området tatt ut pga. konflikt med 
dyrka mark. Gjenværende områder er vist som LSB18 og LSB25. I tillegg ligger ei tomt tilbake 
inne i boligområdet ved Prestmovegen/Hølenvegen.  

 LSB18 vil antagelig måtte søke om felles avkjøring direkte fra Baklivegen.  
 Viser til konsekvensutredning nr. 149. Innspillet er ikke anbefalt.  

 
43 Stein Schinstad 
Datert: 08.11.19 
ESA: 19/7306-59 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Forstår at bestemmelser for hytter innenfor 100 m fra vannet strammes inn. Enig i stramme 
bestemmelser, men det må fortsatt være mulig med dispensasjon for restaurering eller 
forsiktig ombygging. 

 Eier eldre hytte med oppgraderingsbehov. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Foreslåtte bestemmelser skal gjøre det enklere for grunneiere å foreta oppgraderinger og 
endringer av sine hytter.  

 
44 Sabine og Tore Semb, Liv og Gunnar Øihaugen 
Datert: 05.11.19  
ESA: 19/7306-46 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Sterkt kritisk til område B25 i Vingrom. 
 Området er et naturområde som benyttes mye til friluftsliv, skiløype fra bygda til fjells, stier 

krysser området, vilt benytter området, årlig hekking av rugde. 
 Området vil bli svært synlig i landskapet.  
 Det er dårlige solforhold på området. Det vil ikke være sol 80-140 dager i året.  
 Trafikken på fv. 250 (Torpavegen) har trafikken økt kraftig på de 15 årene. Mye tungtrafikk, 

mange kjører for fort. Dette skaper mange trafikkfarlige situasjoner. Vegen er smal, mange 
farlige situasjoner, spesielt vinterstid. G/s-veg vil ikke endre dette.  

 Har tidligere fått beskjed om at det ikke kunne kobles flere boenheter på Rønningsveien, 
fordi utkjøringen er trafikkfarlig.  



 En utbygging vil føre til mer trafikk mot skolen og Vingrom, hvor det er dårlig 
trafikksikkerhet.  

 Utbyggingen vil kreve nytt gangfelt langs eksisterende FV 250. På en strekning på 350 m, så 
vil det bli tap av matjord.  

 Foreslår at det foreslått boligområdet B25 skrinlegges for godt. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 KU er oppdatert på bakgrunn av uttalelsen. Oppdateringen gir ikke grunnlag for å endre 
konklusjonen. 

 Området kommer i forlengelse av bebyggelsen på Spakrud og vil være et tilskudd til ny 
småhusbebyggelse i Vingrom og Lillehammer. 

 En rekke hensyn er påpekt i uttalelsen og i KU, dette er forhold som må vurderes gjennom 
reguleringsplan.   

 Anbefaler at området blir liggende som boligområde. 
 
45 Kristin Skaarseth 
Datert: 30.06.19, 14.10.19 
ESA: 18/10432-142, 19/7306-11 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Grunneier av del av område mellom Kantvegen og Nordsetervegen, nord for Skurva. I 
kommuneplanens arealdel 2011-2024 og ved 1. høring var området avsatt som fremtidig 
bolig. Området er ved 2. gangs høring vist som fritids- og turistformål. Ønsker at området 
tilbakeføres til fremtidig bolig. 

 Ønsker at krav om felles planlegging øst og vest for Skurva fjernes. 
 Det er etablert veg, vann og avløp som er lagt til rette for denne tomten.  
 Det vises til historikken i tidligere reguleringsplaner: 

o Reguleringsplan for Olympiaparken (vedtatt 1993) viser turist- og næringsformål.  
o 5 tomter fradelt i 1999 på grunnlag av regulering.  
o Det er etablert veiadkomst fra Kantvegen. 
o Kommuneplanenes arealdel 2006-2016 viser området som fremtidig reiselivsnæring.  
o Kommuneplanens arealdel 2011-2024 viser området som fremtidig boligformål. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Anbefaler å beholde plankartet slik det var ved 2. gangs høring. Verken område B8 eller 
tidligere område B5 er anbefalt fra administrasjonen, og dersom noe skal endres bør det skje 
gjennom en politisk vurdering. 

