
Avsender, dato Kort oppsummering av hovedpunkter i uttalelsen Administrasjonens kommentar 
Fra planutvalgets vedtak av 
høring, 17.09.20 

Muligheter for å tilrettelegge for felles dyrkingsareal/felles 
kjøkkenhage skal vurderes. 
 
Muligheter for felles innendørsareal skal vurderes, eksempelvis et 
flerbrukshus, felles gjesteovernatting, felles aktivitetsbod og/eller 
andre fellesfunksjoner som kan redusere arealbehovet i de 
enkelte boenheter 
 
Det skal vurderes hvorvidt det kan etableres en pilot for en 
minigjenbruksstasjon i, eller i tilknytning til, området. 
 
 
 
 
Det skal vurderes hvordan det best kan oppnås en stor størrelse- 
og prisvariasjon innenfor området, inkl. boenheter tiltenkt 
førstegangskjøpere. 
 
 
 
 
 
 
Det skal vurderes å bruke Hagevegen og tverrforbindelse som 
hovedadkomst, for å unngå å bygge nytt kryss i Hamarvegen. 
 
 
Boligsosiale behov skal sikres i planleggingen. 
 

Planen er forholdsvis fleksibel, og det er mulig å tilrettelegge for 
kjøkkenhage uten at dette presiseres ytterligere i planen.  
 
Tatt inn i bestemmelsene. 
 
 
 
 
Det er ikke tatt inn arealer til minigjenbruksstasjon i området. I 
liten skala kan dette etableres i forbindelse med boligene. Anlegg 
som genererer trafikk og krever plass bør vurderes i et helhetlig 
perspektiv for kommunen, og må planlegges gjennom 
reguleringsplan. 
 
Bestemmelse 3.1.4 sikrer at det innenfor hvert delområde 
kommer boliger i forskjellige størrelser, med forskjellig antall 
soverom. I 5 av delområdene er det i tillegg krav til både blokk og 
småhusbebyggelse. Mulighet for å senke krav til f.eks. parkering 
eller uteoppholdsareal for å få billigere boliger. Ikke anbefalt i 
utgangspunktet. Kommunen er grunneier, og kan legge føringer 
for egne arealer som går lenger enn det man kan i en 
reguleringsplan.  
 
Dette er vurdert, og den faglige anbefalingen er å prioritere 
gående og syklende på denne tverrforbindelsen, og å etablere 
nytt kryss til Hamarvegen. 
 
Område B/T_1 er avsatt til boliger for mennesker med 
utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Andre boligsosiale behov 
kan løses innenfor planområdet, men da må kommunen ta 
initiativ til det når planen er vedtatt, enten bruke område hvor 
kommunen er utbygger eller benytte utbyggingsavtaler hvor 
kommunen ikke er grunneier.  
 



Fylkesmannen i Innlandet, 
27.11.20 

Aksepterer arealutnyttingen i planen, men oppfordrer til og 
mener det er rom for høyere arealutnytting.  
 
Positivt at det er ønske om å ivareta matjorda. Bestemmelse om 
matjord åpner for at jorda kan gjenbrukes innenfor planområdet, 
og ikke flyttes og brukes til matproduksjon. Fylkesmannen mener 
at jorda bør brukes til matproduksjon og at en løsning for dette 
må være klar før det gis igangsettingstillatelse. Advarer mot 
løsning med midlertidig deponering av massene uten at det er 
avklart hvor de skal brukes. Fylkesmannen mener matjord skal 
brukes til jordbruksproduksjon og at planbestemmelsen om 
matjord derfor bør endres slik at det står «i jordbruket» 
istedenfor «utenfor eller innenfor planområdet».  
 
Planen sikrer ikke bilfrie tun. Anbefaler kommunen å 
endre planbestemmelsen til ny småhusbebyggelse, slik at den 
overflateparkering i hvert delområde kreves lagt i felles 
parkeringsanlegg utenfor tunet. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen. Nye boliger kan ikke 
plasseres i rød støysone. I gul støysone må de avbøtende 
tiltakene sikre at rom med støyfølsomme bruksformål ikke ligger 
med fasade i gul støysone.  
Innsigelsen kan imøtekommes på flere måter: 

- Planbestemmelser som ikke åpner for etablering av 
bebyggelse med støyømfintlig bruk innenfor gul og rød 
støysone. 

