
Utvalg for plan og samfunnsutviklings behandling i møte 29.11.2018 sak 70/18: 
Knut Arne Vassdokken (AP) fremmet på vegne av Arbeiderpartiet og Venstre følgende 
forslag: 
 
Planbeskrivelsen 
Planens visjon: Endres til: Arealpolitikk for framtidas Lillehammer  
Denne endringen gjøres gjennomgående i plandokumentene  
 
4.1.2 utfordringer og muligheter  
Side 11 første setning: Erstatte «Mjøsbyen» med Mjøsregionen  
 
4.2.4.3 Skole, barnehage, bo- og servicesenter  
2. avsnitt 2. og 3. setning erstattes av:  
Ny Nordre Ål skole skal stå ferdig til skolestart 2019. Jørstadmoen skole var ombygd og tatt i 
bruk ved skolestart 2018.   
 
4.5.4.2 Bankenkryssene  
I KDP Trafikk og Transport 2006-2025 ble det vurdert andre løsninger for bankkrysset, blant 
annet rundkjøring.  
 
4.5.4.3 Nye veglenker 
Strandtorget – Søre Ål – Røyslimoen  
Dette punktet må deles i to. Veglenkene er uavhengige av hverandre.  
 
4.6.4.3 Byens strandsone – byen møter vannet 
Stryke begrepet «byen møter vannet».  
Må og da endre 4. setning til: «For å knytte byen tettere på Mjøsa/Lågen gjelder det å sikre 
tydelige,…» 
 
 
 
Bestemmelser og retningslinjer  
 
Punkt 2.1.2.1 Fradeling 
Tillegg 
b) I enkelte områder kan kommunen etter skjønn godkjenne ned til 500 m2. 
c) I enkelte områder kan kommunen etter skjønn godkjenne ned til 700 m2. 
 
Punkt 2.11 LNF spredt fritidsbebyggelse  
2.11.4 
Endres til: «For eksisterende fritidsbebyggelse med lav standard må det søkes om tillatelse 
til separate avløpsløsninger eller innlagt vann. Tillatelse kan gis med bakgrunn i spesifikke 
krav.» 
-----  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende forslag: 
 



Tillegg i innledningen: Det må i innledningen opplyses om at kommunedelplan for E6 
Vingrom-Ensby er klaget inn for fylkesmannen. Trasëvalg gjennom Lågendeltaet 
Naturreservat er til behandling hos fylkesmannen i Østfold som følge av en lovlighetsklage. 
Blir lovlighetsklagen tatt til følge må kommunedelplanen behandles på nytt. 
-----  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Vassdokkens ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Dahl fikk en stemme og falt. 
 
 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling 
Innstilling: 
 

1. Kommuneplanens arealdel 2019-2020 (2030) med planbeskrivelse, plankart, 
planbestemmelser og retningslinjer, dokumenter datert 22.11.18, legges ut til 
høring/offentlig ettersyn i perioden 10. 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 legges ut til 
høring/offentlig ettersyn.  

3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14. 
 
Planbeskrivelsen 
Planens visjon: Endres til: Arealpolitikk for framtidas Lillehammer  
Denne endringen gjøres gjennomgående i plandokumentene  
 
4.1.2 utfordringer og muligheter  
Side 11 første setning: Erstatte «Mjøsbyen» med Mjøsregionen  
 
4.2.4.3 Skole, barnehage, bo- og servicesenter  
2. avsnitt 2. og 3. setning erstattes av:  
Ny Nordre Ål skole skal stå ferdig til skolestart 2019. Jørstadmoen skole var ombygd og tatt i 
bruk ved skolestart 2018.   
 
4.5.4.2 Bankenkryssene  
I KDP Trafikk og Transport 2006-2025 ble det vurdert andre løsninger for bankkrysset, blant 
annet rundkjøring.  
 
4.5.4.3 Nye veglenker 
Strandtorget – Søre Ål – Røyslimoen  
Dette punktet må deles i to. Veglenkene er uavhengige av hverandre.  
 
4.6.4.3 Byens strandsone – byen møter vannet 
Stryke begrepet «byen møter vannet».  
Må og da endre 4. setning til: «For å knytte byen tettere på Mjøsa/Lågen gjelder det å sikre 
tydelige,…» 
 



 
Bestemmelser og retningslinjer  
 
Punkt 2.1.2.1 Fradeling 
Tillegg 
b) I enkelte områder kan kommunen etter skjønn godkjenne ned til 500 m2. 
c) I enkelte områder kan kommunen etter skjønn godkjenne ned til 700 m2. 
 
Punkt 2.11 LNF spredt fritidsbebyggelse  
2.11.4 
Endres til: «For eksisterende fritidsbebyggelse med lav standard må det søkes om tillatelse 
til separate avløpsløsninger eller innlagt vann. Tillatelse kan gis med bakgrunn i spesifikke 
krav.» 
 