 
 
 
 
46 Lars Skaarseth 
Datert: 13.08.19, 04.11.19 
ESA: 18/10432-143, 19/7306-41 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Grunneier av Kantvegen 6, gnr./bnr. 48/223.  
 Fradelt tomt, vest for Skurva. Vist som turist og næring ved 2. gangs høring.  
 Har betalt eiendomsskatt og det har ligget i planen at dette området videre skulle reguleres 

til bolig. Det er etablert veg, vann og avløp som er lagt til rette for tomten. Ber om at tomten 
settes tilbake til status boligformål som de hadde i kommuneplanens arealdel 2011-2024. 

 Viser til historikk: 



o Reguleringsplan for Olympiaparken, godkjent av kommunestyret 29.04.93, turist og 
næringsformål.  

o I 1999 ble 5 tomter fradelt i næringsområdet.  
o Det er etablert veiadkomst fra Kantvegen og VA er lagt til tomtegrensen. Det var på 

denne tiden reguleringsstatusen som var grunnlaget for at vi fikk fradelt disse 
tomtene. 

o Ved utarbeidelse av ny kommuneplan for 2003-2016 beholdt tomten status turist og 
næring. 

o I kommuneplanens arealdel 2011-2024 har tomten fått status boligformål.  
o Ber derfor om at tomten opprettholder status boligformål. 

 
Kommunedirektørens kommentar:  

 Anbefaler å beholde plankartet slik det var ved 2. gangs høring. Verken område B8 eller 
tidligere område B5 er anbefalt fra administrasjonen, og dersom noe skal endres bør det skje 
gjennom en politisk vurdering. 

 
47 Lars Skaarseth, Ragna Bergseng, Kristin Skaarseth 
Datert: 14.10.19 
ESA: 19/7306-12 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Grunneiere av Kantvegen 6, 8 og 10.  
 Fradelte tomter, vest for Skurva. Vist som turist og næring ved 2. gangs høring.  
 Har betalt eiendomsskatt og det har ligget i planen at dette området videre skulle reguleres 

til bolig. Det er etablert veg, vann og avløp som er lagt til rette for disse tomtene. Ber om at 
tomtene settes tilbake til status boligformål som de hadde i kommuneplanens arealdel 2011 
– 2024 

 Viser til historikk: 
o Reguleringsplan for Olympiaparken, godkjent av kommunestyret 29.04.93, turist og 

næringsformål.  
o I 1999 ble 5 tomter fradelt i næringsområdet.  
o Det er etablert veiadkomst fra Kantvegen og VA er lagt til tomtegrensen. Det var på 

denne tiden reguleringsstatusen som var grunnlaget for at vi fikk fradelt disse 
tomtene. 

o Ved utarbeidelse av ny kommuneplan for 2003-2016 beholdt disse tomtene status 
som turist og næring. 

o I kommuneplanens arealdel 2011-2024 har tomtene fått status boligformål. 
o Ber derfor om at tomtene opprettholder status boligformål. 

 
 
 
 
Kommunedirektørens kommentar:  

 Anbefaler å beholde plankartet slik det var ved 2. gangs høring. Verken område B8 eller 
tidligere område B5 er anbefalt fra administrasjonen, og dersom noe skal endres bør det skje 
gjennom en politisk vurdering. 

