
Planutvalgs behandling i møte 06.02.2020 sak 8/20: 
 
 
Knut Arne Vassdokken fremmet på vegne av AP, MDG og SV følgende forslag: 
 
Kommunedirektørens innstilling:  
1. Planutvalget slutter seg til plandokumentene datert 30.01.20, med de endringer som er gjort 
etter 2. gangs høring, med følgende endringer: 
 
Planbeskrivelse 
Punkt 4.2 Byen som handels- og næringsby  
Side 37: K2 Bydel Nord – mellom Rosenlund og Lillehammervegen - Stryke andre avsnitt.  
Side 38: K3 Bydel Nord – mellom Industrigata og Moavegen og langs Gudbrandsdalsvegen på 
oversiden – Stryke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..» og «Etablering av skole og 
barnehage tillates» i andre avsnitt.  
 
Punkt 4.6 Bytrafikk og parkering 
Nye veglenker - Side 68  
Industrigata 
Tillegg ny siste setning: «Forlengelse av Industrigata skal ikke krysse dyrka mark.» 
 
Planbestemmelser og retningslinjer  
Punkt 1.1 – krav om regulering  
Tillegg  
Ny 1.1.1.1 Ved regulering av større utbygginger skal det foreligge digitale 3D modeller av 
prosjektet.  
 
Punkt 2.1.6 Bestemmelser for framtidig boligbebyggelse  
Punkt 2.1.6.1  
Område Mosveen (FB1)  
3. kulepunkt, stryke «kontor/»  
Punktet blir da: «Næringsformål med innadrettet virksomhet som lager i deler av 
bygningsmassen tillates dersom dette kan tilpasses boligformålet.» 
 
Punkt 2.5 Kombinert bebyggelse og anlegg  
Punkt 2.5.3 K2: Bydel Nord – området mellom Rosenlund og Lillehammervegen 
Stryke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..»  
 
Punkt 2.5.3.1 stryke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..» 
 
Punkt 2.5.4 K3: Bydel Nord – området mellom Industrigata og Moavegen og langs 
Gudbrandsdalsvegen på oversiden 
Stryke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..» 
Punkt 2.5.4.1 styrke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..» 
 
Punkt 4.16 Kulturminner  
C H570_03 er Pilegrimsleden gjennom Lillehammer  
Tillegg nytt underpunkt VI  
«Bare i særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon for byggegrense mot pilegrimsleden» 



 
Handlingsprogrammet  
Punktet byrommene tas ut og erstattes med følgende  
Kategori Tema Type og tiltak  Oppfølging:  

Ansvar 
Igangsetting  

Byrommene  Oppfølging av 
Byromsanalysen  
1. Bydelssentrene  
2. Byrom i sentrum  
3. Byromsnettveket  

Utnytte 
Mesnaelva som 
viktig blå-
grønnstruktur i 
byen  

Oppfølging 
vedtas i egen 
sak  

 

 
 
Knut Arne Vassdokken (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Vi støtter alternativ 2 med krav om endring av reguleringsplan, som skal sikre gjennomgående 
grøntstruktur og plassering av ny boligbebyggelse innenfor byggegrense mot gamlevegen. Det 
vises til byplanens bestemmelser punkt 3.1.8 Områdetype: Blokkbebyggelse, for utforming av 
ny bebyggelse.  
 
Aksel Hagen (SV) fremmet på vegne av MDG og SV følgende forslag:  
 
Vi støtter alternativ 3. 
 
 
Morten Aune (H) fremmet følgende forslag til endringer: 

1. Skysstasjonen/Lurhaugen: Det vedtas en igangsetting av områdereguleringsplan for et 
transformasjons-område som spenner seg fra Mesnadalsvegen i sør, 
Kirkegata/Fåberggata i øst, Løkkegata i nord samt Børresensveg/Morterudvegen i vest, 
og som vil utgjøre ca 130 dekar. Områdereguleringspalnen skal igangsettes av 
kommunen og har første prioritet fremfor andre områder. 
 

2. Rosenlund bydelssenter: Det tillates totalt 12.000 m2 BRA til detaljvarehandel og 8.000 
m2 til arealkrevende/tyngre varer (ref vedtak i departementet i 2014). For de 8.000 m2 
til arealkrevende/tyngre varer gjelder at det må være handelsformater over 2.000 m2 
hver. 

