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LILLEHAMMER KOMMUNE 
 

REFERAT FOR OPPSTARTSMØTE – REGULERINGSPLAN 
 

 
 
 

Planens navn: Reguleringsplan for margarinfabrikken, kvartal 21 (foreløpig navn) 

PlanID: 2018p190e16 

Saksbehandler: Marianne Bismo 

Møtested: Rådhuset 

Møtedato: 09.08.18 

Møtedeltagere: 
Snorre Bjerkestrand Løvstad (tiltakshaver), Magnus Øyvåg Sveum 
(konsulent), Marthe Torset (Lillehammer kommune, Marianne Bismo 
(Lillehammer kommune) 

Referent: Marianne Bismo 

 
 

Kontaktinformasjon Forslagsstiller Konsulent 

Navn: Snorre Bjerkestrand Løvstad Magnus Øyvåg Sveum 

Firmanavn: Margarinfabrikken AS Areal+ 

E-post: snorre@margarinfabrikken.no magnus@arealpluss.no 

Tlf.: 48071293 95927193 

 
 
Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet 

 
Tiltakshaver har vært i møter med kommunen for å diskutere muligheter på eiendommen. 
Ønsker nå å utvikle eiendommen videre. 
Tiltakshaver har vært i dialog med utbyggere på «Nordre Have», som grenser til aktuell 
eiendom.  
 
Planavgrensning 

Ved varsel om oppstart bør plangrense settes i vegmidte langs Fåberggata og Løkkegata, 
langs eiendomsgrenser mot Nordre park og den bør ta med regulert passasje G/S1. 
 
Dagens situasjon 

Det står bygg på eiendommen i dag. Disse er i bruk til næringsvirksomhet. Område mot 
Nordre park brukes til parkering i dag. 
 
Type reguleringsplan 
Detaljreguleringsplan 
 
Overordnede kommunale planer 

mailto:magnus@arealpluss.no


 

Området er regulert gjennom reguleringsplan for Lillehammer sentrum. Denne gjelder foran 
kommuneplanens arealdel 2011-2024 ved motstrid.  

Kommuneplan for Lillehammer by («byplanen») er under revisjon, og vil legge føringer for 
reguleringsplan for margarinfabrikken. 

Konsekvensutredning 

Faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 b, jf. vedlegg 1 samme forskrift. 
Faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger § 8, jf. vedlegg 2 og § 10 samme 
forskrift. 
 
Utbyggingsavtale 
Utløser planen behov for utbyggingsavtale? Utbyggingsavtale er aktuelt for å svare opp krav 
til lekeplass. Kan også være aktuelt i forbindelse med G/S1. 
 
Eiendomsgrenser 
Noen grenser er usikre. Eier må rekvirere oppmåling.  
 
Statlige bestemmelser og retningslinjer (slett de som ikke berøres) 
 
Berører planen: 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 
Barnetråkk 
Fåberggata og Løkkegata brukt som skoleveg og fritidsveg for barn. Viktig særlig i 
anleggsfase. Nordre Park er brukt av barn. Med planlagt oppgradering av parken vil bruken 
antagelig øke. Viktig å ivareta sikre adkomster til parken og forbi planområdet.  
 
Krav til varsel om oppstart av planarbeidet  

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Før planarbeidet varsles igangsatt, skal 
varslingsmaterialet oversendes kommunens saksbehandler for godkjenning.  

OBS! Senest 2 virkedager før varsel sendes ut, gjerne før, sendes SOSI-fil – i nyeste SOSI-
versjon – til saksbehandler for kontroll. 

 

Varselet skal inneholde: Merknad: 

Oversiktskart hvor planområdet er avmerket  

Kart i egnet målestokk med avmerket 
planavgrensning 

 

Oversendelsesbrev som orienterer om 
hensikten med planarbeidet, dagens 
arealbruk, gjeldende planstatus og ønsket 
reguleringsformål 

Redegjørelse for vurdering etter forskrift for 
konsekvensutredninger 

Planskjema Kan hentes på www.planoppland.no 

Referat av oppstartsmøte  

 
Kommunen settes som kopimottaker på oppstartsvarselet. 

 
Viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering  
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Høyder 
Foreløpige skisser viser utbygging inntil 6 etasjer, med variert høyde innenfor området. 
Kommunen ønsker vurdert gjennomsnittlig 4 etasjer, med variasjon mellom 3 og 5 etasjer.  
 
Byggegrense 
Krysset Fåberggata/Løkkegata: Ønsker tilbakemelding på dette gjennom varsel om oppstart. 
 
Mot Nordre Park: Tiltakshaver har i foreløpige skisser valgt å trekke byggets nordside mot 
sør, slik at det er i linje med ny bebyggelse i «Nordre Have». Dette hensyntar 
uteoppholdsarealer for nabobebyggelse i «Nordre Have». Det gir også mulighet for 
uteoppholdsrealer nord for bygget, mot Nordre park. Byggegrensen mot Nordre Park er ikke 
planlagt endret. Løsninger med bygg ut til byggegrense kan vurderes. Se tema lys/skygge. 
 
Uteoppholdsarealer 
Krav til uteoppholdsareal i reguleringsplan for Lillehammer sentrum. I arbeidet med ny byplan 
revideres krav til uteoppholdsareal. Tiltakshaver/konsulent bes kontakte kommunen ved 
utarbeidelse av planforslaget for å få oversendt mest oppdaterte forslag til nye bestemmelser 
og retningslinjer. 
 