 
48 Lars Skjeggestad 
Datert: 10.11.19 
ESA: 19/7306-62 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 



 Uttalelsen er utformet med følgende formål: 
o Utnytte store samfunnsøkonomiske investeringer på en mer effektiv måte. 
o Etablere fremtidige næringsarealer med attraktiv og sentral plassering i forhold til 

Lillehammer sentrum. 
o Imøtekomme behov for lagringsdeponi av steinmasser fra nye tuneller som etableres 

i forbindelse med ny trase for E6. 
o Bevare matjord og effektivisere produksjonen fra landbruket. 
o Redusere miljøskadelig utslipp fra landbruk til Lågen og Mjøsa. 
o Utnytte muligheter som oppstår av nedenstående forslag til å etablere jordkabel i 

stedet for luftstrekk for høyspentledninger langs områdene hvor sprengningsmasser 
lagres. 

 Næringsarealer og jordvern: Lillehammer utfordringer med å etablere sentrale areaer for 
utvikling av ny næringsaktivitet, særlig pga. jordvern. 

 Trafikk og miljø: Kommunen vil bli sterkt påvirket av ny trase for E6 med betydelige 
miljømessige inngrep. Man kan forvente endringer i trafikkmønsteret langs veinettet og 
skape betydelige utfordringer i forhold til å forutse alle konsekvenser for både offentlig og 
privat sektor. Det forventes behov for permanent lagring av ca 1 mill m³ med stein bare fra 
de lokale tunellene som skal etableres langs ny trase for E6. 

 Samfunnsøkonomiske hensyn: Samfunnsøkonomiske investeringer i form av infrastruktur 
(vei, vann, avløp, el-forskyning/bioenergi) har potensiale til en langt bedre utnyttelse enn hva 
tilfellet er i dag. 

 Uttalelsen innebærer et forslag om å flytte dyrka mark fra Skikstadjordet, mellom 
Industrigata og Gudbrandsdalsvegen, til område sørøst for Jørstadmoen, langs Lågen. 
Landbruksarealene langs Lågen kan heves ved å lagre sprengningsmasser fra E6-utbyggingen: 

o Landbruksinteresser på Fåberg stiller seg meget positive til forslaget, forslaget vil 
kunne mottas positivt av langt flere aktører enn hva det har vært mulig å avdekke i 
den begrensede tiden som er benyttet til å arbeide med saken i denne runden.  

o Landbruksareal som flyttes kan gjenoppbygges i forholdet 1:1. 
o Landbruksarealene blir ikke lenger flomutsatte, slik at utvasking av matjord med 

næringssalter fra både kunst- og natur-gjødsel reduseres/elimineres for de 
områdene som blir hevet.  

o Transportavstanden for flytting av matjord (sjikt for sjikt) er begrenset. Behov for 
mellomlagring av masse vil kun være en utfordring for den delen av jordsmonnet 
langs Lågen som skal gjenbrukes (dvs heves). 

o Terrengforholdene for oppbygging av nytt landbruksareal vil være tilnærmet helt 
flatt og ikke skape ekstra utfordringer. I området er det god tilgang på løsmasser 
(sand/grus) som vil kunne legges i/blandes med sprengningsmassene som underlag 
for tilstrekkelig topplag med matjord. 

o Arealene langs Lågen kan etableres med vanningsanlegg fra sikre vannkilder (Lågen). 
Landbruksarealene mellom Industrigata og Lågen har ikke tilgang til vann og leverer 
meget begrenset produksjon i tørkeperioder. 

o Høyspentkablene for el-forsyning som i dag går over landbruksarealene sørøst for 
Jørstadmoen vil, med begrenset ressursinnsats, kunne legges i jordkabel før topplag 
med matjord etableres. Dette vil bedre både den visuelle (og evt fysiske) 
forurensingen som luftkabler representerer.  

o Landbruksarealene i traseen vil kunne få en mer effektiv utnyttelse. 
o Det ubenyttede potensialet som ligger i en bedre utnyttelse av den infrastrukturen 

rundt forslaget til nytt næringsareal er betydelig. 
o Bioenergisentralen vil utvilsomt være langt mer effektiv dersom den omsluttes av 

næringsaktivitet. Man vil kunne ta ut betydelige miljømessige gevinster når 



transportvei og varmetap optimaliseres ved at nye næringsarealer etableres med 
bioenergisentralen som midtpunkt. 

o Politikerne har med andre ord muligheten til å realisere betydelige 
samfunnsøkonomiske besparelser dersom disse miljømessige konsekvensene 
vektlegges. Jeg kjenner ikke hvor store investeringer som er nedlagt i 
bioenergianlegg med tilhørende distribusjonsnett, men har forstått at beløpet er 
betydelig. Det er ikke uten betydning at politikere er bevisst denne situasjonen og 
vet å utnytte det potensiale som kan ligge i optimalisert næringsstruktur. 

