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Fylkesutvalg 25.08.20 218/20 

 
Reguleringsplan for Storgata 81 og Elvegata 15 og 17 i Lillehammer 
kommune 
 
 

Fylkesutvalgets behandling av sak 218/20 i møte den 25.08.20: 

Vedtak: 
1. Fylkesutvalget ser at tiltakshaver og Lillehammer kommune etter brannen har lagt ned et 

stort arbeid både med å ivareta bygningsdeler og fasadeelementer og med å utarbeide 

forslag til reguleringsplan for Storgata 81. 

2. Fylkesutvalget mener det er positivt at bebyggelsen ut mot Storgata 81 med sidefløy mot 

Elvegata planlegges gjenoppført. Dette vil styrke både kulturmiljøet og næringslivet i 

Lillehammer sentrum. 

3. Fylkesutvalget ser det er krevende å finne rett balanse mellom videreutvikling av 

eiendommene i form av økt utnyttelse og bevaring av verneverdig bebyggelse. 

Byens kulturarv er en viktig bidragsyter til byens omdømme, og det er viktig for Lillehammer 
å bygge oppunder dette konkurransefortrinnet. 

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

Behandling: 

Saksframlegg



Truls Gihlemoen (FrP) fremmet forslag på vegne av FrP og PP:  
Nytt punkt 4. Fylkesutvalget støtter kommunens vedtak om alternativ B.  

 

Johannes Wahl Gran (MDG) fremmet forslag til nytt punkt 4:  
Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslagets alternativ C da det er i strid med 
nasjonale og regionale verneinteresser. Storgata 81 og Elvegata 15 er regulert til bevaring 
og inngår i Riksantikvarens "NB! –register" - et register over nasjonalt viktige områder i by og 
må bevares. Fylkesutvalget anbefaler alternativ A og fraråder alternativ B i planmaterialet ut 
fra hensynet til kulturmiljøet i Storgata og steds- og næringsutvikling i Lillehammer. 

Votering:  
Punkt 1, 2 og 3: Enstemmig vedtatt.  
Punkt 4 - alternativt forslag fremmet av Gihlemoen (FrP): Falt med 2 stemmer avgitt av FrP 
og PP. 
Nytt punkt 4 fremmet av Gran (MDG): Falt med to stemmer avgitt av Jønnes (H) og Gran 
(MDG). 
Innstillingens punkt 4: Vedtatt med 11 stemmer avgitt av Ap (6), Sp (4) og SV (1).  

 

Fylkesrådmannens innstilling til vedtak: 
 

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

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

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

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

 
 
 

Tron Bamrud 
Fylkesrådmann 

 

 

  



Sammendrag: 
 
Hovedbygningen i Storgata 81 i Lillehammer sentrum brant natt til 22. januar 2017 og ble 
påført store skader både av brannen og av slokningsarbeidet. Etter brannen er det lagt ned 
et stort arbeid både med demontering av bygningsdeler og fasadeelementer. Parallelt med 
dette har det blitt utarbeidet forslaget til reguleringsplan for eiendommene Storgata 81 og 
Elvegata 15 og 17 som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Hele bygningsmiljøet i Storgata 81 og Elvegata 15 er i eksisterende plan regulert til bevaring 
og inngår i Riksantikvarens "NB! –register" - et register over nasjonalt viktige områder i by. 
Bygningsmiljøet på eiendommene er vurdert som viktig i både nasjonal og regional 
sammenheng, dette gjelder både bebyggelsen ut mot Elvegata og Storgata samt 
bakgårdsbebyggelsen og bakgårdsrommene.  
 
Den viktigste problemstillingen i planforslaget har vært å finne en balanse mellom 
videreutvikling i form av økt utnyttelse og ny næringsutvikling og bevaring av verneverdig 
bebyggelse på eiendommene. Prosjektet har utviklet seg mye gjennom planperioden i 
retning av mer bevaring og gjenoppbygging av den verneverdige bebyggelsen.  
 
Det er utredet tre ulike alternativer, A, B og C for videreutvikling av eiendommene. 
Hovedforskjellen mellom alternativ A og B er at alternativ A bevarer og gjenoppbygger all 
verneverdig bebyggelse, mens alternativ B gjenoppbygger deler av Storgata 81 og 
endrer/river bakgårdsbebyggelsen. Alternativ C gjenoppbygger deler av Storgata 81, for 
øvrig rives all eksisterende bebyggelse og erstattes av ny bygningsmasse. 
 