- Krav i planbestemmelsene om avbøtende tiltak, som 
medfører at grenseverdiene i tabell 3 gitt i Retningslinjer 
for støy i arealplanlegging T-1442 blir ivaretatt. Dette 
kan eksempelvis være støyskjerm mot Hamarvegen. 
Denne må i så fall også innarbeides i plankartet. 
Utforming av bebyggelse som krav om gjennomgående 
leiligheter med tilgang til stille side og/eller utvendig 
støyskjerming av balkonger på fasade. 

Anbefaler krav om støyskjerm. 
 

Tas til orientering.  
 
 
Bestemmelse 1.6.1 er endret i tråd med Fylkesmannens 
anbefaling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt inn i bestemmelsene 
 
 
 
 
Innsigelsen er avklart og trukket. 
 



Innlandet fylkeskommune, 
18.11.20 

Planforslaget er i all hovedsak godt gjennomarbeidet, og gir 
grunnlag for et boområde med høy bokvalitet og variert 
befolkningssammensetning.  
 
Forutsetter at det i planen legges føringer for 
utbyggingsrekkefølge av tunene, for å gi forutsigbarhet. 
 
 
 
Det helhetlige grepet for arkitektonisk utforming bør gjenspeiles 
tydeligere i bestemmelsene slik at Hagejordet får et helhetlig 
arkitektonisk uttrykk. 
 
 
Bør stilles krav til blokkenes plassering i de mest eksponerte 
feltene, slik som BK_4. Forventer at det illustrerte planforslaget i 
hovedsak følges opp i det bygde prosjektet. 
 
Oppfordrer til at det stilles krav om en minimumsandel med 
grønne tak på bebyggelsen med flate tak. 
 
 
 
Forventer at solinnfall i leke- og uteoppholdsarealer sikres i 
bestemmelsene. 
 
Positivt med minihus.  
 
Viktig at passasjer gjennom tunene blir allment tilgjengelige. 
 
Positivt med skolehage. 
 
Det bør knyttes bestemmelser til universell utforming av 
uteområder. 
 
Det bør stilles krav til at plan for håndtering av matjord 
utarbeides av fagfolk med denne spesialkompetansen og at 

Tas til orientering. 
 
 
 
Det er ikke lagt inn utbyggingsrekkefølge. Selv om dette ble lagt 
inn vil det være vanskelig å forutse tidspunkt for utbygging, da 
dette henger sammen med markedets etterspørsel og utbyggers 
initiativ. Naboer varsles gjennom behandling av byggesak. 
 
Det stilles krav til helhetlig grep for hvert delområde, og for at 
nye delområder skal tilpasses tidligere utviklede delområder. 
Siden utbyggingen kan foregå over mange år er det ikke lagt inn 
krav til felles uttrykk for hele området.  
 
Det er krav om sentralt uteoppholdsareal/lekeplass, at 
bebyggelsen skal være lavere mot sør og at bebyggelsen skal 
være høyest mot nord/øst.  
 
Det er bestemmelser for overvannshåndtering. Bestemmelsene 
utelukker ikke grønne tak som tiltak. Grønne tak for natur og 
rekreasjon er ikke tatt inn, da det er fokusert på gode felles 
uteoppholdsarealer på bakkeplan. 
 
Dette er sikret i bestemmelsene.  
 
 
Tas til orientering. 
 
Tatt inn i bestemmelse 3.4.1 c. 
 
Tas til orientering. 
 
Tatt inn i bestemmelse 3.1.8 d. 
 
 
Bestemmelse om matjord er justert i tråd med uttalelse fra 
Statsforvalteren. 



planen skal godkjennes av landbrukskontoret i kommunen. En slik 
plan bør også ta stilling til hvor stor del av matjorda som skal 
flyttes og hvor stor del av matjorda som skal brukes innenfor 
planområdet (omdisponeres). I utgangspunktet bør mest mulig 
matjord flyttes for å forbli matjord. 
 
