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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MARTIN SEIPS VEG 
2-4, LILLEHAMMER KOMMUNE 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Martin 
Seips veg 2-4 i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Lykstad og Owren 
Eiendom AS og Nordbohus Vinstra AS.   
 
Hensikt 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med 
utnyttelse opp mot BYA = 40 %, øke tillatt gesimshøyde tilpasset to plan med sokkeletasje, og avklare ytre 
byggegrenser mot vei og friareal i sør. 
 
Planområdet  

Planområdet ligger sentralt plassert i ved Maihaugen, 
ovenfor sentrum, avgrenset av Martin Seips veg i øst, 
boligeiendommer i nord og vest, samt et 
friområde/turdrag i sør. Nærområdet består for en stor 
del av  
småhusbebyggelse. I sør ligger Maihaugen og 
Revmatismesykehuset.   
Martin Seips veg 2-4 har gnr. 59/bnr 58. I planområdet 
inkluderes i tillegg deler av tilgrensende 
naboeiendommer i nord: 59/245, 59/57 og 
veieiendommen som er kommunal. Ved avkjørselen ned 
til Martin Seips veg 2 – 14 inkluderes nødvendig areal 
for frisiktsone. 
 
 
 
Planområdet markert med sort stiplet strek (huset på 
eiendommen er revet). 
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Side. 2 
 

  
Oversiktskart 
 
Plangrunnlaget 

Kommuneplanens arealdel (21.06.2012.) 
Området er avsatt til boligformål. 
 
Reguleringsplan for Nybuforbindelsen 
Området er regulert til småhusbebyggelse. Utnyttelsesgrad er begrenset til tomteutnyttelse (TU) = 30 %. 
Gesimshøyde er maksimalt 6 meter. 
 

  
Gjeldende regulering med foreslått planavgrensning i rødt 



Side. 3 
 

Planprosess og medvirkning 
 
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger § 6 b, jf. vedlegg 1 samme forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens § 
8, jf. vedlegg 2 og § 10 samme forskrift. 
 
Følgende tema vil bli redegjort for spesielt i planarbeidet (planbeskrivelsen): Felles uteoppholdsarealer, 
nærlekeplass, løsning for renovasjon og løsning for overflatevann. 
 
Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Magnus Øyvåg Sveum på e-post: 
magnus@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Mottatte uttalelser eller eventuelle 
bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.  
Frist for uttalelser til planarbeidet er 11. oktober 2018.  
 
Når uttalelser er mottatt vil eventuelle bemerkninger bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Når planforslag 
er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i utvalg for plan- og 
samfunnsutvikling (planutvalget). Planutvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 
uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i 
denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader før det fattes endelig vedtak i 
saken. 
 
Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert 
innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.  
 
Kart, gjeldende reguleringsbestemmelser og andre dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
(sign.) 
Magnus Øyvåg Sveum 
arealplanlegger  
Tlf: 95 92 71 93 
magnus@arealpluss.no  
 
 
Vedlegg: Adresseliste for varsling (her) 

Planskjema Martin Seips veg 2-4 
Referat fra oppstartsmøte 
Situasjonsplan med planavgrensning A4 1:1000  
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Side. 4 
 

ADRESSELISTE FOR VARSLING, MARTIN SEIPS VEG 2-4, LILLEHAMMER 
KOMMUNE 
(naboer/private etter egen liste) 
 
STATLIGE OG REGIONALE INSTANSER 
Oppland fylkeskommune     postmottak@oppland.org 
Fylkesmannen i Oppland     fmoppost@fylkesmannen.no 
Statens vegvesen Region øst     firmapost-ost@vegvesen.no 
NVE region Øst       ro@nve.no 
Mattilsynet Hedmark og Oppland    postmottak@mattilsynet.no  
Forsvarsbygg       servicesenter@forsvarsbygg.no 
Lillehammer politistasjon post.sivil.lillehammer. gudbrandsdal 

@politiet.no 
Hamar bispedømmekontor     Hamar.bdr@kirken.no 
 
 
LOKALE HØRINGSPARTER, ORGANISASJONER M.V. 
Forum for natur og friluftsliv Oppland    oppland@fnf-nett.no 
GLØR        kundeservice@glor.no  
Trygg Trafikk Oppland      ringen@tryggtrafikk.no  
Eidsiva Nett AS, divisjon nettforvaltning    kundeservice@eidsivanett.no 
Lillehammer Regionbrannvesen brannvakta.postmottak @lillehammer. 

kommune.no  
Telenor – servicesenter for nettutbygging   sfn@telenor.no 
 
 
Lillehammer kommune fordeler internt til berørte fagområder  
postmottak@lillehammer.kommune.no 
 

• Barn og unges representant i plansaker 
• Rådet for funksjonshemmede 
• Kommunelegen 
•   Tjenesteområdet for kultur og fritid 
•   Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester 
•   Tjenesteområdet for sosialtjenester 
•   Fagenheten for strategisk planlegging og utvikling 

 

mailto:postmottak@oppland.org
mailto:fmoppost@fylkesmannen.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:ro@nve.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:servicesenter@forsvarsbygg.no
mailto:post.sivil.lillehammer.%20gudbrandsdal@politiet.no
mailto:post.sivil.lillehammer.%20gudbrandsdal@politiet.no
mailto:Hamar.bdr@kirken.no
mailto:oppland@fnf-nett.no
mailto:kundeservice@glor.no
mailto:ringen@tryggtrafikk.no
mailto:kundeservice@eidsivanett.no
mailto:brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no
mailto:brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no
mailto:sfn@telenor.no
mailto:postmottak@lillehammer.kommune.no

	Hensikt
	Planområdet markert med sort stiplet strek (huset på eiendommen er revet).
	Plangrunnlaget
	Kommuneplanens arealdel (21.06.2012.)

	Planprosess og medvirkning

