
Planutvalgs behandling i møte 06.02.2020 sak 7/20: 
 
Knut Arne Vassdokken på vegne av AP, MDG og SV fremmet 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 Boligutvikling og bydelssentre 
Punkt 4.2.4.3 Bydelssentrene – handel, service og møteplasser 
Tillegg nytt siste avsnitt 
For Jørstadmoen tettsted er et større areal båndlagt med støysone på grunn av forsvarets 
aktivitet. Dette gir utfordringer med tanke på å tillate utbygging. I planperioden ønsker 
kommunen å gjennomføre nye støymålinger i felt, samt at forsvaret må se på tiltak ved 
støykilder, for å om mulig begrense båndleggingen.  
 
 
Punkt 4.5.4.3 – nye veglenker 
Industrigata  
Tillegg ny siste setning: «Forlengelse av Industrigata skal ikke krysse dyrka mark.» 
 
Planbestemmelser og retningslinjer  
Punkt 2.1.3 bestemmelser for framtidig boligbebyggelse 
Punkt 2.1.3.1 følgende endringer 
Område B8 – Skårsetsaga 18 – området avskjæres mot dyrka mark, og omkring 5 daa tas ut av 
området.  
Området B21 – Skyttermoen – legges inn som ved 2. gangs høring  
Innspill nr. 52 – Solhøgda – legges inn med 3 boenheter – som frittliggende småhusbebyggelse 
(tidligere B14?) 
 
Punkt 2.10.3 Bestemmelser for framtidig LSB  
Punkt 2.10.3.1 – følgende endringer 
Innspill 10B – Gamlevegen – legges inn som LSB  
 
Punkt 2.10.3.2 - tillegg 
Nytt underpunkt  
g) Ved 5 eller flere nye boenheter skal det utarbeides reguleringsplan  
 
2.11 LNF Spredt fritidsbebyggelse  
2.11.10 Bestemmelser ved ny bebyggelse  
Punkt b. Maks. gesimshøyde = 3,2 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
Punkt c. Maks. mønehøyde = 5 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Punkt d. Takvinkel skal være 15-30, gjelder bebyggelse nevnt i punkt k under.  
  Takvinkel skal være 22-35, gjelder bebyggelse nevnt i punkt i og j under. 
 
Punkt i. Ved tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse nærmere Mesnavassdraget enn 100 m, jf. 
temakart nr. 7 – Fritidsbebyggelse i LNF, er maks. BYA = 50 m2 pr. eiendom. 



 
Punkt j. Ved tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse i områder nevnt i punkt 1.19.1 (100 
metersbelte i uregulert område), jf. temakart nr. 7 – Fritidsbebyggelse i LNF, er maks BYA 70 
m2 pr. eiendom.  
 
Punkt k. (tidligere punkt J) Ved tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse i kommunen for øvrig, 
jf. temakart nr. 7 Fritidsbebyggelse i LNF, er maks. BYA = 90 m2 pr. eiendom. 
 
Punkt 2.2.2 – Bestemmelser for framtidig fritidsbebyggelse  
Punkt 2.2.2.1 – endring  
Område F5 – Bleken Seter – tas ut  
 
Punkt 3.18 Kulturminner 
C.  H570_03 er Pilegrimsleden gjennom Lillehammer 
Tillegg nytt underpunkt VI  
«Bare i særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon for byggegrense mot pilegrimsleden» 
 
 
Morten Aune (H) fremmet følgende forslag til endringer i kommuneplanens arealdel: 

  
1. «Næringsarealkrise». Lillehammer kommune har ikke næringsarealer og vi må knytte 

byen til krysset ved ny E6. Løsninger:  
  

a. Forlenge Industrigata frem til Storhovearmen fra E6. 
  

