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VEDTAK - REGULERINGSPLAN STORGATA 81 - ELVEGATA 15 OG 17 
 
 
Kommunedirektørens innstilling til kommunestyret: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan Storgata 81 – Elvegata 15 og 17 med plankart datert 
18.11.20 og planbestemmelser datert 10.12.20 vedtas. 

2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning datert 7.12.20 vedtas. 
3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta endringer i plandokumentene som følge av 

den politiske behandlingen, samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
feilrettinger.  

 
   
Planutvalgets innstilling til kommunestyret, 03.12.2020, sak 85/20: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan Storgata 81 – Elvegata 15 og 17 med plankart datert 
18.11.20 og planbestemmelser datert 18.11.20 vedtas. 

2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning revideres i samsvar med revidert plankart og 
bestemmelser før behandling i kommunestyret. 

3. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta endringer i plandokumentene som følge av 
den politiske behandlingen, samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
feilrettinger. 

4. Vedtaket fattes med hjemmel i plan – og bygningsloven § 12-12.  
5. Planutvalget godkjenner reviderte plandokumenter og ber administrasjonen 

oversende planforslaget til Innlandet fylkeskommune for formell trekking av 
innsigelse før behandling i kommunestyret. 

 
 
Vedlegg: 

1. Saksprotokoll planutvalget 03.12.20 



2. Plankart, datert 18.11.20 
3. Planbestemmelser, datert 10.12.20 
4. Planbeskrivelse og konsekvensutredning, datert 07.12.20 
5. Innlandet fylkeskommune, innsigelse datert 03.09.20  
6. Fylkeskommune direktørens saksfremlegg, datert 17.12.20  
7. Oppsummering og kommentar merknader, datert 18.11.20 
8. Illustrasjoner høyder, mottatt 11.06.20 
9. Perspektiv fra Lilletorget, mottatt 11.06.20 
10. Perspektiv Elvegata, mottatt 11.06.20 
11. Skisse hensynssoner og bevaring, datert 18.11.20 
12. Saksprotokoll fylkesutvalget, datert 19.01.21 

 
Sammendrag (revidert etter behandling i planutvalget 03.12.2020): 
 
Det fremmes forslag til privat detaljregulering for Storgata 81, Elvegata 15 og 17 for vedtak. 
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan for sentrum. Planen er utarbeidet 
med konsekvensutredning begrenset til temaene bygningsvern og byutvikling. Planforslaget 
legger til rette for kombinert formål bolig/ forretning/ tjenesteyting/ kontor/ bevertning. 
Sentralt i planforslaget er vern av gjenstående bygningsmasse og sikring av historiske spor. 
 
Innlandet fylkeskommune fremmet innsigelse til planforslaget. Innlandet fylkeskommune og 
Lillehammer kommune har hatt avklaringsmøte og kommunes forslag til endringer i 
planforslaget imøtekommer innsigelsen. Endringene er innarbeidet i planforslaget som 
legges fram for vedtak.  
 
Innlandet fylkeskommune må få seg forelagt planendringen for at fylkesutvalget kan 
behandle saken og trekke innsigelsen. Kommunestyret kan ikke gjøre endelig vedtak i saken 
før innsigelsen er trukket. Revidert planforslag er oversendt Innlandet fylkeskommune og 
innsigelsen er trukket ved behandling i fylkesutvalget 19.01.2021. 
 
Planforslaget ivaretar både hensynet til næringsutvikling, bevaring av kulturmiljøet og en 
positiv sentrumsutvikling. Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas.  
 
 
Bakgrunn: 
 
Bakgrunnen for reguleringsplanen er gjenoppbygging etter brann. Hensikten med 
planforslaget er å legge til rette for en byutvikling som gir muligheter for større og mer 
funksjonelle næringslokaler, samtidig som det historiske bygningsmiljøet gjenskapes og 
historiske spor integreres i ny bebyggelse. Dette innebærer å endre omfanget av 
bygningsvern i gjeldende reguleringsplan for sentrum. 
 