For å ivareta lesbarheten til områdets historie anbefales at 
bebyggelse i større grad underordner seg tunet på Kolsveen. 
 
Anser hensynet til myke trafikanter og trygg skoleveg ivaretatt, 
men bemerker ett forhold: Kryssingspunkt for fotgjengere over 
Hamarvegen ved Kiwi/Søre Ål bo- og servicesenter bør flyttes 
lengre nord, mot krysset med vegen Holsjordet. Dette medfører 
behov for å forlenge fortauet nordover til nytt krysningspunkt. 
Ber om at planområdet utvides for å regulere inn en ny løsning 
her, og at det knyttes rekkefølgekrav til opparbeidelsen.  
 
Tilfreds med bestemmelse om at tilkomst til eiendommene i 
delområde BF5 skal stenges mot Hamarvegen og kobles til det 
interne vegnettet i boligområdet, slik at antall avkjørsler 
minimeres.  
 
Stiller spørsmål ved om det er tatt høyde for fremkommelighet 
for større kjøretøy som renovasjonsbiler og lignende. Det bør 
fortrinnsvis legges opp til et kjøremønster der man slipper å rygge 
for å snu inne i boligfeltet. 
 
Byggegrense mot Hamarvegen på 15 m er ok.  
 
Endelig plassering av holdeplasser må avklares på et senere 
tidspunkt, og det er derfor tilstrekkelig at det er satt av areal 
langs fylkesvegen som muliggjør eventuell regulering og 
opparbeidelse av holdeplasser ved fremtidig behov.  
 
Savner redegjørelse for bærekraftige materialvalg, jf. byplanen. 
Det bør legges opp til bruk av materialer med lave 
klimagassutslipp gjennom hele livsløpet, for eksempel tre og 

 
 
 
 
 
 
Tatt inn i bestemmelsene 
 
 
Flytting av fotgjengerovergang kan gjøres uten regulering. Det er 
ikke reguleringsplan for Hagejordet som utløser ev. behov for 
flytting av fotgjengerovergangen. Dersom fylkeskommunen 
mener denne bør flyttes og at det bør gjøres gjennom 
reguleringsplan, så bør det igangsettes egen regulering av dette.  
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Det er lagt opp til at renovasjonsbiler må snu. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Dette er en mangel. I tråd med byplanen vil dette også være et 
krav i byggesaken. Det er derfor ikke funnet formålstjenlig å 



trebaserte produkter. Samtidig bør det benyttes materialer med 
lang levetid, som vil tåle framtidige klimaendringer. 
 
Reguleringsplanen inneholder en redegjøring av bærekraftige 
energiløsningene i den ferdige bebyggelsen. Fylkeskommunen 
ønsker å poengtere at valg av energiløsninger under selve 
anleggsfasen også vil ha stor betydning i et så stort 
utbyggingsprosjekt som dette. Det vil være et godt klima- og 
miljøtiltak å legge til rette for en utstrakt bruk av fossilfrie og 
utslippsfrie oppvarmingsløsninger, anleggsmaskiner og utstyr på 
byggeplassen. 
 

justere dette i planbeskrivelsen etter høring. Kommunen 
poengterer at bestemmelsen kun krever en utredning, og at det 
ikke er anledning til å kreve f.eks. bruk av tre.  
 
Tas til orientering. 
 

Statens vegvesen, 24.11.20 Viktig å sikre trafikksikker adkomst mellomskole og skolehage. 
 
Muligheter for felles innendørs areal ligger utenfor SVV sine 
ansvarsområder, men oppfatter dette som et positivt tiltak. 
 
Viktig å sørge for god trafikksikkerhet ved ev. 
minigjenbruksstasjon. 
 
Anbefaler å gjennomføre den regulerte løsningen med nytt kryss 
inn mot Hamarvegen heller enn å lede trafikken via Hagevegen. 
Hagevegen er trafikkert av mange typer kjøretøy, også større 
kjøretøy. Kan bli for stor sammenblanding av større kjøretøy, 
personbiler, gående og syklende kombinert med at Hagevegen 
har en del stigning. 
 