b. Området mellom den forlengede Industrigata og Gudbrandsdalsveien, frem til 
Storhovearmen, avsettes til dobbelt formål LNF/næring. Det settes som vilkår 
om at arealet kan gå over fra LNF til næring dersom jordbruksarealet fullt ut kan 
gjennvinnes på annet areal i regionen. Erstaningsarealet må være drivverdig for 
jordbruk og utgjøre reell nydyrkning. Det stilles videre krav om at utbygger 
bekoster opparbeiding av erstatningsarealet og flytting av jordsmonnet fra 
opprinnelig areal til nytt areal. 
Lillehammer Høyre foreslår at det opprettes et ”jordfond” som administreres av 
landbrukskontoret der gardbrukere i kommunen kan melde inn ønske om å 
dyrke opp mer jord på sitt område (eksempelvis tidl innmarksbeiter eller per i 
dag dårlig arronderte områder). «Jordfondet» består av de dekar med jord som 
inngår i de dobbelt regulerte området. Nydyrking kan i alle tilfeller bare skje 
etter godkjenning fra kommunen. Kommunen skal aktivt stimulere til ytterligere 
nydyrking. Når det er meldt inn behov, og nydyrking er godkjent, kan områder i 
det aktuelle området frigjøres tilsvarende antall dekar fra LNF til Næring gitt at 
en aktuell utbygger vil påta seg kostnaden og nåværende eier vil selge. 
Eksempelvis er jordfondet bestående av totalt 300 dekar matjord. Når en 
gardbruker annet sted i kommunen melder om behov/ønske om 50 dekar, kan 
tilsvarende løses opp, og matjord flyttes dit, gitt at vilkårene oppfylles. Det 
innebærer at landbruket selv styrer utviklingen, og at vi sikrer en styrking av 
både jordbruk og tilgjengeligheten på areal. 
 



c. Vingrom – Kollerud: Forslag til næringsarealer tas ut av planen. Må gjøres en 
reell vurdering av området før det tas med inn i planen. Hva med for eksempel 
trafikk og ny avkjøring fra E6? Må legges mer utredning bak før det tas med i 
planen. 

   
2. 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.  
  

3. Nordseter – områderegulering må på plass, men prioriteres gjennomført etter 
områdereguleringsplan av Skysstasjonen/Lurhaugen dersom Lillehammer kommune skal 
bekoste områdereguleringen. 

  

Eva Marie Mathisen (Rødt) fremmet følgende forslag:  

Arealplan: Avsnittet om bynær fritidsbebyggelse tas ut av planbeskrivelsen, punkt 4.7.4.4 s. 42.  
 
 
Hilde Jorunn Hoven (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Som politikerne nå som tidligere har lovt innbyggerne blant annet i vedtak 20.02.14, skal «god 
bokvalitet i bygdesamfunnene det skje gjennom utvikling av mindre boligfelter og fortetting av 
eksisterende bebyggelse».  Videre skulle det skje ei «kraftsamling» i grendene. 
 
Sp ønsker å opprettholde denne linjen og legge til rette for «det gode liv på landet» også i 
Lillehammer, men romslige, rimelige tomter som et supplement til leiligheter. Vi må også ha 
«konkurransedyktige» eneboliger og tomter på prisnivå med Follebu, Øyer og Brøttum.   
 
 
Areal-
plan 

   

Uttal 
else nr  

 Gjelder  

  FORSLAG 1   



35 Ane Nyseth, 
Øvre Jeistad 
/Bjørstad 

LSB18- Ny koding.  
 
LSB18 må tas inn igjen!! 
 
Lite boligfelt i Nordre Ål / 
fortetting 

Ønsker dette veldig gode prosjektet 
realisert! Det er blitt en langdryg sak 
med mye vingling fra myndighetenes 
side. Feltet lå an til å bli med i 
meklinga i juni 19 og Fylkesmannen 
aksepterte utbygginga, men noe 
skjedde i møtet som gjorde at 
prosjektet ved inkurie falt ut. Slik kan 
man ikke drive planlegging. Etter 
meklinga gikk Statsministeren ut 
(4.aug) og instruerte fylkesmennene 
til å høyne terskel for innsigelser.  
Dette er et vinn-vinn-vinn-prosjekt. 
Det er på mange nødvendig og 
ønskelig å ha et tilbud om tomter/ 
eneboliger rimelig sentralt, veldig 
egnet for sykling (rimelig flatt både til 
skole og til sentrum) og ligger i 
Nordre Ål skolekrets. Barnefamilier 
som flytter fra trange leiligheter i 
Oslo- området, men også andre unge 
familier, vil kunne finne lykken her.    

  Forslag 2  
19 
.  

Rudsbygd 
vel  
 
Heidi 
Bleken  

 ØNSKER: 
Grendehusfunksjon. 
Offensiv grendepolitikk 
Boligbygging 
Buss /vann/avløp Ønsker 
JA til  
Felt 36 Ellingsbergvegen,  
Felt 54 Baklivegen,  
Felt 55 Bleikeringen, 
Felt 56 Bleken 
omsorgsboliger 

Sp støtter denne uttalelsen 100 % og 
ber om at den tas til etterretning. 
 
Ap og Venstre som tvang gjennom 
nedlegging av grendeskolen skylder å 
gi mer enn riving av skole og bygging 
av ny barnehage som 
«kraftsamlingskompensasjon». 
 
 

    
  Forslag 3  
20   Nevelåsen  

vel 
Melsjøen  
vel mfl.  