C.F. Møller AS og Vardehaugen AS fremmet reguleringsendring av eiendommene på vegne 
av forslagstiller Aparta Eiendom AS.  
 
 
Fakta: 
 



Planens formål er å ivareta bygningsvern og tilrettelegge for forretning/kontor/tjenesteyting 
og bolig.  
 
Nasjonalt vern 
 
Eiendommene ligger innenfor et nasjonalt verneverdig bygningsmiljø tilknyttet Storgata. 
Bebyggelsen for Storgata 81 og Elvegata 15 med bakgårder er juridisk vernet i gjeldende 
reguleringsplan. Konsekvensutredningen vurderer gjenoppbygging og utvikling av 
eiendommene etter brannen i forhold til det nasjonalt verneverdige bygningsmiljøet 
eiendommene er en del av. 
 
Plangrunnlag 
 
Kommunedelplan for Lillehammer by – Byplanen, vedtatt 26.03.20. 
Reguleringsplan for Lillehammer sentrum, vedtatt 20.12.10. 
 
I begge planene er bebyggelsen avsatt til vern og i Byplanen er bygården innenfor området 
avsatt til hensynssone kulturmiljø knyttet til Storgata. Bestemmelser og retningslinjer knyttet 
til planene er beskrevet og vurdert i konsekvensutredningen. 
 
Byplanen viderefører i stor grad reguleringsplanen for sentrum sine bestemmelser når det 
gjelder bevaring av bebyggelsen. Begge planene har bestemmelser som tillater endringer for 
tilpasninger for en hensiktsmessig bruk. 
Endringen fra rammene i reguleringsplan for sentrum gjelder i hovedsak mulighet for 
utbygging og ombygginger i bakgården og høyde på bebyggelsen mot Bryggerigata. 
Gjeldende bestemmelser tilknyttet bevaringsverdig bebyggelse gir få muligheter for 
endringer og tilpasning. Planforslaget gir muligheter for å tilpasse bevaringsverdig 
bebyggelse i bakgården til ny bygningsmasse og utbygging av deler av bakgården. 
 
Konsekvensutredningen 
 
Det er lagt til grunn tre ulike utredningsalternativer: 
 
Alternativ A, legger gjeldende reguleringsplan til grunn. Dette innebærer en gjenoppbygging 
av Storgata 81 og ingen endring av bevaringsverdig bakgårdsbebyggelse og Elvegata 15. 
Elvegata 17 er ikke bevaringsverdig og har utbyggingspotensiale i gjeldende plan. 
 
Alternativ B, legger til grunn en tilbakeføring av fasadene mot Storgata og delvis mot 
Elvegata og bevaring av Elvegata 15. Bakgården får ny bebyggelse, med en integrert og 
innpasset gjenbruk av eksisterende bevaringsverdig bebyggelse. 
 
Alternativ C, legger til grunn en tilbakeføring av fasade mot Storgata og ny bebyggelse på 
øvrige arealer og rivning av eksisterende bevaringsverdig bebyggelse. 
 
 
 
 
 
Planforslaget 
 



Planforslaget er basert på utredningsalternativ B. Eiendommen reguleres til kombinert 
formål bolig/ forretning/ tjenesteyting/ kontor/ bevertning. Første etasje skal ha utadrettet 
virksomhet. Boliger er begrenset til å omfatte Elvegata 17 og det er antydet til 5 boenheter. 
Bebyggelsens høyde er regulert med 3 etasjer mot Storgata og 4 etasjer mot Bryggerigata. 
 
Bevaring av bygninger omfattes av en rekke bestemmelser: 

 Rekonstruksjon av fasade til de nedbrente bygningene mot Storgata og hjørnet mot 
Elvegata.  

 Sidefløy mot Elvegata skal rekonstrueres for 2. etasje med mulighet for endring av 
fasade i 1. etasje tilpasset bevaringsverdig bebyggelse i utforming, hensynsonen er 
utvidet til å omfatte gavlvegg mot Elvegata 15.  

