
Utvalg for plan og samfunnsutviklings behandling i møte 29.11.2018 sak 71/18: 
Knut Arne Vassdokken (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet og Venstre følgende 
forslag: 
 
Planbeskrivelsen 
Delområde 2: Lurhaugen 
Ta inn: Høyere punkthus kan vurderes  
 
K2 Bydel Nord (side 37) 
Går inn for alternativ 1 og tar ut alternativ 2  
 
Nordre Ål: Endring i S2 område 12.000 kvm til detaljvarehandel og 8.000 kvm til store 
handelsformater.   
 
Planbestemmelser og retningslinjer: 
Punkt 2.5.3 tas ut: Alternativ 2 nord for Lillehammer vegen  
 
Punkt 3.1.6.2 bokstav d  
i) For at deling av bebygde eneboligtomter skal kunne innvilges, skal både gjenværende og 
nye tomter være minimum 600 m2. I enkelte områder kan kommunen etter skjønn 
godkjenne ned til 500 m2. 
ii) For tomannsboliger skal tomtestørrelsen være minimum 800 m2. I enkelte områder kan 
kommunen etter skjønn godkjenne ned til 700 m2. 
 
Punkt 4.20.4 Bydel Nord. Alternativ 2 tas ut.  
 
-----  
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Vassdokken ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling 
Innstilling: 
 

1. Kommunedelplan Lillehammer by 2019-2022 (2030) (Byplanen) med planbeskrivelse, 
plankart, planbestemmelser og retningslinjer med illustrasjonskart til 
bestemmelsesområdene, dokumenter datert 22.11.18 legges ut til høring/offentlig 
ettersyn i perioden10. desember 2018 til 15. februar 2019. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og endringer 
som følge av politisk vedtak i sakens dokumenter før planforslaget sendes ut på 
høring/offentlig ettersyn.  

3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14. 
 
Planbeskrivelsen 
Delområde 2: Lurhaugen 
Ta inn: Høyere punkthus kan vurderes  
 
K2 Bydel Nord (side 37) 
Går inn for alternativ 1 og tar ut alternativ 2  



 
Nordre Ål: Endring i S2 område 12.000 kvm til detaljvarehandel og 8.000 kvm til store 
handelsformater.   
 
Planbestemmelser og retningslinjer: 
Punkt 2.5.3 tas ut: Alternativ 2 nord for Lillehammer vegen  
 
Punkt 3.1.6.2 bokstav d  
i) For at deling av bebygde eneboligtomter skal kunne innvilges, skal både gjenværende og 
nye tomter være minimum 600 m2. I enkelte områder kan kommunen etter skjønn 
godkjenne ned til 500 m2. 
ii) For tomannsboliger skal tomtestørrelsen være minimum 800 m2. I enkelte områder kan 
kommunen etter skjønn godkjenne ned til 700 m2. 
 
Punkt 4.20.4 Bydel Nord. Alternativ 2 tas ut.  
 
 


