
Avsender, dato Kort oppsummering av hovedpunkter i uttalelsen Administrasjonens kommentar 
Innlandet fylkeskommune, 
30.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det framgår av planbeskrivelsen at eksisterende vegetasjon bevares 
på regulert friområde, og at det mellom BF2 og BF3 opprettholdes en 
buffer for å ivareta gangsti gjennom området. Dette er ikke i samsvar 
med bestemmelsene pkt.4.1, som ikke stiller krav til bevaring av 
vegetasjon. Tvert imot: «Det tillates tynning av vegetasjon». 
Bestemmelsen bør omarbeides slik at det framgår hvor mye 
vegetasjon som skal bevares innenfor friområdet, og spesielt innenfor 
H530 i passasjen mellom BF2 og BF3. Det bør også stilles krav om 
konkret avgrensning mellom friområde GF og privat byggeområde for 
bolig, f.eks. med gjerde. 
 
Ingen spesielle merknader til planforslaget vedrørende automatisk 
fredede kulturminner, men ber om at følgende tekst innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene: «Dersom det i forbindelse med tiltak i 
marken og i vann oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er 
viktig at også de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne 
bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet 
fylkeskommune v/Kulturarv, jf. lov om kulturminner § 8, 
annet ledd». 
 
Akseptabelt at det er lagt opp til blandet trafikk frem til Skogforvalter 
Lies veg. På motsatt side av Skogforvalter Lies veg går det en 
sammenhengende gang- og sykkelveg i retning Lillehammer og med 
forbindelser til Vårsetergrenda. Det pågår arbeid 
med omlegging av kryssområdet 
Røyslivegen/Solhøgdavegen/Skogforvalter Lies veg, der det også vil 
bli opparbeidet fortau langs deler av Røyslivegen, samt bedre 
tilrettelagt kryssing for syklende og gående. For å komme seg inn på 
gang- og sykkelvegen fra planområdet må man krysse avkjørselen til 
Røyslivegen 1, der det er etablert dagligvareforretning. Vi mener 
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Utenfor planområde.  



det med fordel burde vært et tilrettelagt krysningspunkt her, og helst 
også fortau/gang- og sykkelveg for å sikre en sammenhengende trygg 
gang- og sykkelforbindelse fra Solhøgdavegen. 
 
Positivt at det er stilt minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser. 
 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 23.06.2021 
 
 
 
 
 
 

På grunn av stor saksmengde har ikke NVE kapasitet til å gå konkret 
inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. Som 
planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder 
blir vurdert og ivaretatt i planforslaget.  
 

 

Sirpa og Ola Kokslien, 
01.08.2021 
 
 
 
 
 
 

Som nærmeste berørte (Ågårdveien 8) til boligtomt BF3 i 
planforslaget er det flere momenter vi reagerer 
på. Vår bolig ble utformet ut fra betingelsen om at området som 
planforslaget omfatter var avsatt som friareal. Rom og 
vindusløsninger ble valgt ut fra at ingen ville få innsyn til rom i huset. 
Plasseringen av BF3 medfører direkte innsyn i flere av rommene i vårt 
hus. 
 
I tillegg går det i dag en meget benyttet tursti gjennom tomten BF3 
(ref. pkt 3.8 i planbeskrivelse) mot et utsiktspunkt på bart fjell mot 
Solhøgda. 
Vi mener derfor BF3 bør tas ut av planforslaget da plasseringen av 
boligen vil bli til stor sjenanse for oss samt begrense turmulighetene i 
området. 

Området er avsatt til boliger i overordnet plan 
(kommuneplanens arealdel), planforslaget er i tråd 
med den.  
 
 
 
 
 
Turstien er sikret i planen.  

Statens vegvesen, 07.07.2021 
 
 

Ved varsel om oppstart kan vårt innspill 28.08,2020 oppsummeres 
med anmodning om å ta hensyn til trafikksikkerhet og myke 
trafikanter samt sikre gangforbindelser gjennom området.  
 

 
 
 
 
 



Kommuneplanens arealdel setter krav til gangpassasjer gjennom 
området og gang/sykkelveg mellom atkomst til området og skole. 
Begge deler er ivaretatt. Det første er sikret gjennom at omlegging av 
veg i forbindelse med flomsikringstiltak er utført i 2020. Videre fortau 
til skole finnes. I denne planen er det sikret gangforbindelser i form av 
hensynssone som forlengelse av atkomstveg til boligene. Det blir 
viktig at atkomstvegen ikke fremstår privat, men inviterende for 
gående. 
 
Atkomstvegen til boligene blir bare belastet med trafikk til de tre 
boligene og vi er enige i at det ikke er nødvendig med eget areal for 
gående langs denne. Det blir viktig å sikre god sikt ved snuhammeren. 
Vi har ellers ingen merknader til planforslaget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggegrensen mot snuhammer justeres til 4m, dette vil gi 
bedre sikt. 
 
 

Statsforvalteren i Innlandet, 
07.07.2021 

I vårt innspill til oppstart pekte vi på at området ligger nært til 
Røyslimoen bydelssenter og med bakgrunn i det og kommunens 
målsetting om at bydelssentrene skal utvikles i mer urban retning 
burde en utrede alternativ med høyere arealutnytting enn tre 
eneboligtomter. Vi merker oss at tiltakshaver kun ønsker å se på 
alternativet med 3 eneboligtomter ut fra føringer i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Det er krav i kommuneplanen om at det skal sikres passasje gjennom 
området til tilstøtende grønnstruktur samt langs tidligere 
Solhøgdavegen. Vi har forstått at det går en sti gjennom området i 
dag som ser ut til å ta av fra gamle Solhøgdavegen omtrent der 
vendehammeren er planlagt. Det er lagt inn et fem meter bredt 
grønnstrukturbelte/friområde mellom BF2 og BF3. Vi er ikke kjent 
med om dagens sti går innenfor dette beltet eller om stien må legges 
om og hvordan eventuelt mulighetene for det er innafor det belte 
som er avsatt. Uansett må det sikres en god overgang fra 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan.  
 
 
 
 
 
 
 
Byggegrensen mot grønnstrukturbelte er oppjustert til 
4m på hver side.  
 
Bestemmelser er presisert for å sikre god overgang 
mellom snuhammer og sti/friområde.  



vendehammeren og inn i friområde/hensynssone for friluftsliv. Mot 
friområdet/hensynssona for friluftsliv som går mellom BF2 og BF3 er 
byggegrensa redusert til kun to meter. Dette gjør at det kan 
bygges svært tett inn på der stien går, og det kan være med å virke 
privatiserende inn i friområde/hensynssona for friluftsliv slik at 
bruken av stien blir redusert. Statsforvalteren mener at er det noe 
sted i planen en ikke bør redusere byggegrensa, så er det nettopp 
mot denne stien. Vi ber derfor om at byggegrensa innafor tomtene 
BF2 og BF3 settes til fire meter også mot friområde/hensynssone for 
friluftsliv som ligger mellom disse to tomtene. 
 
Det er ifølge risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen ikke 
funnet farer eller uønskede hendelser som krever endringer eller 
tiltak i planen. Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige 
hensyn synes dermed å være ivaretatt. 


