
Planutvalgs behandling i møte 20.03.2020 sak 11/20: 
 
Per Arne Slappø (H) fremmet følgende forslag: 
 
1.forslag: Ta inn igjen Hammerseng Terrasse Borettslag 53/225 som boligformål og 
grønnstruktur.   
 
2.forslag: punkt 4.5.4.3. Setningen «Forlengelse av Industrigata skal ikke krysse dyrka mark» 
endres til  
«Forlengelse av Industrigata skal løses på en slik måte at jordbruksarealene i Lillehammer 
opprettholdes»  
 
3.forslag: Store handelsformater: Etterkomme innsigelsene fra SVV, Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen slik at Lillehammer kommune bruker tilsvarende definisjon som i regional 
plan.  
 
4.forslag: 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. 
 
5.forslag: 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. Områdereguleringsplanen skal igangsettes av kommunen og har første prioritet fremfor 
andre områder. 
 
6.forslag: 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 
beskrivelsen av de tre områdene som det fremgår av forstudien blant annet 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.  
 
Se vedlegg forstudie for byutvikling nord  https://www.lillehammer.kommune.no/byutvikling-
nord.5908430-447170.html 
 
7.forslag: 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.  
 
Slappøs forslag pkt. 5 ble trukket. 
 
Knut Arne Vassdokken (AP) fremmet følgende forslag: 
 
Nytt vedtakspunkt 5: 
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på følgende teknisk feil i plankartet for Byplanen: 
Området i Sannom, nord for krysningssporet for jernbanen til tømmerterminalen, herunder 

https://www.lillehammer.kommune.no/byutvikling-nord.5908430-447170.html
https://www.lillehammer.kommune.no/byutvikling-nord.5908430-447170.html


gnr./bnr. 148/78, skal ha formålet K1 – eksisterende næring og areal- og transportkrevende 
handel (det er vist som offentlig eller privat tjenesteyting).  
Feilen vil bli rettet opp i plankartet etter vedtak i kommunestyret. 
 
Votering: 
Salppøs forslag pkt. 1 fikk 1 stemme (Slappø (H)) og falt. 
Slappøs forslag pkt. 2 fikk 1 stemme (Slappø (H)) og falt. 
Slappøs forslag pkt. 3 fikk 1 stemme (Slappø (H)) og falt. 
Slappøs forslag pkt. 4 fikk 2 stemmer (Slappø (H) og Skrautvol (SP)) og falt. 
Slappøs forslag pkt. 6 fikk 2 stemmer (Slappø (H) og Skrautvol (SP)) og falt. 
Slappøs forslag pkt. 7 fikk 2 stemmer (Slappø (H) og Skrautvol (SP)) og falt. 
 
Vassdokkens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling vedtatt mot 1 stemme (Hilde J. Hoven (SP)) 
 
Planutvalg 
I N N ST I L L I N G : 
 

1. Kommunedelplan for Lillehammer by 2020 – 2023 (2030) - Byplanen med 
planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer datert 12.03.20 og plankart datert 
30.01.20 vedtas med rettsvirkning for de delene av planen som ikke berøres av 
innsigelser. 

2. Unntatt fra rettsvirkning er: 
a. de delene av planen som omhandler handel i store formater 
b. alle tiltak i gjennomføringssonene Kirkegata/Skysstasjonen/Lurhaugen-Mesnadalen 

og Strandtorget uten at det er gjennomført trafikkutredninger.  
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 

behandlingen samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i 
plandokumentene. 

4. Kommunedelplan for Lillehammer by 2020 – 2023 (2030) – Byplanen med innsigelser 
oversendes departementet.  

5. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på følgende teknisk feil i plankartet for 
Byplanen: Området i Sannom, nord for krysningssporet for jernbanen til 
tømmerterminalen, herunder gnr./bnr. 148/78, skal ha formålet K1 – eksisterende 
næring og areal- og transportkrevende handel (det er vist som offentlig eller privat 
tjenesteyting).  
Feilen vil bli rettet opp i plankartet etter vedtak i kommunestyret. 

 