 Nye detaljerte bestemmelser om 
bla.a. gesimshøyder, vinduer, flagging 
og takvinkler  på nybygg  synes 
kanskje være unødvendig detaljerte 
og strenge og veldig forskjellig fra 
dagens bebyggelse.    

    
  Forslag  4  



23 coop Industrigata 17 Blant annet med begrunnelse i 
forutsigbarhet og overholdelse av 
utbyggingsavtale må COOP få rom 
for sine planer på Rosenlund. De har 
bidratt med 14,6 millioner kroner for 
å oppfylle avtalen, men nå går 
kommunen bort fra sin del av del av 
avtalen.   

    
  Forslag 5  
25 Lars Kr 

Dahl 
Tomter Jørstadmoen Mener uttalelsen bør imøtekommes 

med forbehold om støysoner.  
  Forslag  6  
53 Torill S. Og 

Kjell Varlid 
/ areal + 

Boligbygging. Ønsker at 
B22, med forbehold av 
reviderte støysoner på 
Jørstadmoen leir, justeres 
til å gjelde hele 122/13.  

Ønsker at uttalelsen tas til følge 

 
 

   

  Forslag 7  
26 LSB17 

Siri 
Ellingsberg 
Rudsbygd  

Ønsker endret plassering 
av det «godkjente» 
boligfelt på oversiden av 
Ellingsbergsvegen 
  
Gnr151/ bnr1 

Ble ikke svart ut i 1. gangs høring. 
Uklart om dette.  
I reguleringsplan bør kommunen 
stilles krav om tomtestørrelse på 
minst 1 daa.   

    
  Forslag 8  
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. 

    
  Forslag 9  
34 Henrik 

Natvig 
Landbrukseiendom som 
kommunen i ny plan 
foreslår å begrense bruken 
og verdien av betraktelig i 
forhold til i dagens plan. 

Sp ber kommunen legge vesentlig 
vekt på uttalelsen. Kommunen kan 
ikke uten saklig grunn innskrenke 
bruksrett da dette blir en unødvendig, 
ubegrunnet og usaklig 
forskjellsbehandling.  

    
  Forslag 10  



39 Ragna Rolid Kantvegen 8, Fradelt tomt 
fra 70 tallet som det 
fremdeles ikke er gitt  
bygetillatelse på  5000 i 
eiendomsskatt får ikke 
bygge. ?? 

Her mener vi kommunen må gi 
klarsignal for å avslutte en lang 
prosess.  
Vi fikk vite at Hagejordet ikke kunne 
reverseres selv om det ikke var 
bygget, og at utbygging på 
Hagejordet på mange måter er galt 
og uheldig.  

    
  Forslag 11  
41 Bjørn 

Rønning 
Nytt bolig/hytteområde 
krever vegbygging. Denne 
må legges rundt, ikke over 
matjord 

Ber om at vegtilkomst sikres lagt 
utenom dyrkamark.  

 
 

   

  Forslag 12  
44 Kristin 

Skaarseth 
Tomt på Kanthaugen som 
nå er foreslått omregulert 
til «Turist og Næring». 
Ønsker «boligformål». 

Sp foreslår at uttalelse etterkommes 
og at tomter forblir som 
«boligformål».  

  Forslag 13   
38 Hans Rindal Næringstomt i Vingrom Slik vi skjønner på administrasjonen, 

er det ingen forutsetning at dette blir 
med i arealplanen for å kunne 
realiseres. Likevel vurderer Sp at 
dette arealet i stor  grad kan avlaste 
Storhove/Hovemoen, og at dette 
området i stor nok grad følger med i 
vurderingene når 
næringsarealbehovet vurderes, slik at 
trykket på Storhove/ Hovemoen ikke 
overdrives og at man gjør 
unødvendige beslag. Trafikkavvikling 
forbi skolen på Vingrom må uansett 
utbedres.      

    
  Forslag 14  
13 GLØR  Må ikke under noe omstendighet 

bygge renovasjonsstasjon på 
Storhove. Storhove er 
utstillingsvinduet fra E6 til en av 
verdens flotteste byer og her skal det 
ikke være et «søppelmottak».    

    
  Forslag 15  



Brev til 
komm
unen 
datert  
3.11 19 
 
(ikke 
hørings
-
uttalels
e)  

Helge Huse 
 
Plan og  
Prosjekt , 
Arild 
Sletten 

Bergesvevegen  
 
Har ei fire mål stor tomt 
som ligger inne i  enebolig-
bebyggelse. 

