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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR SKURVAKVARTALET,  
LILLEHAMMER KOMMUNE 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for 
Skurvakvartalet, Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med Larkas 
arkitekter AS på vegne av Storgata 178 AS.   
 
Hensikt 
Hensikten med planarbeidet er å regulere rammer for økt utnyttelse av kvartalet, slik at det blir grunnlag 
for å utvikle kvartalet med urbane kvaliteter og et godt bomiljø. Det er behov for å tilrettelegge for flere 
ansatte ved eksisterende virksomheter. I tillegg ønskes området utviklet til et attraktivt boligområde med 
forretninger, kontor/tjenesteyting o.l. 
 
For å oppnå dette vil følgende bli foreslått endret i reguleringsplanen: 
 

1. Økt etasjehøyde. 5 +1 (tilbaketrukket) eller 6 fulle etasjer mot både Storgata og Fåberggata. 
2. Økt utnyttelsesgrad: Fra 70 til 80 %-BYA. 
3. Boligformål foreslås inkludert sammen med forretning, kontor og industri. 

 
Planlagt høyde vil tilsvare høyden på motsatt side av Fåberggata; Statens Hus.  
 
Planområdet  
Planområdet ligger sentralt plassert i nordre bydel, med nye statlige bygg og Rosenlund bydelssenter i 
umiddelbar nærhet. Området preges av forretnings- og næringsbygg, med boligområder i øst. Etablert 
rundkjøring gir god trafikkavvikling, og det er etablert sykkelveg og nye gangforbindelser forbi kvartalet.  
 
Planområdet omfatter følgende eiendommer: Gnr./bnr.: 52/60, 52/62, 52/187, 52/219, 52/220, 52/235, 
54/123 og 400/15. 
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Side. 2 
 

 
Dagens situasjon 
 
Plangrunnlaget 

Kommuneplanens arealdel 
Kommunedelplanens arealdel ble vedtatt 21.06.2012 
Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
Området er del av hensynssone H800_1 hvor det er krav om felles planlegging, omforming og fornyelse. 
Dette innebærer at området er del av forstudiet Byutvikling Nord, og vil bli del av en 
områdereguleringsplan. Det er flere detaljplanprosesser under arbeid innenfor området. 
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 
Reguleringsplan 175 Skurva – Smestadmoen - Industrigata 
Reguleringsplan 175 for Skurva – Smestadmoen – Industrigata ble vedtatt av kommunestyret 26.04.2007. 
Området er benevnt N15 og avsatt til Forretning/Kontor/industri. Området er regulert som følger:  

Tillatt bebygd areal, BYA = 70 %. 
2 etasjer samt toppetasje og underetasje 
[Det vises til egne reguleringsbestemmelser i nylig vedtatt plan for feltet. 
Disse gjelder der de ikke er i konflikt med plankartet]. 

 
Gjeldende regulering i nærområdet med planavgrensning for Skurvakvartalet i rødt 
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Planprosess og medvirkning 
 
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger. Området er fra før avsatt til bebyggelse med høy utnyttelse. Vurdering etter KU-
forskriftens § 6 a) og b), Vedlegg I, pkt. 24: nytt potensielt bruksareal vil ikke overskride 15.000 m2. Vedlegg 
I, pkt. 25: området er avsatt til kombinert formål bolig/næring i kommuneplanen. 
Vurdering etter § 8 og § 10: Det vurderes at planen/tiltaket ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn jf. kriterier a) – h). 
 
Følgende tema skal utredes/vurderes spesielt i planarbeidet (planbeskrivelsen): 
Bokvalitet, uteoppholdsareal, nærlekeplass, overvannshåndtering, sol/skyggeforhold, støy. Mulighetene for 
«klimavennlig utbygging» jf. kommunens dokument «Nord mot null» skal vurderes.  
 
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. Mottatt uttalelser eller eventuelle 
bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 
12. april 2018.  
 
Når uttalelser er mottatt vil eventuelle bemerkninger bli vurdert og eventuelt 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 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 Skurvakvartalet 
Referat fra oppstartsmøte 
Situasjonsplan med planavgrensning A4 1:1500 

mailto:magnus@arealpluss.no
http://www.arealpluss.no/
mailto:magnus@arealpluss.no
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ADRESSELISTE FOR VARSLING, SKURVAKVARTALET, 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 
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