 Det må også nevnes at det allerede er etablert egen trase for transport av bioenergi over 
Skikstadjordet til Lillehammer Helsehus. Det er med andre ord meget begrensede ressurser 
som skal til for å kunne distribuere energi (varme) til evt nye næringsetableringer i området. 

 Tykkelsen på sprengningsmassene samt behovet for å etablere flomsikre arealer vil avgjøre 
hvor mye masse som kan lagres/utnyttes til nye landbruksarealer. Det er trolig slik at store 
deler (om ikke alt) av sprengningsmasser vil kunne utnyttes til ovennevnte formål. Da kan 
masseuttaket fra tunellene representere et aktivum for kommunen i stedet for et problem 
som det pt ikke er funnet en endelig løsning på (så vidt meg bekjent). 

 Ovennevnte forslag vil sikkert innebære langt flere konsekvenser enn hva jeg som 
forslagsstiller har kapasitet til å gjennomgå her og vil naturligvis også baseres på en rekke 
forutsetninger som det er vanskelig å behandle i et såpass komprimert og generelt forslag. 
Mitt poeng er å fremme innspill til hvordan man kan komme til nye løsninger gjennom å 
kombinere noen av de utfordringene/realitetene som kommunen vil stå overfor i de 
kommende årene.  

 Ønsker at høringsrunden er reell og at ingen politiske partier har låst sine posisjoner i forkant 
av denne. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Viktig å sikre tilstrekkelige og funksjonelle arealer for å beholde og videreutvikle 
Lillehammers næringsliv. Nye områder har vært grundig vurdert gjennom prosessen med 
kommuneplanen. Etter konsekvensutredning og flere analyser er det ikke lagt ut 
næringsarealer på området mellom bydel nord og høyskolen. 

 Merknadsinnsender har interessante ideer, og viser hvordan en kan løse flere problemer 
samtidig, dersom man har et tverrfaglig og helhetlig blikk på problemstillingene.  

 Selv om de aktuelle områdene mellom bydel nord og høyskolen i denne planen ikke blir 
omdisponert til næringsarealer kan det i planperioden bli aktuelt å flytte dyrka mark fra 
andre områder, eksempelvis Vormstuguskiftet og Hagejordet.  

 
49 Lars Skjeggestad på vegne av Keith Richardson 
Datert: 05.11.19  
ESA: 19/7306-47 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Grunneier ønsker å utnytte tomta til ny dagligvare kombinert med ladestasjon for elbiler og 
boliger.  

 Viktig med tilstrekkelig areal for fremtidig utvikling både i forhold til parkering, 
trafikkavvikling samt handelsareal. 

 Ønsker å utnytte sprengningsmasser fra tunnelbygging for ny E6 til å planere hele tomten.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Eiendommen er definert som sentrumsformål, men sentrumsformålet er avgrenset av skrent 
ned mot flomutsatt slette langs Lågen. Det må gjøres en konsekvensutredning av en ev. 
planering av tomt og utvidelse av sentrumsformål, hvor bl.a. flomsikkerhet og hensyn til 



nedenforliggende jorde må vurderes. Det anbefales å ta inn i bestemmelsene at slik utvidelse 
kan vurderes gjennom konsekvensutredning i reguleringsplan.  

 
50 Areal+ på vegne av Hans Arne og Signe Liv Skyttermoen 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-32 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Positiv til at deler av eiendommen utvikles til boligformål, men ber om at byggeområdet B21 
justeres. 