Kjempefine utsiktstomter som vil 
innebære ei fortetting i et allerede 
etablert boligområde.  Her ligger alt 
til rette for et fint boligområde. 
Kommunen skylder på at det ikke går 
buss, men det går an å gjøre noe med 
busstilbudet.  Kommunen har latt seg 
fange i statens fortettingsregime. 
Selvstyreretten er stadig sterkere og 
det er på tide at kommunen gjør det 
som er beste for kommunen, og det 
er etter Sps syn å legge til rette for at 
Lillehammer kan tilby attraktive 
boligområder også for dem som 
verken har råd til eller list til å bo i 
trange sentrumsleiligheter.   

    
  Forslag 16  
Brev til 
komm
unen 
datert 
3. 
juni 19 
 
(ikke 
hørings
-
uttalels
e)  

Kari Bøhle 
m.fl 

Se vedlagt brev under. 
Tomter Fåberg. 
 

Her opplever eier seg helt spilt av 
banen. Ønsker å beholde tomter. Ber 
om at dette hensyntas i plan. Mener 
de fikk beskjed om at de var for sene 
for første høringsrunde, og mener 
deres sak automatisk burde bli tatt 
med i andre runde-  som de ikke var 
kjent med.   

    
 
 
 
 
  Forslag 17   
 
  Grendeutvikling og spredt bosetting  
En overordnet holdning som skal være gjennomgående i plan – og byggesaker, er at det skal 
ivareta utvikling i grendene.   
 
  
  Forslag 18  
 

  Byen, vassdragene og Mjøsa/Lågen  
Sp vil stanse utvidelsen av dagens E6 til firefelts motorveg. Dette er ødeleggende både for 
helsa vår (milliarder som skulle ha gått til sykehus, går til motorveg), økonomien, 



kulturplanskapet, boliger, matjord og ikke minst freda natur. Fylkesmannen har i praksis gitt 
tillatelse til å sette fredningsbestemmelsene for Lågen til side, uten at saken er 
saksbehandlet. Dette vil vi peke på som en graverende saksbehandlingsfeil.    
 

 Det er helt nødvendig av hensyn til beredskap, men også av andre grunner å etablere 
tverrforbindelse mellom Høstmælingen og Skogen Sør /Hesmervegen – Alternativt 
annen rute over Røyslimoen. Dersom vegen er sperret i Messenlivegen ovenfor 
Frederik Colletts veg/Bakkalykkja er alle husstander ovenfor det vil si blant annet 
vårsetergrenda og Røyslimoen utilgjengelig for utrykningsetater slik som ambulanse 
og brann.  
 

 Videre er det nødvendig med en direkteforbindelse mellom Strandtorget og Hage, 
Søre Ål, blant annet for å redusere trafikken i sentrum, bankenkrysset/ Hammartun 
skole og for beboere langs Hamarvegen. Og for å redusere trafikkarbeidet.  
 

  Forslag 19  
 

  Bruk og vern av fjell- og naturområder  
Fredninga av lågen må opprettholdes. Vi har et særlig ansvar knytta til at vi har ett av fire helt 
sentrale våtmarksområder på østlandet knytta til elvedeltaer som både hekkende, trekkende 
og overvintrende fugl er avhengige av som leveområde: 

Dokkadeltaet  
Åkersvika 
Nordre Øyeren 
Lågendeltaet. 
 

Åkersvika er allerede ødelagt av den samme E6- motorvegen som nå truer Lågendeltaet. 
Verken vi eller fuglene har ikke mer natur å miste, tvert imot.  
 
 
 
Før votering ble Aunes forslag 1 c trukket. 
 
Før votering ble Hovens forslag 1 – 8, 11, 13 og 14 trukket. 

 
Votering: 
Endringer i kommunedirektørens pkt 1: 
 
Vassdokkens forslag Planbeskrivelse pkt. 4.2 Boligutvikling og bydelssentre enstemmig 
vedtatt. 
Vassdokkens forslag Planbeskrivelse pkt. 4.5.4.3 – nye veglenker ble satt opp mot Aunes 
forslag pkt. 1A. Vassdokkens forslag vedtatt mot en stemme avgitt for Aunes forslag. 
Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 2.1.3 enstemmig 
vedtatt. 
Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 2.10.3 enstemmig 
vedtatt. 



Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 2.11 enstemmig vedtatt. 
Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 2.2.2 vedtatt mot en 
stemme (H). 
Vassdokkens forslag knyttet til Planbestemmelser og retningslinjer pkt. 3.18 enstemmig vedtatt. 
 
Aunes forslag 1B fikk en stemme (Høyre) og falt. 
Aunes forslag 2 fikk en stemme (Høyre) og falt. 
Aunes forslag 3 fikk 3 stemmer (Høyre og SP) og falt. 
 