 
3. Transformasjon Nord (K1, K2 og K3 inkl S2): Formål endres til tilsvarende forstudien 

for transformasjon nord (dvs område sør, midtre og nordre) som legger føringer for 
byutviklingsprosjektet. Planbeskrivelse i K1, K2, S2 og K3 skal endres til å refektere 
bekrevelsen av de tre områdene som det fremgår av forstudien blant annet at at boliger 
kan utvikles i alle tre delområdene (dvs også i K1 og K2 i tillegg til K3/S2). Det er også 
områder som det ikke vil være krav til boliger. 
Lillehammer Høyre ønsker at forstudien brukes som områdeprogram istedenfor 
områderegulering. Lillehammer Høyre mener det er avgjørende at utbyggere av bolig- 
og næringseiendommer må få en forutsigbarhet og fleksibilitet for utvikling av sine 
eiendommer. Bestemmelsene i forstudien om formål skal derfor videreføres: Boliger og 



næringsvirksomheter kan lokaliseres sammen, men utviklere må få en fleksibilitet for 
utvikling av sine eiendommer slik det argumenteres og utredes grundig for i forstudien.  
  

4. Store handelsformater: Etterkomme innsigelsene fra SVV, Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen slik at Lillehammer kommune bruker tilsvarende definisjon som i 
regional plan. Dette fjerner usikkerhet om fremdrift og fungerer bedre som definisjon 
for sentrum og øvrige næringsaktører i kommunen.  
 

5. Hammarseng Terrasse: Vi går inn for alternativ 2 (areal avsettes til boligformål og 
grøntstuktur). 
   

6. Stampesletta: Innspillet tas inn 
 

7. Mosveen: Innspillet tas inn. 
   

8. Høydebegrensninger sentrum: Høyre ønsker å videreføre den generelle 
høydebegrensningen som eksisterer i dag på 4 + 1 etasjer.  
 

9. Byplanen må legge til rette for at Lillehammer sykehus skal få en av de fremtidige 
rollene i strukturen i Sykehuset Innlandet HF. Særskilt fokus må rettes mot tomtens 
utnyttelses-muligheter og atkomst til denne må få en mer helhetlig tilnærming. I 
beskrivelsen av tomten må man være tydeligere på mulighetsbilde for sykehuset gitt 
tomtens størrelse. Muligheter bør visualiseres i planen. 

 

Hilde Jorunn Hoved (SP) fremmet følgende forslag: 

 
 
 

Vi vil ikke ha parkering i fjell. Det er dyrt, vil gjøre byen dyrere og mer utilgjengelig og 
ikke dekke de behovene vi har, nemlig mer og billig parkering på sykehuset og på 
stasjonen.  Vi må tilrettelegge for at Bane Nor får realisert parkeringshus på stasjonen. 

 
 

1. Sp ønsker ikke å endre parkeringsplassnorm i forhold til eksisterende plan. Det er 
allerede et kritisk lavt krav. Vi påfører byen storby-ulemper ved at det er for få 
parkeringsplasser som tilhører blokkene. 

 
 
  Forslag 3  

 Forslag 1   

  Forslag 2   



Ref 
hørings
uttalels
e nr 27 

Jørund 
Hassel 

Gang sykkelsti forbi 
helsehuset. 
Busslomme smestad 
Coop Rosenlund 
Busslomme Nordre park 
 
 

Sp støtter alle punktene. Særlig må 
man unngå kantstopp for buss ved 
nordre park for å unngå kaos og kø i 
Fåberggata som er overbelastet fra 
før etter stenging av storgata i 
sørgående retning.  Ber om at disse 
tas til følge. 

 
 
 
Før votering ble Aunes forslag pkt. 7 trukket. 
 
 
Votering: 
 
Vassdokkens forslag Planbeskrivelse pkt. 4.2 vedtatt mot en stemme (H). 
Vassdokkens forslag Planbeskrivelse pkt. 4.6 vedtatt mot en stemme (H).. 
Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 1.1 enstemmig vedtatt. 
Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 2.1.6 enstemmig 
vedtatt. 
Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 2.5 vedtatt mot 1 
stemme (H). 
Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 4.16 enstemmig vedtatt. 
Vassdokkens forslag knyttet til Handlingsprogrammet enstemmig vedtatt. 
 