 Området som er avsatt til boligformål består i hovedsak av en nordvendt skråning, og er lite 
egnet til boligformål. En utbygging vil føre til store terrenginngrep. 

 Foreslår å justere byggeområdet slik at det ligger i tilknytning til eksisterende boliger.  
 Det argumenteres for innspillet ved tema avstander, barn, unge, bokvalitet, landbruk, 

grønnstruktur, verneområder, arter, kulturminner, risiko og sårbarhet, teknisk infrastruktur. 
 Forslaget til justert byggeområde er 5 daa – 12 daa mindre enn området avsatt i forslag til 

kommuneplan. 
 Mener markedet etterspør frittliggende småhusbebyggelse med kort avstand til skole, 

barnehage og fritidstilbud på Jørstadmoen. En justering av B21 som omsøkt vil være tilpasset 
strøkets karakter og vil harmonere med omkringliggende bebyggelse. Arealet ligger godt i 
landskapsrommet og ny bebyggelse vil ikke gi silhuettvirkning eller unødig eksponering til 
omgivelsene. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Området som er lagt inn ved 2. gangs høring er begrenset i areal slik at det ikke berører dyrka 
mark. Området ble justert etter politisk ønske. Ingen innsigelse til dette området. 

 Område som er avsatt til bolig ved 2. gangs høring består av en bratt skrent som er vanskelig 
å bebygge.  

 Grunneier ønsker å flytte område for bolig til bebyggbart område nedenfor skrenten. 
Området består av dyrka mark. Del av området er i dag fotballbane. 

 Anbefaler å legge inn område som foreslått av merknadsinnsender, samt utvide noe der 
utvidelsen ikke går på bekostning av dyrka mark. Grense settes slik at skrent mot sør ikke 
bebygges.  

 
51 Stiftelsen Ringsveen  
Datert: 28.08.19 
ESA: 19/7306-2 
Uttalelsen kom før kommuneplanens arealdel ble sendt på 2. gangs høring. 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Ønsker å benytte ca. 6 daa av eiendommen til boligformål.  
 Arealet er beliggende på vestsiden av gårdsveien til Ringsveen og en begrenset og 

arkitektonisk tilpasset utnyttelse, vil derfor ikke påvirke eksisterende miljø eller bebyggelse 
på eiendommen. 

 Innspillet er blitt sett i sammenheng med et langt mer omfattende boligprosjekt nord for 
området. Så langt stiftelsen erfarer, har dette bidratt til at dette «samlede» prosjektet er 
møtt med sterke motforestillinger, noe stiftelsen har forståelse for.  

 Minner om at innspillet er innsendt uavhengig av andre planlagte prosjekter i området, og at 
det fra stiftelsens side ble gitt uttrykk for et ønske om å bli ansett som et eget prosjekt og 
behandlet som det. 

 Prosjekt vil ha et meget begrenset omfang, 8-10 boenheter, og inngå som en naturlig del av 
den eksisterende bebyggelse i Vårsetergrenda.  



 Prosjektet får ingen konsekvenser for kulturlandskap eller friluftsareal i området, og 
stiftelsen vil påse at en eventuell utbygging utformes i harmoni og i tråd med omgivelsene.  