Tverrforbindelsen som i plankartet er avsatt til gående og 
syklende vil få mye trafikk av myke trafikanter inn mot 
bydelssenteret.  
 
Det er viktig å sørge for at inntrykket som skapes i illustrasjonene 
og som er viktige for at planen godkjennes, sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Viktig at passasjer gjennom områdene blir åpen og tilgjengelige. 
 

Tas til orientering. 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Dette er langt på vei sikret i bestemmelsene, men det er ønskelig 
med en viss fleksibilitet siden området vil utvikles over mange år.  
 
 
 
Tatt inn i bestemmelse 3.4.1 c.  



Kantparkering kan skape konflikter, særlig mellom syklende og 
parkerte biler der dører skal åpnes. 0,5 m buffer er noe snaut, og 
denne løsningen er heller ikke sikret i bestemmelsene. Ønsker at 
buffersonen sikres gjennom bestemmelsene og at den blir større 
enn 0,5 m.  
 
Veg for myke trafikanter bør få mer preg av gang- og sykkelveg 
enn fortau. 
 
Viktig med godt krysningspunkt i sør, mot skolen. 
 
Krysningspunktet ved hovedavkjørselen inn til området ligger sør 
for selve krysset og vi stiller spørsmål ved om det ligger så langt 
sør at det vil bli kryssing andre steder.  
 

 
Etter en avveining mellom behov for vegareal og krav om 
boligtetthet har kommunen landet på 0,5 m i buffer som et 
kompromiss. Buffer på 0,5 m er tatt inn i plankartet som «annen 
veggrunn». 
 
Tatt inn i bestemmelsene 
 
 
Det er avsatt område for fotgjengerovergang mot barneskolen. 
 
Krysningspunktet er satt så langt sør pga. avkjørsel på andre siden 
av Hamarvegen. Krysningspunktet er i konflikt med regulert, men 
ikke opparbeidet busslomme. Ved ev. senere regulering av 
Hamarvegen plassering av overgang, busslomme og avkjørsel til 
bolig vurderes på nytt. 

Bane NOR, 16.11.20 Bestemmelser i reguleringsplanen og i byplanen må følges opp i 
anleggsfase og i permanent situasjon. Ingen ytterligere 
merknader. 

Tas til orientering. 

NVE, 16.11.20 Viser til tidligere innsigelse til planen. Planen har nå en bedre 
helhetlig tilnærming til vassdrag, flom, skred og overvann, og 
grunnlaget for tidligere innsigelse vil bortfalle når også 
planbestemmelse 7.4.1 har ivaretatt sikkerhetskravene i 
byggteknisk forskrift.  

Bestemmelse 7.4.1 er endret i tråd med NVEs tilbakemelding. 
NVE har bekreftet at innsigelsen dermed trekkes. 

Lillehammer Region 
Brannvesen, 29.10.20 

Foreslår at konkrete punkter tas inn i bestemmelsene for mer 
effektiv saksbehandling senere i prosessen. 
 
Ønsker dialog rundt ev. bygg der brannalarmanlegget 
viderekobles til 110 sentral. 
 
På større bygg kan det komme inn krav om at nødnettet skal ha 
tilstrekkelig dekning i bygget. 
 
Viser til veileder, ber om å kontaktes ifm. detaljplanleggingen. 
 

Henvisning til veileder er tatt inn i bestemmelsene. 



Søre Ål grendeutvalg, 16.11.20 Fotgjengerovergang ved Åretta ungdomsskole og Søre Ål bo- og 
servicesenter er meget uoversiktlig. Bør lages undergang. 
Utbyggingen på Hagejordet forsterker problemstillingen 
ytterligere. Er uenig i at undergang/bro er lite egnet pga. 
topografiske forhold (jf. trafikkanalysen pkt. 5.2.3). 
 
Det er enorm trafikk på Hamarvegen i dag. Bedre med 
rundkjøring fra Hagejordet og for dagens kryss Hamarvegen-
Hagevegen. 
 