Det er alternativ B som nå ligger ute til offentlig ettersyn. Lillehammer kommune mener at 
dette forslaget er et godt kompromiss mellom ny næring og bevaring. Fylkesrådmannen 
anbefaler alternativ A ut fra hensynet til kulturmiljøet i Storgata og steds- og næringsutvikling 
i Lillehammer. Bakgårdsbebyggelsen er i ferd med å forsvinne i Lillehammer sentrum, og 
dette fører til reduksjon av nasjonal og regional kulturminneverdi. Byens kulturarv er en viktig 
bidragsyter til byens omdømme og det blir trolig stadig viktigere for Lillehammer å bygge 
oppunder dette konkurransefortrinnet for å tiltrekke seg innbyggere, arbeidskraft og 
besøkende. 
 
Lenke til dokumentene i saken: 
https://www.lillehammer.kommune.no/storgata-81-og-elvegata-15-og-17.6117296-
448626.html 
 
 
Bakgrunn: 
Planområdet omfatter nordre del av kvartal 61 B i Lillehammer sentrum. 
Storgata 81 har en lang historie som forretning, serveringssted, forsamlingslokale og bosted i 
Lillehammer sentrum. Bygårdens hovedfasade ble vernet allerede i 1975. 
 
Hovedbygningen i Storgata 81 brant natt til 22.januar 2017. Bygningen ble påført store 
skader både av brannen og av sikringsarbeidet. Den brannskadete bygningen er nå 
demontert/revet i tråd med antikvariske føringer. Det var kun deler av den verneverdige 
bebyggelsen på eiendommene som brant. Bygningen i Elvegata 15 (oppført i 1868) og 
bakgårdsbebyggelsen tilhørende Storgata 81 (oppført i perioden fra 1857 til1891) ble ikke 
skadet og fremstår som autentiske. 
 

https://www.lillehammer.kommune.no/storgata-81-og-elvegata-15-og-17.6117296-448626.html
https://www.lillehammer.kommune.no/storgata-81-og-elvegata-15-og-17.6117296-448626.html


Hensikten med planforslaget er å endre omfanget av bygningsvern i gjeldende 
reguleringsplan for sentrum for å oppnå større og mer funksjonelle næringslokaler ved 
gjenoppbygging etter brannen.  
Hele bygningsmiljøet i Storgata 81 og Elvegata 15 er i eksisterende plan regulert til bevaring 
og inngår i Riksantikvarens "NB! –register" - et register over nasjonalt viktige områder i by. 
Bygningsmiljøet på eiendommene er vurdert som viktig i både nasjonal og regional 
sammenheng, dette gjelder både bebyggelsen ut mot Elvegata og Storgata samt 
bakgårdsbebyggelsen og bakgårdsrommene. Dette er fulgt opp i byplanen til Lillehammer. 
 

  
Bildene viser bygningene som er regulert til bevaring i kvartalet, og som ikke ble skadet av brannen i 
2017. Bildet til venstre viser stallen tilhørende Storgata 81. Bygningen på bildet til høyre tilhører også 
bakgårdsbebyggelsen til Storgata 81 (foto hentet fra Rapport fra befaring – Storgata 81 – Elvegata 15 
– Lillehammer kommune, Stiftelsen Lillehammer museum (2.7.2020). 
 
Stallbygningen er fra 1891 og fremstår som opprinnelig. Det er en svært sjelden 
bygningstype og den siste bevarte stallen i Lillehammer sentrum. 
Øvrige bakgårdsbebyggelse er fra perioden 1857 til 1900. Den er i god teknisk stand og 
fremstår autentisk. Ved en gjenoppbygging av den nedbrente bygningen vil bygningsmiljøet 
og bakgården igjen kunne danne et unikt kulturmiljø i Lillehammer. 
 