 Elvegata 15 reguleres til bevaring.  
 Bakgården til Elvegata 15 er noe utvidet i revidert planforslag.  
 For bebyggelsen i og mot bakgården er planforslaget endret for å ivareta bevaring av 

bygningsmiljøet. 
 Bakgårdsbygningen til Storgata 81 skal bevares, men med mulighet for tilpassing av 

tak og fasade til ny bebyggelse.  
 Bakgården til Storgata 81 kan overbygges, men skal være et synlig «historisk spor» i 

ny bygningsmasse. 
 Stallbygningen skal bevares med svalgang og fasade mot bakgården til Elvegata 15 

med mulighet for endret plassering. 

Planprosessen (revidert etter behandling i planutvalget 03.12.2020) 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte 28.02.18. Planarbeidet ble varslet første gang 14.05.18. 
Fylkeskonservator varslet krav til konsekvensutredning da planen berører et viktig nasjonalt 
kulturmiljø. Planområdet ble utvidet og nytt varsel med planprogram ble varslet 12.07.19. 
 
Det har etter oppstartsmøte blitt behandlet en rivesøknad for branntomten Storgaten 81. 
Antikvarisk restverdivurdering har blitt utarbeidet, som var en forutsetning for rivning og 
viktig kunnskapsgrunnlag for konsekvensutredningen. 
 
Tiltakshaver har i perioden orientert Utvalget for plan og samfunnsutvikling ved flere 
anledninger. Det er mottatt 6 merknader til de to oppstartsvarslene, som er sammenfattet og 
kommentert av forslagstiller i eget vedlegg. 
 
Et foreløpig planforslag ble forelagt fylkeskommunen for forhåndsuttalelse 29.03.20. 
Lillehammer kommune fikk planforslaget oversendt til behandling 28.05.20. 
 
Planutvalget vedtok planforslaget lagt ut til høring/offentlig ettersyn 11.06.20 sak 35/20. 
Planforslaget har vært på høring i perioden 19.06.20 – 17.8.20. Det er mottatt 5 merknader til 
planen. Merknadene er oppsummert i eget vedlegg. Merknadene er fra Innlandet 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen, Lillehammer sentrum drift og 
Christen Haug. Innlandet fylkeskommune fremmet innsigelse til planforslaget. 
 
Planutvalget behandlet revidert planforslag 03.12.2020 med innstilling til vedtak. 
Planforslaget ble oversendt Innlandet fylkeskommune for formel trekking av innsigelse. 
Fylkesutvalget behandlet saken 19.01.2021 og innsigelsen er trukket.  



 
Innsigelsen  
 
Innsigelsen til kommunens planforslag knytter seg til endring av bestemmelser for bakgården 
med bebyggelse. Innsigelsen er begrunnet med at endringer i bakgården eller 
bakgårdsbebyggelsen vil stride mot regionale og nasjonale verneinteresser. Bevaring av 
kulturmiljøet vil etter deres syn være best for steds- og næringsutvikling i Lillehammer. 
 
Fylkesutvalgets vedtak i behandling av sak 218/20 i møte den 25.08.20: 
 

1. Fylkesutvalget ser at tiltakshaver og Lillehammer kommune etter brannen har lagt 
ned et stort arbeid både med å ivareta bygningsdeler og fasadeelementer og med å 
utarbeide forslag til reguleringsplan for Storgata 81.  

2. Fylkesutvalget mener det er positivt at bebyggelsen ut mot Storgata 81 med sidefløy 
mot Elvegata planlegges gjenoppført. Dette vil styrke både kulturmiljøet og 
næringslivet i Lillehammer sentrum.  

3. Fylkesutvalget ser det er krevende å finne rett balanse mellom videreutvikling av 
eiendommene i form av økt utnyttelse og bevaring av verneverdig bebyggelse.  