Skeptisk til kapasitet på barne- og ungdomsskole. 
 
 
Differensiert boligbebyggelse er fra. Bebyggelsen bør ha maks. 4 
etasjer.  
 
Ønsker ny veg fra Strandtorget til Søre Ål, av hensyn til det totale 
trafikkbildet.  
 

Løsningene for adkomstveg og kryss bygger på faglige 
vurderinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er pr. i dag ikke kapasitet på Søre Ål barneskole.  
 
 
Bebyggelsen er lagt inn med maks. 4 etasjer, men kan i hellende 
terreng også ha sokkel-etasje. 
 
Dette er omtalt i kommuneplanens arealdel, men det er ikke tatt 
inn som krav i forbindelse med regulering av Hagejordet.  

Jordvernalliansen i Innlandet, 
17.11.20 

Beklager at Lillehammer kommune gjennom sin arealplan tillater 
nedbygging av nær 70 dekar god dyrka mark til boligformål. 
Innser at planene for Hagejordet er kommet for langt til å kunne 
reverseres. Minner om det skjerpede nasjonale jordvernmålet, og 
at dette må gjøres gjeldende i alt kommunalt planarbeid. 
Begrunner viktigheten av jordvern. Tall viser at Lillehammer har 
omdisponert forholdsvis store arealer dyrka mark. Ønsker at 
Hagejordet er den siste store nedbygging i Lillehammer for 
mange år framover.  
 
Uheldig at det på visse felt legges til rette for frittliggende 
småhusbebyggelse. 
 
Ønsker å få tilsendt teknisk plan for gjenbruk av matjord når den 
foreligger. 

Tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ønske om en variert bebyggelse, slik at området tiltrekker 
seg ulike mennesker.  
 
Jordvernalliansen bes ta direkte kontakt med utbygger. 

Foreningen Minihus 
Lillehammer, 20.11.20 

Glade for at det i reguleringsplanen for Hagejordet åpnes for 
etablering av minihus. Ønsker noen presiseringer. 

Tas til orientering. 
 



 
Ønsker at det tydeliggjøres at minihus basert på økonomisk og 
økologisk bærekraftige løsninger ikke bare kan, men skal 
etableres her.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minihus bør vises i plankartet. 
 
 
Det bør presiseres at minihusene skal være permanente og ikke 
flyttbare/på hjul. 
 
Ønsker BRA 20-50 m2 og maks. møne/gesims 5 m, for økt 
fleksibilitet. 
 
Minihusene bør være et rimeligere alternativ. 
 
 
Minihus kan bidra til variasjon i hvem som bor i området. 
 
Minihusene kan egne seg til utprøving av en leie-til-eie-modell, 
gjerne i regi av kommunen. 
 
 
 
Minihusene bør ha tilgang til dyrkingsområde, enten som 
hageflekk eller som parsellhageområde. 
 

 
Det stilles krav til at det holdes av område til minihus, men det 
stilles ikke rekkefølgekrav til å bygge disse. Kommunen er 
grunneier på det aktuelle området, og kan derfor stille 
krav/forutsetninger for minihusene som går lenger enn gjennom 
plan- og byningsloven. Det finnes eksempler på minihus-områder 
med klare bestemmelser rundt bærekraftige løsninger, 
Svartlamoen i Trondheim er det mest kjente eksempelet på dette. 
Minihus på Hagejordet er imidlertid en liten del av den totale 
utbyggingen, og siden kommunen likevel er grunneier er det lagt 
mest vekt på å sikre areal og rammer for minihus, og lite vekt på å 
styre nøyaktig hvilket konsept som velges. 
 
Minihus skal være innenfor område B_3. Bestemmelsene krever 
at det settes av plass til mini- og mikrohus. 
 
Tatt inn i bestemmelsene. 
 
 
Tatt inn i bestemmelsene. 
 
 
Minihus vil normalt være billigere enn ordinære hus. Pris styres 
ikke gjennom plan- og bygningsloven.  
 
Tas til orientering. 
 