 
Planprosess, medvirkning og roller 
Fylkeskommunen har hatt tett dialog med Lillehammer kommune om saken helt siden 
brannen. Det har vært flere møter med forslagsstiller og kommunen, og med Riksantikvaren. 
Fylkeskommunen har gitt følgende skriftlige innspill til planarbeidet: 

 Storgaten 81 Lillehammer (11.7.2017), Kulturarv, Oppland fylkeskommune 
 Vurderinger av KU-krav i forbindelse med oppstart av reguleringsplan. Storgata 81, 

Lillehammer (4.5.2018/ P360, 201703162-31) 
 Uttalelse til varsel om oppstart og planprogram for Storgata 81 og Elvegata 14 i 

Lillehammer kommune (29.6.2018 / P360 201805066-3) 
 Uttalelse til varsel om oppstart og planprogram, detaljregulering for Storgata 81 og 

Elvegata 15 og 17 i Lillehammer kommune (25.august 2019 / P360 201805066-10). 
 Foreløpige innspill til detaljreguleringsplanen for Storgata 81 (5.5.2020 / 

202035122/2) 
I tillegg har det blitt utarbeidet en rapport om vurdering av bakgårdsbebyggelsen 
 Rapport fra befaring – Storgata 81 – Elvegata 15 – Lillehammer kommune, Stiftelsen 

Lillehammer museum (2.7.2020). 
 
Innlandet fylkeskommune har innsigelsesmyndighet i saken utfra rollen som regional 
kulturminnemyndighet med ansvar for fredete bygg og nasjonalt og regionalt viktige 



kulturmiljø. Dersom Riksantikvaren vurderer at nasjonale kulturminneinteresser ikke ivaretas 
kan de tre inn og overta fylkeskommunens innsigelse. Riksantikvaren er også selvstendig 
innsigelsesmyndighet. I denne saken har Riksantikvaren bedt om å bli underrettet om 
fylkeskommunens vedtak for eventuelt å gå inn i saken for å ivareta nasjonale interesser. 
Dersom Innlandet fylkeskommune ikke fremmer innsigelse til planforslagets alternativ B og C 
vil derfor saken oversendes Riksantikvaren for nærmere vurdering. 
 
 
Planforslaget og gjeldende plan 
Eiendommen omfattes av gjeldende reguleringsplan for Lillehammer sentrum (2010). Her er 
arealet avsatt til forretning/kontor/bolig. Alle bygningene innenfor planområdet med unntak av 
bygningene på eiendommen Elvegata 17 er definert som Spesialområde, bygninger og 
arealer som skal bevares. Det betyr at bygningen i Elvegata 15, bakgården og 
bakgårdsbygningene er underlagt samme bevaringsstatus som bygningene som brant. 
 
Det er utredet tre alternativer for utvikling av eiendommene. Planforslaget er basert på 
utredningsalternativ B. Dette forslaget vektlegger en ivaretagelse og tilpassing til kulturmiljøet 
mot gatene. Avviket fra gjeldende reguleringsplan gjelder i hovedsak to forhold: 

- Juridisk vern av bakgårdsbebyggelsen foreslås opphevet og erstattet med 
hensynssone for kulturmiljøet. 

- Høyden på bebyggelsen ut mot Bryggerigata økes fra tre til fire etasjer. 
 
Høyder og utnyttelsesgrad  
Gjeldende reguleringsplan tillater gesimshøyde 7,5 meter mot gate med skråtak tilpasset 
nabobebyggelse. Planforslaget tillater en bebyggelseshøyde på 10,5 meter inne i kvartalet 
og en bebyggelse på 14,5 meter på Elvegata 17 målt fra Storgata. Dette muliggjør en ekstra 
etasje mot Bryggerigata. Gjeldende reguleringsplan tillater en utnyttelsesgrad på 70% BYA 
byggeområdet, planforslaget tillater en samlet BYA på 95 % for byggeområdet og har avsatt 
areal til bakgård. 
 
 
Vurdering  
 
Det er utredet tre ulike alternativer for fremtidig utvikling av planområdet. I alle alternativene 
gjenoppbygges fasaden til Storgata 81 ut mot Storgata og Elvegata. For øvrig har 
alternativene ulik grad av bevaring og nybygg:  
 
Alternativ A: 
Alternativ A samsvarer i stor grad med situasjonen før brannen og gjeldende reguleringsplan. 
Største forskjell er at eiendommen Elvegata 17 får en høyere utnyttelsesgrad. 
 