 Bakgrunnen for innspillet er behov for å styrke det økonomiske grunnlaget for Stiftelsen 
Ringsveen og dermed kunne holde fram med dagens aktivitet på eiendommen. Stiftelsens 
formål går i korthet ut på å tilby norske kunstnere å bo og arbeide på Ringsveen. Så langt har 
12 kunstnere benyttet seg av tilbudet. Tilbakemeldingene er bare positive. Det er imidlertid 
et faktum at med en stadig minkende grunnkapital, vil det innen få år være umulig å 
opprettholde dagens drift og med det etterkomme Anne og Jakob Weidemanns uttrykte 
ønske for Ringsveen. Som det ser ut i dag, vil løsningen da være et salg på det private 
eiendomsmarked. Sett i lys av den utvikling som har vært i denne saken, ber Stiftelsen 
Ringsveen om at omtalte søknad og boligprosjekt blir gjenstand for en ny og selvstendig 
behandling.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Området er konsekvensutredet og vurdert i KU nr. 70. Konsekvensutredningen er gjort 
separat og uavhengig av naboområdet, som er vurdert i KU nr. 71. Begge områdene var tatt 
inn i planen ved 1. gangs høring. Siden de grenser til hverandre ble de lagt inn som et 
område, da det fra kommunens side er ønske om at større områder planlegges helhetlig, til 
det beste for hele det fremtidige området. Kommunedirektøren har ikke anbefalt noen av 
områdene i Vårsetergrenda. Området ligger som LNF i forslag til vedtak. 

 
52 Olav Sørbu 
Datert: 04.11.19 
ESA: 19/7306-39 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til kommuneplanens arealdel, inkl. områderegulering i handlingsprogram, pågående 
detaljreguleringen i områdene rundt gamle Nevra Høgfjellshotell, og pågående arbeidet med 
å sette en byggegrense/fjellgrense mot Lillehammerfjellet, Øyer og Ringsaker. 

 Grunneier på Kaussetra. Beskriver setras beliggenhet, alder, størrelse, bebyggelse. Setra 
markerer i dag slutten på bebyggelsen og starten på fjellområdet mellom Nordseter og 
Sjusjøen.  

 Kaussetra er et svært populært turmål for hyttefolk og barnefamilier, samt besøkende fra 
Lillehammer. «Nordseter Rundt» sitt høyeste punkt passerer på oversiden av setra.  

 De siste årene har det vært omfattende kulturbasert næring på setra, i tråd med dagens 
regulering som er næring. Eksempel på sommeraktiviteter har vært barneteater, seterdyr, 
seterkafe, ponniridning på Kausvegen, kunstutstillinger osv. På vinteren har det vært aking på 
seterløkka.  

 Setra er i dag ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er godkjent og gitt byggetillatelse til 
et bygg helt nord på seterløkka. Formålet med bygget er blant annet tilgang til 
sanitærforhold ved ulike arrangementer på setra, utleie til bedrifter/privatpersoner mm. 

 Kausvegen over setra og «Krøtterstien» nord for setra skal fortsatt være 
byggegrensa/fjellgrensa mot Nordseter og Lillehammerfjellet 

 Kausvegen skal fortsatt være regulert som skiløype på vinteren. 
 Reguleringsformål for Kaussetra med seterløkke i gjeldende plan videreføres. 
 Barn og unge (målgruppa for Kaussetra) må ivaretas ved å begrense trafikk i øvre del av 

Nordseter og på Kausvegen. 
 Vinter- og sommeradkomst til hyttefeltet mellom de gamle skitrekkene legges på nedsiden 

av Nevra og oversiden av Skogsløypa. Dette fjerner nærmest all trafikk sommer som vinter i 
øvre del av Nordseter (fra Aktivitetssenteret, forbi Røde Kors hytta, ovenfor Kaussetra og 
frem til hyttefeltet mellom skitrekkene). 

 



Kommunedirektørens kommentar: 
 Innspillet bør tas med inn i arbeidet med områdeplan for Nordseter, jf. handlingsprogram. 

 
53 Søre Holme gård  
Datert: 28.10.19  
ESA: 19/7306-20 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen omhandler gnr./bnr. 52/1, mellom Nordsetervegen og Kantvegen. Under 1. gangs 
høring var området vist som fremtidig bolig, område B5. 

 Mener deres teig fortsatt bør være regulert til boligformål. Begrunner dette slik: 
o Nordsetervegen med g/s-veg og god bussforbindelse til sentrum. 
o VA gjennom området. 
o Rimelig avstand til skole og barnehage. 
o Ikke dyrkbar mark, dårlig skoggrunn. 
o Bryter ikke med horisontlinjen fra byen. 
o Skiløype gjennom området til byen. 