Det kan være aktuelt å utnytte deler av Hagejordet til boligsosiale 
formål. Det er ikke tatt stilling til hva dette ev. skal være, ut over 
område B/T_1. Minihus kan imidlertid være et rimelig 
boligalternativ for det private markedet.  
 
Tatt inn i bestemmelsene.  



Utbyggere (Profier og 
Lillehammer kommune), 
25.11.20 

Formulering om felles dyrkingsareal kan ev. legges inn i 
bestemmelsene 2.1.2. 
 
 
Formulering om felles innendørs areal kan ev. legges inn i 
bestemmelsene 2.1.1. 
 
Hvis minigjenbruksstasjon er aktuelt bør det legges utenfor 
planområdet, f.eks. nærmere bydelssenteret, ev. nedenfor/vest 
for SGS_1. Minigjenbruksstasjon vil kreve areal for bebyggelse, 
parkering mm.  
 
 
Ønsker at en del av småhusbebyggelsen kan ha egen parkering 
ved boligens inngangsparti.  
 
Ønsker at det i planen presiseres at det er det indre tun som skal 
være bilfritt. 
 
Det er vedlagt et trafikknotat, anbefalingen i dette er at adkomst 
via Hagevegen i stedet for ny adkomst direkte til Hamarvegen 
ikke anbefales.  
 

Det er holdt av område for skolehage. Minihusene skal ha 
mulighet for dyrkningsareal. Felles uteoppholdsareal kan brukes 
til dyrkning, men dette er ikke sikret i bestemmelsene. 
 
Tatt inn i bestemmelsene. 
 
 
Det er ikke tatt inn arealer til minigjenbruksstasjon i området. I 
liten skala kan dette etableres i forbindelse med boligene. Anlegg 
som genererer trafikk og krever plass bør vurderes i et helhetlig 
perspektiv for kommunen, og må planlegges gjennom 
reguleringsplan.  
 
Bestemmelsen er ikke endret. 
 
 
Bestemmelsen er justert 
 
 
Tas til orientering. 

Inger og Egil Aateigen, 16.11.20 Etterlyser representant fra Lillehammer kommune som skal 
vurdere hva som må gjøres mht. stenging av avkjørsel til  
Hamarvegen 106-108-110-112. 
 
Lurer på hvem som skal betale for utgifter knyttet til stenging av 
avkjørselen. 
 
Støyskjerming er nødvendig på grunn av økt trafikk langs 
Hamarvegen, spesielt til Roverudmyra. 
 

Planmyndigheten er ukjent med dette. 
 
 
Det stilles rekkefølgekrav til å endre adkomsten. Det betyr at 
utbyggingen ikke kan starte før adkomsten er endret. Utbygger vil 
ha størst interesse av å få dette gjennomført.  
 
Støyskjerm er lagt inn i plankartet. Rekkefølgekravet gjelder 
utbygging på Hagejordet, og ikke for eksisterende bebyggelse.  

Eli A. Aateigen og Roy Åge 
Nesset, 18.11.20 

Etterlyser representant fra Lillehammer kommune som skulle se 
på tomtene ift. ev. flytting av innkjøring. Har planer om å bygge 
garasje og savner avklaring rundt dette.  

Planmyndigheten er ukjent med dette. 
 
 



 
Forventer at det blir satt opp støyskjerm langs Hamarvegen 106, 
108 og 112. 
 
Ønsker å ivareta mulighet for å fradele tomt. 
 
 
Ønsker nye naboer velkommen, men mener de sydligste byggene 
på område B_4 er for høye, og vil forringe deres eiendom. Det er i 
denne retningen det meste av deres utsikt og lys kommer fra, og 
deres hus «vender» denne vegen. Det passer bedre med 2 etasjes 
bygg her. Høyere bygg bør heller lokaliseres på den vestlige delen 
av området.  
 
Ønsker å vite når Lillehammer kommune vil starte utbygging av 
sin del av eiendommen. 
 
Er det planer for utbygging av skolene på Søre Ål? Her er 
kapasiteten allerede snart nådd.  
 
Heller ikke denne gangen tenkes det på eksisterende boliger og 
området rundt, når det skal bygges nytt i Lillehammer. 
 