Alternativet innebærer:  

- Gjenoppbygging og rekonstruksjon av hele Storgata 81. 
- Bakgårdsbebyggelsen i Storgata 81 og bebyggelsen i Elvegata 15 bevares. 
- Eksisterende bebyggelse i Elvegata 17 rives og erstattes av et nybygg i fire etasjer. 
- Det bygges kjeller under Storgata 81 og Elvegata 17 

 
 



 
Figuren viser prinsippet for utvikling i Alternativ A der bebyggelsen mot Bryggerigata er ny 
bebyggelse. Bakgårdsbebyggelsen og uterommene er bevart (ill. fra planbeskrivelsen er rev. 
med tekst og avgrensning av ny bebyggelse i Elvegata 17 av fylkeskommunen) 
 
Alternativet åpner for å utvikle to tidsmessige forretningsbygg (Storgata 81 og Elvegata 17) 
og leiligheter samtidig som den vernede bygningsmassen bevares i sitt opprinnelige miljø. 
Bakgårdsbebyggelsen ivaretas og gårdsrom og uteareal tilfører tidsdybde og stedsidentitet. 
Dette er uerstattelige verdier som ikke kan gjenskapes. Blandingen av det nye og det 
opprinnelige kan sammen skape nye og større verdier for både kommersiell drift og 
opplevelse slik det påpekes i kulturminneplanen til Lillehammer.  
 
Fylkesrådmannen mener det er tilrådelig å tillate høyere bebyggelse enn det eksisterende 
reguleringsplan åpner for mot Bryggerigata (Elvegata 17). Dette gir utviklingsmuligheter for 
planområdet samlet sett og en relativt sett høy utnyttelsesgrad.  
   
Alternativ B: 
Alternativ B åpner for å rive bakgårdsbebyggelsen og gjenbruke deler eller elementer av den 
i ny bebyggelse: 

- Gjenoppbygging og rekonstruksjon av fasaden ut mot Storgata 81.  
- Elvegata 15 bevares.  
- Bakgårdsbebyggelsen i Storgata 81 demonteres. Bygningselementer, eller deler av 

eksisterende bakgårdsbebyggelse skal vurderes bevart som «historiske spor» i ny 
bebyggelse. 

- Sammenhengende nybygg i bakgården og Elvegata 17. 
- Sammenhengende kjeller på hele planområdet.  



 
Figuren viser prinsippet for utvikling i Alternativ B. (ill. fra planbeskrivelsen er rev. med tekst 
av fylkeskommunen) 
 
I planforslaget er det laget hensynssoner for bevaring av kulturmiljøet. Bestemmelsen knyttet 
til bakgårdsbebyggelsen til Storgata 81 er formulert slik: 
 
« § 6.3 - Hensynssone H570 3, – særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø - bakgårdsbebyggelsen, 
for eiendommen Storgata 81. Innenfor avsatt sone skal sikres «historiske spor» fra 
bakgårdsbebyggelsen når dette kan tilskrives det opprinnelige kultur- og bygningsmiljøet på stedet. 
Bygningsdeler, karakteristiske bygningselementer og konstruksjoner med referanse til det opprinnelig 
kultur- og bygningsmiljøet på stedet, skal søkes integrert og innpasset i den nye bebyggelsen. 
Vurderinger av hvilke «historiske spor» og hva som kan være egnet for bruk, skal skje i samråd med 
kulturminnemyndighet ved fylkeskonservator» 
 
Fylkesrådmannen ser at bestemmelsen åpner for å ivareta bygningsdeler fra 
bakgårdsbebyggelsen og at disse skal søkes integrert og innpasset i den nye bebyggelsen. 
Arbeidet skal gjøres i samråd med fylkeskonservator. 
 
Denne måten å sikre historiske spor i ny bebyggelse kan være berikende og et godt grep i 
mange tilfeller. Det finnes gode eksempler på prosjekter der dette er gjort med stort hell. 
Ut fra fylkesrådmannens vurdering vil imidlertid dette ikke være en god løsning her. Det er 
flere grunner til det: 

- Bakgårdsmiljøet i Storgata 81 er en av de siste bevarte bakgårdsmiljøene i 
Lillehammer med bebyggelse fra perioden 1868 til 1891. 

