
Sammendrag av merknader til høring av «Detaljreguleringsplan Hove hensetting» med 
Kommunedirektørens kommentarer 
 
Fylkesmannen 
Har innsigelse til planen på 2 punkt 

- Gjennomgående gang- og sykkelveg mangler 
- ROS og planbestemmelser ikke godt nok koordinert 

Hensetting på næringsareal kan gi økt press på næringsetablering på matjord i Nordre Ål, men 
fremmer ikke innsigelse til lokalisering. Gang og sykkeltrasé må sikres i planen, med 
rekkefølge-bestemmelse for trafikksikker utbedring av kryss jernbane. ROS-analysen avklarer 
reel fare, men bestemmelsene har ikke fulgt opp dette på tilfredsstillende måte, særlig tema 
overvann, grunnforurensning, fare for forurensning av drikkevannskilder, brann og evt. andre 
hendelser mot kritisk infrastruktur. Innsigelsen tilknyttet flom gjelder frem til NVE har uttalt 
seg om tematikken. Bestemmelser tilknyttet støy må presiseres ift. hvem som har krav på 
skjerming. Det bør vurderes grenseverdier. Bestemmelse om miljøoppfølging viser til 
miljøoppfølgingsplan som ikke er vedlagt. Det vanskeliggjør fagspesifikke vurderinger. 
Håndtering av forurenset grunn må inn i bestemmelsene. Det samme gjelder sjenerende lukt.  
 
Kommentar: ROS analysen og bestemmelsene er oppdatert. Planovergangen opprettholdes 
for gående og syklende frem til ny løsning i området er på plass. Det settes av plass gjennom 
hensynssone til fremtidig gang- og sykkelveg, med tilhørende bestemmelse. Støybestemmelsen 
er presisert.  
 
NVE 
Har innsigelse til planen på 2 punkt 

- Manglende avklaring av reell fare for flom 
- Manglende dimensjoneringskrav i bestemmelsene 

Planområdet er utsatt for flomfare, som må ivaretas i planforslaget gjennom dokumnetasjon 
og sikring i bestemmelser. Dette gjelder også overvannsproblematikk og håndtering av bekk i 
området. Planområdet er også nær Statnetts trasformatorstasjon, som må ivaretas. 
 
Kommentar: Bestemmelser og ROS-analyse er oppdatert etter høringen i dialog med NVE.   
 
 
Statnett 
Statnett eier og drifter anlegg innenfor planområdet. Det kan ikke vedtas bestemmelser 
tilknyttet anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon, men det ønskes hensynssonene i 
plankartet 20 meter fra senter ledning. Det må ikke iverksettes tiltak som forringer adkomst til 
deres område, eller terrengjusteringer som endrer overdekning av kabler eller høyde til 
luftspenn. Ber om at formål Energianlegg justeres i tråd med Statnetts eiendom. Krysset 
mellom Fåberg transformatorstasjon og lokalvegen må ikke snevres inn i forhold til dagens 
situasjon. Viser til retningslinjer rundt anleggsarbeid nær ledningene.  
 
Kommentar: Bestemmelser er endret i tråd med innspillet.  
 
Statens vegvesen 
Viser til krav om sammenhengende gang- og sykkelveg i E6-planen, tenkt lagt på veien som 
stenges i planforslaget. Krysning over jernbanen bør vurderes opprettholdt for syklister – 
punkt 2.1 i bestemmelsene bør endres. Vegbredde med plass til myke trafikanter bør reguleres 
inn. Sykkelparkering bør inn i bestemmelsene.   



 
Kommentar: Planovergangen opprettholdes for gående og syklende frem til ny løsning i 
området er på plass. Det settes av plass gjennom hensynssone til fremtidig gang- og 
sykkelveg. Det er lagt inn krav til sykkelparkering.  
 