Hvorfor er det ikke mer snakk om nedbygging av dyrket mark? 
Dette er et stort tema i forbindelse med regulering av Sigrid 
Undsets veg, selv om beslaget av dyrka mark på Hagejordet er 
vesentlig større.  
 
Mye trafikk på Hamarvegen. Hvorfor ny adkomst til Hamarvegen 
ved bekken i svingen? Har tidligere blitt informert om at nytt 
kryss kom via Hagevegen. Mange nestenulykker i svingen inn til 
Circle K. Hvorfor legge ny avkjøring i samme sving?  
 
Regner med å høre fra kommune/utbygger angående vårt innspill 
og spørsmål. 
 

 
Støyskjerm er lagt inn i plankartet. Rekkefølgekravet gjelder 
utbygging på Hagejordet, og ikke for eksisterende bebyggelse.  
 
For den aktuelle eiendommen er det tatt inn i bestemmelsene t 
det tillates fradelt ei tomt på min. 500 m2.  
 
Det er tatt inn krav i bestemmelsene om at småhusbebyggelsen 
skal trappes ned mot den eksisterende bebyggelsen. Det betyr i 
praksis maks. 2 etasjer på småhusbebyggelsen nærmest den 
eksisterende bebyggelsen. Blokkbebyggelsen mot den 
eksisterende bebyggelsen kan ha maks. 3 etasjer.  
 
 
Det er ikke satt av midler til å starte utbygging på kommunens del 
av planområdet. Det er dermed uvisst når utbygging vil starte. 
 
Det er pr. i dag ikke kapasitet på Søre Ål barneskole. 
  
 
Tas til orientering. 
 
 
Begrunnelsen for dette er at Hagejordet har vært avsatt til 
bebyggelse i mange år, og var i gang med regulering før 
kommunen gjorde en innstramning i omdisponering av dyrka 
mark.  
 
Løsningene for adkomstveg og kryss bygger på faglige 
vurderinger. 
 
 
 
Innspillet svares opp gjennom politisk behandling av 
reguleringsplanen. 



Anne Britt Iverstuen, 04.10.20 Gjelder eksisterende bolig i BF_2. Viktig at det blir anlagt 4 m høy 
vegetasjonsskjerm av hardfør, ikke løvfellende hekk rundt 
eksisterende boligeiendom. 
 
 
Spør hvor snø skal deponeres langs veg gjennom BK_2, og 
forutsetter at dette ikke skaper overvannsutfordringer ved 
smelting. 
 
Vil at veger skal være kommunale, pga. vedlikehold og 
snørydding, og for å unngå å måtte være del av stort samarbeid 
rundt drift av veg.  
 
Forventer asfalt på alle veger, inkl. adkomst til Iverstuens bolig. 
Viktig at overvann fra veien ikke renner inn på Iverstuens 
gårdsplass.  
Vil ikke ha fukt i kjeller eller utglidning av masser som følge av nye 
overvannsproblemer.  
Utbygger må garantere at det ikke oppstår settinger eller 
lekkasjer på grunnmur. 
 
 
 
 
 
 
 
Når vil BK_2 stå ferdig? 
 
 
Konstaterer at høyden fra BK_2 vil være 2-3 etasjer, og at dette 
har med Iverstuens tomt/hus å gjøre. 
 

Bestemmelse 5.3.2 sier at det skal beplantes med hekk/trær på 2-
3 m høyde. Bestemmelse 1.8.1 er rekkefølgebestemmelse, som 
sikrer at området beplantes før det gis igangsettingstillatelse til 
de nærmeste nye boligene. 
 
Det skal vises i utomhusplan hvor det skal være snødeponi. Det er 
stilt krav til overvannshåndtering i bestemmelse 2.4. Dette 
kommer i tillegg til lover og forskrifter.  
 
Kun de mest sentrale vegene i området blir offentlige veger, i tråd 
med gjeldende praksis.  
 