- Bakgårdsbebyggelsen og uterommene er underlagt det samme vernet som fasadene 
ut mot Storgata og Elvegata. En nedbygging av bakgårdene vil redusere verdien av 
kulturmiljøet i Storgata og de nasjonale og regionale verdiene i området.  

- Å tillate riving av vernet bakgårdsbebyggelse vil kunne gi presedens for tilsvarende 
eiendommer. 

 
Alternativ C: 
Alternativ C åpner for å rive bakgårdsbebyggelsen og erstatte den med ny bebyggelse: 
 

- Gjenoppbygging og rekonstruksjon av fasaden ut mot Storgata 81. 
- All gjenværende bebyggelse rives og erstattes av ny bebyggelse. 
- Sammenhengende kjeller under hele planområdet.  

 



 
Figuren viser prinsippet for utvikling i Alternativ C. 
 
Alternativet kommer dårlig ut av konsekvensutredningen og er ikke anbefalt hverken av 
forslagsstiller eller Lillehammer kommune. Fylkesrådmannen støtter dette. 
 
Kommentarer til planbestemmelsene 
Fylkesrådmannens innspill til planbestemmelsene oversendes kommunen i eget brev. 
 
 
Konklusjon 
 
I konsekvensutredningen av de tre alternativene oppnår alternativ A og B tilnærmet samme 
verdi, mens alternativ C kommer dårligst ut. Alternativ A er vurdert best med tanke på 
kulturminner og kulturmiljøer, bakgårdsbebyggelse og stedsidentitet og bymiljø. Alternativ B 
er vurdert best for bruk og verdi, utviklingspotensial og endringskapasitet. 
 
Bakgårdsbebyggelsen i Storgata 81 var inntil brannen en av de siste bygårdene i 
Lillehammer der både forretningsbebyggelsen ut mot Storgata og bakgården var bevart. 
Dette er en type bygningsmiljø som er i ferd med å forsvinne. Autentisiteten dette 
representer for Lillehammer har stor nasjonal og regional verdi, og trolig også et potensiale 
for ytterligere attraktivitet og tilgjengelighet for publikum.  
 
Bakgårdene i Lillehammer har vært fremhevet som en ressurs for positiv byutvikling i 
Lillehammer, blant annet i kulturmiljøanalysen til byplanen. Fylkesrådmannen støtter dette og 
ser at byens kulturarv i dag er en viktig bidragsyter til byens omdømme. Det blir stadig 
viktigere for Lillehammer å bygge oppunder dette konkurransefortrinnet for å tiltrekke seg 
innbyggere, arbeidskraft og besøkende.  
 
Lillehammer sentrum har sentrale tomter der endringskapasiteten er større og hvor hensynet 
til vern i mindre grad er i konflikt med utvikling av effektive næringslokaler. Å utvikle effektive 
næringsarealer i noen av byens eldste og mest bevaringsverdige bygningsmiljø, som 
Storgata 81, vil være utfordrende. Disse bygningene krever at virksomheten tilpasses 
bygningsmiljøet. Virksomheter som krever moderne og effektive lokaler bør lokaliseres til 
eiendommer med større endringskapasitet enn den vernede trehusbebyggelsen. 
 
Fylkesrådmannen mener en stor verdi går tapt dersom et av de få gjenværende 
bakgårdsmiljøene rives/ombygges og at betydningen av et moderne forretnings- og 
næringslokale her ikke kan oppveie dette. 
 



Ved å bevare de verneverdige bygningene samtidig som man utvikler eiendommen i 
Elvegata 17 vil det gi to tidsmessige forretningsbygg (Storgata 81 og Elvegata 17) og et 
gårdsrom og uteareal til næringsvirksomheten og boligene med tidsdybde og stedsidentitet. 
Dette er uerstattelige verdier som ikke kan gjenskapes. Blandingen av det nye og det 
opprinnelige kan sammen skape nye og større verdier for både kommersiell drift og 
opplevelse. Fylkesrådmannen kan ikke se at en oppnår de samme positive kvalitetene i dette 
prosjektet ved å lage bestemmelser om «historiske spor» for å ivareta bakgårdsmiljøet, selv 
om det finnes gode eksempler på at dette har vært vellykket i andre prosjekter.  
 
 