Oppland fylkeskommune 
Viktig å få til helhetlig løsning for grønnstruktur, overvann, kollektiv, sykkel og gange, veg 
og næringsarealer i området. Uheldig å stenge atkomst til området fra sør for gående og 
syklende. Forventer at plassering av g/s-veg avklares før vedtak. Påpeker behov for busstopp 
ved Storhovearmen. Innspill om bussparkering i området er ikke omtalt i planen, men ønskes 
vurdert. Bestemmelser tilknyttet belysning bør konkretiseres. Lite av intensjonene med 
grønne områder og estetikk fra planforslaget er tatt inn i plankart og bestemmelser. 
Fylkeskommunen forventer at grøntarealer sikres bedre i planen. Sikring av svartlistede arter 
må inn i bestemmelsene. Savner tydelige bestemmelser på estetikk og klima. Bestemmelser 
for støy må være entydige og forutsigbare. Kapittel 8 i planbeskrivelsen må oppdateres for 
nåværende planforslag.  
 
Kommentar: Bestemmelser er oppdatert etter høringen. Planovergangen opprettholdes for 
gående og syklende frem til ny løsning i området er på plass. Det settes av plass gjennom 
hensynssone til fremtidig gang- og sykkelveg, med tilhørende bestemmelse.  
 
TOAS 
Har som grunneier ikke blitt informert i prosessen. Mener kommunen ikke har gjort en 
selvstendig vurdering av planen. Arealene bør utbyttes bedre med tanke på 
næringsvirksomhet. Overvannshåndtering med infiltrasjon er i ikke i tråd med krav andre har 
fått i området. Har tidligere fått beskjed om sammenhengende veg, denne får BaneNOR nå 
stenge. Alle veger bør ha fortau og tilrettelegging for forgjengere. Baneformålet får 
indrefileten av indrefileten når det kommer til næringsareal. Dårlig utnytting av arealene. 
Øvrige arealer som kan benyttes til næring i området blir «spist opp» av byggegrenser, og delt 
opp av offentlig infrastruktur (ledninger/rør i bakken). Å bruke området til næringspark ville 
være mer estetisk enn togparkering. Anlegget bør bygges inn i fjell.  
 
Kommentar: Bygging i fjell har ikke vært vurdert som aktuelt. Det er bestemmelser for 
overvann. Det skal lages en egen plan for overvannshåntering, og tiltak skal ivareta krav 
innenfor drikkevannsonen. I revidert forslag vil kun bilatkomst bli fjernet i sør, mens gående 
og syklende blir ivaretatt frem til ny løsning i området er på plass. Det er lagt inn en 
hensynssone som sikrer arealer for dette. Etter høringen er internvegene i området justert slik 
at man får et sammenhengende areal vest for hensettingen.   
 
Lillehammer næringsforening  
Planforslaget gir for stort inngrep av næringsarealer. Det bør utredes å legge anlegget i fjell 
ved Storhove. Avklaring bør tas i kommuneplanens arealdel. Stiller spørsmål ved 
kostnadsberegning av anlegg i fjell, og om det vurdert samarbeid med Nye Veier om 
masseuttak. Miljø- og estetikk-tema peker også mot fjellanlegg. 
 
Kommentar: Bygging i fjell har ikke vært vurdert som aktuelt. Etter høringen er internvegene 
i området justert slik at man får et sammenhengende areal vest for hensettingen.   
 
Sigmund Lien 



Bolig på gnr/bnr 186/100/1 fremkommer ikke av kart, men blir berørt av tiltaket. Det må 
avklares hvilken aktivitet som forventes i området. Det forventes økt støy i bygge- og 
anleggsfasen. Dette må skjermes. Særlig må aktivitet nattestid håndteres for å skåne beboere. 
Størrelse på bygg må reguleres. Ved senere bygging av vaskehall må støy, vann og avløp og 
eventuell lukt-problematikk håndteres. Viktig å hensynta eksisterende infrastruktur i bakken 
(ledninger osv.) for å unngå uhell.  
 
Kommentar: Bestemmelser om støy sikrer sammen med krav til støy i annet lovverk (blant 
annet i forhold til anleggsperioden) støyproblematikk forårsaket av tiltaket. Bygging av 
vaskehall vil kreve byggesaksprosess, hvor påpekte forhold vil håndteres. Tas for øvrig til 
orientering. 