 
Overvann skal håndteres, jf. bestemmelse 2.4. Det forutsettes at 
overvann ikke fører til skader eller problemer for tredjepart. 
Gjennom byggesaken vil det bli sikret at prosjektering og 
utførelse av overvannsløsninger er i tråd med reguleringsplan og 
lovverk. Gjennom byggesaken blir foretakene som gjennomfører 
arbeider pålagt ansvar for at søknad, prosjektering og utførelse er 
i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven. Dersom det i ettertid kan dokumenteres skader 
som følge av en utbygging vil tiltakshaver kunne holdes ansvarlig. 
I den grad anleggsarbeider/utbygging kan føre til skader på 
nærliggende bebyggelse vil det være aktuelt at det gjennomføres 
tilstandsvurderinger av for eksempel grunnmurer før oppstart av 
arbeidene.  
 
Det er ikke satt av midler til å starte utbygging på kommunens del 
av planområdet. Det er dermed uvisst når utbygging vil starte. 
 
Bekrefter at nye bygg i BK_2 vil være 2-3 etasjer høye. 
 
 

Stein Schinstad, 07.10.20 Vanskelig å kjøre ut på Hamarvegen når trafikken er stor. Her 
burde man tenke et samlende kryss 

Løsningene for adkomstveg og kryss bygger på faglige 
vurderinger. 
 



Hagevegen/Hagejordet/Hamarvegen, gjerne utformet som en 
rundkjøring. 
 
Hagejordet faller fra Hamarvegen og vestover i retning Mjøsa. 
Området øst for Hagejordet er preget av lav småhusbebyggelse. 
Derfor bør det ikke bygges høye blokker mot Hamarvegen, men 
derimot lavere bygninger der og høyere lenger ned på jordet.  
 
Planen har høy blokkbebyggelse mot det idylliske gårdsanlegget 
Kolsveen. Ønsker lavere bebyggelse her.  
 

 
 
Det er gått for et hovedprinsipp for utforming av området, med 
bakgrunn i en arkitektkonkuranse. Utformingen kunne vært løst 
på flere måter. Løsningen man har gått for gir generelt høy 
utnyttelse, men høyest nærme bydelssenteret.  
 
Tatt inn i bestemmelsene. 

Vidar Stenseth, Hanne Mette 
Roterud, Kjersti Grindal, 
Henning Tranberg, 19.11.20 

Gjelder Hagevegen, fra høydebasseng og ned til Hagevegen 13 D 
og E, vest i planområdet. Vegen er privat. Lillehammer kommune 
har tinglyst bruksrett på vegen, men har ikke bidratt med 
vedlikehold. Vegen er mye brukt som tur- og sykkelsti, og bruken 
er økende. Med utbygging må det forventes ytterligere økt bruk.  
 
Etterlyser parkeringskrav til de 5 sterke husene i B/T_1. Ønsker 
ikke at beboere og besøkende bruker vegkant og møteplasser for 
parkering, eller kjører ned og snur på/ved deres eiendom.  
 
Vi mener at det er urimelig at to boliger skal ha totalansvar for en 
veg som vil bli benyttet i så stor grad til allmenn ferdsel. Spesielt 
med tanke på barn og syklisters sikkerhet på en såpass bratt og 
smal veg som det her dreier seg om. Ønsker at Lillehammer 
kommune tar ansvar for forsvarlig vedlikehold av vegen på vegen. 
 
Reguleringsplanen må sikre at vegen får tilstrekkelig 
bredde/vegskulder/møteplasser, snuplass ved reguleringsplanens 
grense og tydelig merking om blindveg. 
 

Innholdet i og håndheving av privatrettslige avtaler styres ikke 
gjennom reguleringsplanen. Vegen reguleres fortsatt som privat 
veg. Drift og vedlikehold må avklares av oppsitterne.   
 
 
 
Det er krav til parkering til disse boligene og ev. personalhus på lik 
linje med andre områder.  
 
 
Det er mange private veger i kommunen som brukes til turvei. 
Kommunen ønsker ikke å gjøre spesielle avtaler med utvalgte 
private grunneiere for å ta ansvar for drift og vedlikehold. 
 
 
 
Tilstrekkelig manøvreringsareal tas inn i bestemmelse for B/T_1. 