 Bør være forutsigbarhet i kommunens planer.  
 
Kommunedirektørens kommentar:  

 Anbefaler å beholde plankartet slik det var ved 2. gangs høring. Verken område B8 eller 
tidligere område B5 er anbefalt fra administrasjonen, og dersom noe skal endres bør det skje 
gjennom en politisk vurdering. 

 
54 Areal+ på vegne av Torill Skogmo Varlid og Kjell Varlid 
Datert: 04.11.19  
ESA: 19/7306-38 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Innsendt av Areal + på vegne av grunneiere.  
 Ønsker at byggeområdet B22 justeres slik at hele gnr./bnr 122/13 avsettes til fremtidig 

boligområde, også det som ligger i rød støysone. Støy vil være et tema ved regulering, og 
konsulent mener støymålinger kan gi andre støysoner. 

 Område B22 gir i realiteten ingen utviklingsmulighet, da denne delen allerede er bebygd.  
 Forsvarets skyteaktivitet legger sterke begrensninger på mulig utvikling på Jørstadmoen. 

Dette har stor betydning for lokalsamfunnet og berører både eksisterende beboere og 
fremtidig muligheter for utvikling.  

 Mener Forsvaret har ansvar for å begrense ulempene av skyteaktiviteten og på den måten 
bidra til at lokalsamfunnet på Jørstadmoen kan utvikle seg videre. 

 Kritikkverdig at støyrapporten ikke foreslår noen støydempende tiltak. 
 Viser til at det er begrenset boligpotensial på Jørstadmoen.  

 
 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Kommunedirektøren har forholdt seg til de føringer som er gitt av statlige og regionale 
myndigheter når det gjelder støy. 

 Det er mulig å ta inn hele området, dette vil kreve ny høring av (del av) planen. En 
forutsetning vil være rekkefølgekrav om at området ikke kan reguleres, ev. ikke bebygges, før 
støysituasjonen er akseptabel.  

 Det anbefales at det politisk jobbes i dialog med Forsvaret for å få skjermet støykilden, 
endret retningslinjen eller muliggjort lokal støyskjerming. Tiltak i planens handlingsprogram. 



 
55 Beboerne i husstandene Vårfaret 29, Vårsetervegen 82, Vårsetervegen 89, 

Vårsetervegen 91, Vårsetervegen 95, Vårsetervegen 99, Vårsetervegen 101, 
Vårsetervegen 105 og Vårsetervegen 113  

Datert: 16.09.19 
ESA: 16/7066-276 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til høringsuttalelse ved 1. gangs høring. 
 Også en mindre utbygging vil ligge utenfor byvekstgrensa, og er derfor prinsipielt viktig. Å 

tillate plantiltak utenfor byvekstgrensa, selv om hensikten isolert sett kan være god, vil etter 
vår mening skape en presedens som gjør det vanskelig ut fra hensynet til likebehandling å 
stoppe senere ønsker fra store utbyggere om å omregulere områder utenfor byvekstgrensa 
til boligbygging - herunder blant annet området B12.  

 
Kommunedirektørens kommentar: 

 De aktuelle områdene ligger som LNF og LSB i forslag til vedtak. 
 
56 WSP på vegne av grunneier 
Datert: 07.01.20 (etter høringsfrist) 
ESA: 19/7306-69 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Viser til KU og kommenterer denne. Er uenig i flere av konklusjonene. 

Kommunedirektørens kommentar: 
 Konsekvensutredninger gjennomgått på nytt. Det er ikke funnet grunn til å endre 

konklusjonen. 
 