4. Byens kulturarv er en viktig bidragsyter til byens omdømme, og det er viktig for 
Lillehammer å bygge oppunder dette konkurransefortrinnet.  

5. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til planforslaget da det er i strid med nasjonale og 
regionale verneinteresser. Storgata 81 og Elvegata 15 er regulert til bevaring og 
inngår i Riksantikvarens "NB! –register" - et register over nasjonalt viktige områder i 
by og må bevares. Fylkesutvalget anbefaler alternativ A i planmaterialet ut fra 
hensynet til kulturmiljøet i Storgata og steds- og næringsutvikling i Lillehammer. 

Meklingsgrunnlag 
 
Planutvalget vedtok meklingsgrunnlag 17.09.20 sak 57/20.  
 
Innenfor planforslaget kan følgende punkter være tema for justeringer i meklingen:  

 Tilpasninger av arealer avsatt til bakgårdsrom.  
 Presiseringer knyttet til bevaring av fasader i bakgården.  
 Eventuell endret plassering av bakgårdsbebyggelsen.  
 Tilpassing av høyder og takform.  
 Overbygget bakgårdsrom.  

Følgende prinsipper er vesentlig å videreføre fra planforslaget:  
 Vektlegging av bevaring og tilpassing av gatebebyggelse  
 Kjeller under bygården for lett tilgjengelig og tilstrekkelig lager.  
 God tilgang til varelevering fra Bryggerigata.  
 Tilstrekkelig og store nok handelsarealer.  
 Sammenhengende innvendig kommunikasjon fra Storgata til Bryggerigata.  

Det ble avholdt avklaringsmøte med Innlandet fylkeskommune og Lillehammer kommune 
23.10.20. Det ble avklart at Lillehammer kommunes forslag til endringer av planen gir 



grunnlag for å trekke innsigelsen. Endringene er innarbeidet i planforslaget som legges fram 
for vedtak. 
 
Endringer i planforslaget etter avklaringsmøte 
 
Endringene omhandler i hovedsak presiseringer i forhold til bevaringsverdig bebyggelse. 
Den generelle hensynssonen for bevaring av bakgårdsbebyggelsen er erstattet av flere 
hensynssoner som omhandler den enkelte bygning eller bakgårdsrom.  
 
Følgende endringer er gjort i plankart og bestemmelser for å imøtekomme innsigelsen: 

 Arealformål gårdsplass BGP er utvidet mot bakgårdsbygning til Storgata 81. 
 Hensynsone 570 2- omfatter bevaring og rekonstruksjon av fasade mot Elvegata. 

Denne er utvidet til å omfatte gavlvegg mot Elvegata 15. 
 Hensynssone 570 3 – er begrenset til å omfatte bakgården til Storgata 8. Bakgården 

kan overbygges og integreres i ny bygningsmasse. 
 Hensynssone 570 4 – er begrenset til å omfatte bakgården til Elvegata. Dette skal 

være et utvendig gårdsrom hvor hensynet til bevaringsverdige bygninger vektlegges i 
utformingen. 

 Hensynssone 570 5 – er en ny hensynssone som omfatter bevaring av 
bakgårdsbygningen i Storgata 8. Fasader skal bevares og integreres med ny 
bebyggelse. Det tillates tilpasninger av deler av taket og fasaden for nye funksjoner. 

 Hensynssone 570 6 – er en ny hensynsone som omfatter bevaring av fasaden til 
stallbygningen. Bygningen kan flyttes innenfor et avsatt område og skal være en del 
av bakgårdsmiljøet til Elvegata 15. 

Endringene muliggjør følgende: 
 Utbygging av kjeller under store deler av tomten bortsett fra der hvor eksisterende 

bygninger skal bevares. 
 Mulighet for sammenhengende innvendig kommunikasjon på tre plan fra Storgata til 

Bryggerigata. 
 Økt areal for næringsvirksomhet i bakgården til Storgata og forbedret utnyttelse av 

plan 3. 
 Mulighet for ny bebyggelse der hvor stallbygningen har sin plassering i dag og med 

det en mer sammenhengende og funksjonell bygningsmasse. 
 En større grad av bevaring av bygningsmiljøet i bakgården. 