Dersom uteoppholdsarealer legges mot Nordre Park må det sikres gode forbindelser fra 
boenheter til uteoppholdsareal, og gode overganger mellom uteoppholdsareal og park. 
 
Lekeplass 
Krav til lekeplass vil følge antall boenheter. Foreløpige skisser viser at det vil bli krav om 
nærlekeplass og kvartalslekeplass for utbyggingen, jf. kommuneplanens arealdel 2011-2024 
§ 1.12. Iht. reguleringsplan for Lillehammer sentrum kan lekeplass for prosjektet ligge i 
Nordre Park. Her vil det bli aktuelt med utbyggingsavtale.  
 
I arbeidet med ny byplan revideres krav til lekeplass. Tiltakshaver/konsulent bes kontakte 
kommunen ved utarbeidelse av planforslaget for å få oversendt mest oppdaterte forslag til 
nye bestemmelser og retningslinjer. 
 
Lys/skygge 
Lys/skyggediagrammer må vise både ny og eksisterende bebyggelse. I arbeidet med ny 
byplan revideres krav til solinnfall. Tiltakshaver/konsulent bes kontakte kommunen ved 
utarbeidelse av planforslaget for å få oversendt mest oppdaterte forslag til nye bestemmelser 
og retningslinjer. 
 
Adkomst 
Adkomst er planlagt samme sted som «Nordre Have». Det må sikres at adkomsten tåler 
trafikkøkningen, og trafikksikre løsninger.  
 
Parkering 
Parkeringskrav lik kravene for Mesna-kvartalet (kvartal 11) kan legges til grunn som maks. I 
arbeidet med ny byplan revideres krav til parkering, og det ser ut til at disse kan senkes 
ytterligere. Tiltakshaver/konsulent bes kontakte kommunen ved utarbeidelse av planforslaget 
for å få oversendt mest oppdaterte forslag til nye bestemmelser og retningslinjer. 
 
Passasjer 
Det er rekkefølgekrav om opparbeidelse av G/S1. Det kan bli aktuelt med tiltak på denne, 
gjennom utbyggingsavtale. Tiltakshaver oppfordres til å se på muligheter for passasjer 
gjennom planområdet. 
 
Vernet bygg 



 

Vernet bygg videreføres i planen. 
 
Overvannshåndtering 
Det bør vurderes grønne tak og permeable dekker som gir noe infiltrasjon og for. I arbeidet 
med ny byplan revideres krav til overvannshåndtering. Tiltakshaver/konsulent bes kontakte 
kommunen ved utarbeidelse av planforslaget for å få oversendt mest oppdaterte forslag til 
nye bestemmelser og retningslinjer. 
 
Støy 
Må utredes. Tiltak mot støy iht. veileder T-1442 må forankres i planen. 
 
Luft 
Må utredes. Tiltak iht. veileder T-1520 må forankres i planen. 
 
Renovasjon 
Renovasjon må løses på en god måte, både for brukere av anlegg og for bybildet. Anbefaler 
tidlig kontakt med GLØR. 
 
Krav til planforslaget – innhold og materiale 

 
Lista nedenfor viser hvilke forventninger kommunen har til komplett materiale på bakgrunn 
av det vi er kjent med på oppstartsmøtet. Forslagsstiller er ansvarlig for å vurdere behov for 
ytterligere dokumentasjon som et resultat av tilbakemeldinger ved varsel om oppstart og 
eventuelt seinere i prosessen. 
 
Skal alltid foreligge: 
- Målestokkriktig plankart som PDF 
- Digitalt plankart i SOSI-format (nyeste SOSI-versjon) 
- Bestemmelser 
- Planbeskrivelse 
- Innkomne merknader 
- Vurdering/kommentarer til merknadene 
 
Aktuelt i denne saken kan være: 
- Illustrasjoner 
- Fotomontasjer 
- Perspektivtegninger 
- Byggetegninger 
- Utredninger for støy, luftkvalitet, overvannshåndtering 
 
 
Framdrift 

 
Oppstartsvarsel skal ha høringsfrist på min. 4 uker. 
 
Innsendt planforslag bearbeides av kommunen. 
 
Kommunens interne frist for ferdigstilling av saksframlegg til politisk behandling er 3 uker før 
møtet. Politisk møtekalender finnes på kommunens hjemmeside under «Møtekalender».  
 
Offentlig ettersyn skal ha frist på min. 6 uker. 
 
Ferier, annonsering mm. kan forlenge vår behandling.  
 
Gebyr 
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Gebyr for behandling av reguleringsplan finnes her: 
http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/4055717.1850.mpqblkzbznjuj7/Arealplan,%2
0kart,%20oppm%C3%A5ling,%20seksjonering%202017-2018.pdf 
 
Bekreftelser 

Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på 
grunnlag av tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet. 

Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.  
Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil 
kunne føre til krav om endring av planforslaget, evt. endring av fremdriften på 
behandlingsprosessen.  

Kommunen har opplyst om gjeldende gebyrregulativ for behandling av plansaker. 

http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/4055717.1850.mpqblkzbznjuj7/Arealplan,%20kart,%20oppm%C3%A5ling,%20seksjonering%202017-2018.pdf
http://www.lillehammer.kommune.no/getfile.php/4055717.1850.mpqblkzbznjuj7/Arealplan,%20kart,%20oppm%C3%A5ling,%20seksjonering%202017-2018.pdf