57 Marianne Øverlie, Erling Svela 
Datert: 05.11.19 
ESA: 19/7306-54 
Hovedpunkter fra uttalelsen: 

 Uttalelsen er konsentrert om forhold som vedrører Nordseter og Fåberg Østfjell. 
 Generelt god plan. 
 Hensikten med nye bestemmelser er nettopp at de er annerledes enn forhenværende regler, 

slik at forskjellsbehandling kan ikke være en begrunnelse for ikke å endre bestemmelsene. 
 Det er ikke helt klart om det kun er Nordseter som er utsett til destinasjonsutvikling eller om 

dette er ønskelig også i de tre andre angitte områdene. 
 Innholdet i destinasjonsbegrepet synes å være underforstått i opplistingen av hva som skal 

kartlegges og sikres. Imidlertid vil det nok være hensiktsmessig å klarlegge hva som legges i 
begrepet, og – viktigst! - å avgrense det mot å bli «småby/satellittby på fjellet», 
fornøyelsespark, idrettsanlegg eller underholdningsarena. 

 Flere innspill til områderegulering Nordseter, bl.a.: 
o Byggegrense mot Gropmarka og Fåberg Østfjell bør settes før oppstart av 

områdereguleringsplan.  
o Dagens faktiske grense for bebyggelse, trafikk, anlegg og andre installasjoner bør 

bestå.  
o En landskapsanalyse bør inngå i områdereguleringsplanarbeidet. 
o Kommunen bør tidlig sette rammer for bebyggelse og reguleringsformål tilpasset 

natur- og kulturlandskapet. Enklere og mindre konfliktfylt å sette grensen til to, evt 



tre, etasjer på forhånd, enn etter at tegningen av en femetasjes Nordseter 
shoppingtorg eller 12-etasjer Nordseter panorama leilighetstårn foreligger.  

o Begrensning av støy og støyende aktiviteter er spesielt viktig fordi lyder bærer langt i 
det skålformete terrenget.  

o Viktig med kollektivtransport og at holdeplasser plasseres og utformes på en god 
måte.  

 Innføring av arealtype LSF synes å være hensiktsmessig. Konkret innspill til hvordan ordlyden 
kan endres i teksten, med henvisning til politisk plattform for kommunestyreflertallet 2019-
2023.  

 Bestemmelsen om at det ikke tillates VA-teknikk er fornuftig, da dette i praksis medfører 
ytterligere oppgradering og modernisering. Konkret forslag til justering av ordlyden i 
bestemmelse vedr. dette.  

 Begrensningene for LSF virker fornuftige. 
 Bestemmelse om vindusflate sikrer ikke at det ikke settes opp vinduer ved siden av 

hverandre, hvorpå man mister styringen. Konkret forslag om bestemmelse for å styre dette.  
 Bestemmelse og retningslinje om platting gir en fornuftig begrensning. Dersom dette er 

ment å dekke også planering av terreng eller andre terrenginngrep, så bør dette ordet også 
innføres i teksten, ev. egen bestemmelse om terrengendringer ift. opprinnelig terreng. 

 Forslag til hvordan platting under 0,5 m kan inngå i BYA.  
 Foreslår at plattinger og terrasser kan utstyres med inntil 90 cm høyt rekkverk. 
 Bestemmelse om gjenoppføring eter totalskade bør omfatte BYA, mens planens krav til 

utforming – gesimshøyde, takvinkel, farge, vindusflater – bør også gjelde for gjenoppbygging. 
 Positivt med bestemmelser om at landskapet omkring selve vassdraget skal ivaretas. 
 Bør gå tydelig frem hva som går inn under «Mesna-vassdraget», jf. bestemmelser om 

størrelse på hytter.  
 Ønsker bestemmelser som begrenser støy fra bygninger og virksomheter, spesielt utenom 

arbeidstiden og i helgene.  
 
 
Kommunedirektørens kommentar: 

 Innspill til områdeplan for Nordseter tas inn i arbeidet med denne, jf. handlingsprogram. 
 Det er gjort flere justeringer av bestemmelser for eksisterende LSF, og merknadene er blitt 

vurdert og delvis tatt inn.  
 Det er angitt i temakart hvilke hytter som har 70 m2 som arealbegrensning.