I bestemmelsene er det også presisert at rekonstruksjonen i størst mulig grad skal baseres på 
gjenbruk og rekonstruksjon av tidligere bebyggelse, og at tilpasning/utforming skal gjøres 
samråd med fylkeskonservator. 
 
Saksgang før kommunestyrets vedtak (revidert etter planutvalgets behandling 03.12.2020) 
 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget med innstilling om endelig vedtak i 
kommunestyret. Før sluttbehandling i kommunestyret og oversendelse til Innlandet 
fylkeskommune er planbeskrivelse og konsekvensutredning revidert til å omtale de 
hensynssonene som nå er innført i plankartet og bestemmelser. Planbestemmelsene ble 
revidert i forhold til enkelte språklige presiseringer. Planen er i samsvar med intensjonen i 



tidligere planforslag og endrer ikke omfanget av planen på en slik måte at nytt offentlig 
ettersyn kreves.  
 
Lillehammer kommune kan ikke vedta en plan det er knyttet innsigelse til, derfor er saken 
oversendes Innlandet fylkeskommune for behandling og formel oppheving av innsigelsen. 
Etter fylkeskommunens behandling kan planen endelig vedtas i kommunestyret. 
Fylkesutvalget opphevet innsigelsen med vedtak 19.01.2021. 
 
 
Vurdering: 
 
Planforslaget viderefører intensjonen i gjeldende plan når det gjelder bevaring av 
kulturmiljøet, men tilrettelegger i større grad for endringer i bakgården som gir økt utnyttelse 
og tilpasning av bebyggelsen til ny bruk.  
 
Kommunedirektøren mener balansen mellom bevaring av kulturmiljøet og mulighet for 
utvikling av bygården er godt ivaretatt i planforslaget. Bakgårdsbebyggelsen kan i større 
grad anvendes til ønsket formål og vil medvirke til en bruk som er positiv for byen og 
byutviklingen. Store deler av bygningsmiljøet gikk tapt ved brannen, noe som gir grunnlag 
for å revurdere den historiske konteksten bebyggelsen nå har og hvordan bygningsmiljøet 
bør ivaretas ved en gjenoppbygging. 
 
Det nasjonalt viktige bygningsmiljøet er knyttet til Storgata. Kommunedirektøren anser 
gatemiljøet som den viktigste delen av kulturmiljøet og en vesentlig del av attraktiviteten til 
sentrum. Det er derfor viktig med en tilbakeføring av fasaden mot Storgata og å opprettholde 
kulturmiljøet i Elvegata. Dette er ivaretatt i planforslaget. Slik bestemmelsene nå er utformet, 
sikrer de også en videreføring av kulturmiljøet i bakgården og bygårdens historie vil bli 
formidlet med mulighet for utvikling av bebyggelsen i bakgården. 
 
Det har lenge vært etterspurt større og mer funksjonelle forretningslokaler i tilknytning til 
gågata. Planforslaget legger til rette for dette.  
En fullstendig tilbakeføring av bygården mener kommunaldirektøren ikke vil være i samsvar 
med ønsket byutvikling for å styrke Lillehammer som handelssentrum. Kommunedirektøren 
mener planforslaget gir et godt grunnlag for en utvikling av bygården, som ivaretar både 
attraktiviteten til kulturmiljøet og utvikling av sentrum. 
 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren mener planforslaget ivaretar bevaring av bygningsmiljøet og utvikling 
av bygården på en god måte, og med det videreutvikler attraktiviteten til kulturmiljøet og 
forretningsområdet bygården er en del av.  
Kommunedirektøren vurderer planmaterialet til å være tilfredsstillende og anbefaler at 
planforslaget vedtas. 
 
 
 
Lillehammer, 19.01.21 
 
 



Tord Buer Olsen Geir Fevang 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