Vassdokken/Aunes forslag knyttet til Hammerseng alternativ 2 ble satt opp mot forslag fra 
Hagen som fremmet alternativ 3. Alternativ 2 fikk 4 stemmer (AP og H) og alternativ 3 fikk 5 
stemmer (MDG, SV, SP og Rødt) og ble vedtatt. 
 
Hovens forslag nr. 1 fikk 2 stemmer (SP) og falt. 
Hovens forslag nr. 2 fikk 2 stemmer (SP) og falt. 
Hovens forslag nr. 3 fikk 2 stemmer (SP) og falt. 
 
Aunes forslag pkt. 1 fikk 2 stemmer (H og Rødt) og falt. 
Aunes forslag pkt. 2 fikk en stemme (H) og falt. 
Aunes forslag pkt. 3 fikk en stemme (H) og falt. 
Aunes forslag pkt. 4 fikk en stemme (H) og falt. 
 
Aunes forslag pkt. 6 fikk en stemme (H) og falt. 
Aunes forslag pkt. 8 fikk en stemme (H) og falt. 
Aunes forslag pkt. 9 fikk 3 stemmer (H og SP) og falt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalg 
Kommunedirektørens innstilling: 
 



2. Planutvalget slutter seg til plandokumentene datert 30.01.20, med de endringer som er 
gjort etter 2. gangs høring, med følgende endringer: 

Planbeskrivelse 
Punkt 4.2 Byen som handels- og næringsby  
Side 37: K2 Bydel Nord – mellom Rosenlund og Lillehammervegen - Stryke andre avsnitt.  
Side 38: K3 Bydel Nord – mellom Industrigata og Moavegen og langs Gudbrandsdalsvegen på 
oversiden – Stryke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..» og «Etablering av skole og 
barnehage tillates» i andre avsnitt.  
 
Punkt 4.6 Bytrafikk og parkering 
Nye veglenker - Side 68  
Industrigata 
Tillegg ny siste setning: «Forlengelse av Industrigata skal ikke krysse dyrka mark.» 
 
Planbestemmelser og retningslinjer  
Punkt 1.1 – krav om regulering  
Tillegg  
Ny 1.1.1.1 Ved regulering av større utbygginger skal det foreligge digitale 3D modeller av 
prosjektet.  
 
Punkt 2.1.6 Bestemmelser for framtidig boligbebyggelse  
Punkt 2.1.6.1  
Område Mosveen (FB1)  
3. kulepunkt, stryke «kontor/»  
Punktet blir da: «Næringsformål med innadrettet virksomhet som lager i deler av 
bygningsmassen tillates dersom dette kan tilpasses boligformålet.» 
 
Punkt 2.5 Kombinert bebyggelse og anlegg  
Punkt 2.5.3 K2: Bydel Nord – området mellom Rosenlund og Lillehammervegen 
Stryke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..»  
 
Punkt 2.5.3.1 stryke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..» 
 
Punkt 2.5.4 K3: Bydel Nord – området mellom Industrigata og Moavegen og langs 
Gudbrandsdalsvegen på oversiden 
Stryke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..» 
Punkt 2.5.4.1 styrke «.., offentlig eller privat tjenesteyting,..» 
 
Punkt 4.16 Kulturminner  
C H570_03 er Pilegrimsleden gjennom Lillehammer  
Tillegg nytt underpunkt VI  
«Bare i særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon for byggegrense mot pilegrimsleden» 
 
Handlingsprogrammet  
Punktet byrommene tas ut og erstattes med følgende  
Kategori Tema Type og tiltak  Oppfølging:  

Ansvar 
Igangsetting  

Byrommene  Oppfølging av Utnytte Oppfølging  



Byromsanalysen  
1. Bydelssentrene  
2. Byrom i sentrum  
3. Byromsnettveket  

Mesnaelva som 
viktig blå-
grønnstruktur i 
byen  

vedtas i egen 
sak  

 
Planutvalget slutter seg til alternativ 3 knyttet til Hammerseng terrasse. 

 
3. Planutvalget slutter seg til de anbefalinger som er gitt til oppfølging av innsigelsene slik 

de framgår av saksframlegget. Disse blir styrende for meklingsutvalget.  
4. Ordfører får fullmakt til å utpeke det politiske meklingsutvalget etter modell fra tidliger 

meklinger.  
5. Kommunedirektøren legger fram innstilling til vedtak for Planutvalget og 

Kommunestyret etter gjennomført mekling.  

 