Eva Marie Mathisens forslag fikk 3 stemmer (Rødt og SP) og falt 
 
Hovens forslag nr. 9 fikk 2 stemmer (SP) og falt. 
Hovens forslag nr. 10 fikk 3 stemmer (SP og H) og falt. 
Hovens forslag nr. 12 fikk 3 stemmer (SP og H) og falt. 
Hovens forslag nr. 15 fikk 2 stemmer (SP) og falt. 
Hovens forslag nr. 16 fikk 2 stemmer (SP) og falt. 
Hovens forslag nr. 17 fikk 3 stemmer (SP og Rødt) og falt. 
Hovens forslag nr. 18 fikk 3 stemmer (SP og Rødt) og falt. 
Hovens forslag nr. 19 fikk 3 stemmer (SP og Rødt) og falt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling pkt. 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalg 
Planutvalgets 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 Boligutvikling og bydelssentre 
Punkt 4.2.4.3 Bydelssentrene – handel, service og møteplasser 
Tillegg nytt siste avsnitt 
For Jørstadmoen tettsted er et større areal båndlagt med støysone på grunn av forsvarets 
aktivitet. Dette gir utfordringer med tanke på å tillate utbygging. I planperioden ønsker 
kommunen å gjennomføre nye støymålinger i felt, samt at forsvaret må se på tiltak ved 
støykilder, for å om mulig begrense båndleggingen.  
 
 
Punkt 4.5.4.3 – nye veglenker 
Industrigata  
Tillegg ny siste setning: «Forlengelse av Industrigata skal ikke krysse dyrka mark.» 
 
Planbestemmelser og retningslinjer  
Punkt 2.1.3 bestemmelser for framtidig boligbebyggelse 
Punkt 2.1.3.1 følgende endringer 
Område B8 – Skårsetsaga 18 – området avskjæres mot dyrka mark, og omkring 5 daa tas ut av 
området.  



Området B21 – Skyttermoen – legges inn som ved 2. gangs høring  
Innspill nr. 52 – Solhøgda – legges inn med 3 boenheter – som frittliggende småhusbebyggelse 
(tidligere B14?) 
 
Punkt 2.10.3 Bestemmelser for framtidig LSB  
Punkt 2.10.3.1 – følgende endringer 
Innspill 10B – Gamlevegen – legges inn som LSB  
 
Punkt 2.10.3.2 - tillegg 
Nytt underpunkt  
g) Ved 5 eller flere nye boenheter skal det utarbeides reguleringsplan  
 
2.11 LNF Spredt fritidsbebyggelse  
2.11.10 Bestemmelser ved ny bebyggelse  
Punkt b. Maks. gesimshøyde = 3,2 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
Punkt c. Maks. mønehøyde = 5 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Punkt d. Takvinkel skal være 15-30, gjelder bebyggelse nevnt i punkt k under.  
  Takvinkel skal være 22-35, gjelder bebyggelse nevnt i punkt i og j under. 
 
Punkt i. Ved tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse nærmere Mesnavassdraget enn 100 m, jf. 
temakart nr. 7 – Fritidsbebyggelse i LNF, er maks. BYA = 50 m2 pr. eiendom. 
 
Punkt j. Ved tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse i områder nevnt i punkt 1.19.1 (100 
metersbelte i uregulert område), jf. temakart nr. 7 – Fritidsbebyggelse i LNF, er maks BYA 70 
m2 pr. eiendom.  
 
Punkt k. (tidligere punkt J) Ved tiltak på eksisterende fritidsbebyggelse i kommunen for øvrig, 
jf. temakart nr. 7 Fritidsbebyggelse i LNF, er maks. BYA = 90 m2 pr. eiendom. 
 
Punkt 2.2.2 – Bestemmelser for framtidig fritidsbebyggelse  
Punkt 2.2.2.1 – endring  
Område F5 – Bleken Seter – tas ut  
 
Punkt 3.18 Kulturminner 
C.  H570_03 er Pilegrimsleden gjennom Lillehammer 
Tillegg nytt underpunkt VI  
«Bare i særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon for byggegrense mot pilegrimsleden» 
 
 

2. Planutvalget slutter seg til de anbefalinger som er gitt til oppfølging av innsigelsene slik 
de framgår av saksframlegget. Disse blir styrende for meklingsutvalget.  

3. Ordfører får fullmakt til å utpeke det politiske meklingsutvalget.  
4. Kommunedirektøren legger fram innstilling til vedtak for planutvalg og kommunestyre 

etter gjennomført mekling. 

 


