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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR HAGEVEGEN 13 B-C,
LILLEHAMMER KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid med reguleringsplan for
Hagevegen 13 B-C i Lillehammer kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Søre Ål Eiendom
AS, og i samarbeid med Larkas arkitekter AS.

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å etablere boligbebyggelse i kombinasjon med virksomhet som utfyller
behov i bydelssenteret. Dette vil være utadrettet virksomhet mot Hagevegen.
Det foreslås bebyggelse i 3-5 etasjer, men det vil bli vurdert inntil 8 etasjer på en avgrenset del mot
Hagevegen. Det planlegges i hovedsak blokkbebyggelse, og det blir vurdert småhusbebyggelse mot
Hagebekken i sør. Bebyggelsen skal definere gateløpet langs Hagevegen og samtidig skape gode
uteoppholdsarealer. Byggegrensen langs Hagevegen vurderes lagt nærmere, og det blir vurdert noe
kantparkering. Det blir sett på muligheten for å inkludere arealene inntil Hagebekken i områdets felles
uteoppholdsareal/lekeareal.

Planområdet

Planområdet ligger sentralt ved
bydelssenteret på Søre Ål – mellom
dagligvareforretningene og det kommende
boligområdet på Hagejordet. I dag benyttes
eiendommene til bilverksted, bilutleie og
lager.
Nærområdet er variert, og preges av
forretninger, boliger og næringsbygg.
I forbindelse med utbyggingen av Hagejordet
i sør vil det bli etablert gang- og sykkelvei til
Hagevegen inntil planområdet.
Planområdet omfatter følgende
eiendommer: Gnr. 87 med bnr. 233, 273,
200, 180.
Areal+ AS

www.arealpluss.no

Org.nr. 883 672 992
Postadresse:
Storgt. 64A, 2609 Lillehammer
Ringvegen 26, 2815 Gjøvik

Kontoradresse:
Storgt. 64 A
Ringvegen 26

Telefon:
41 43 50 91
90 97 37 51

Bankkonto:

Avd. Lillehammer
Avd. Gjøvik
Avd. Fåvang

Fåvangvegen 2, 2634 Fåvang

Fåvangvegen 2

61 24 57 70

1594.52.80503
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Planområdet markert med sort stiplet strek

Plangrunnlaget
Kommunedelplan for Lillehammer by («Byplanen») datert 26. mars 2020
Området er avsatt til:
- Kombinert formål bolig/næring – definert som «bytilpasset næring». Dette tilsvarer
sentrumsformål (bolig, kontor, bevertning, hotell/overnatting og tjenesteyting), men ikke
forretning.
- Grønnstruktur langs Hagebekken
- Hensynssone H390: Krav om kartlegging av grunnforurensning i forbindelse med regulering eller før
tiltak.
- Hensynssone H410: Konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. Krav om tilknytning for bygg med BRA
over 250 m2.
Området hører til områdetype blokkbebyggelse, beskrevet i bestemmelse 3.1.5, retningslinje a):
I hovedsak tradisjonell lavblokk bebyggelse inntil 4 etg. Lagt langs kotene. Enkelte punkthus over 6
etg.
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Reguleringsplaner:
•
•
•
•

Reguleringsplan for Hage: næringsformål
Reguleringsplan for Hagevegen/Swixsport: næringsformål
Reguleringsplan for Hagejordet: grønnstruktur; naturområde langs Hagebekken
Pågående planprosesser: mulighetsstudie for bydelssenteret

Gjeldende reguleringsplaner med planområdet markert med gul strek

Planprosess og medvirkning
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger § 6 b (reguleringsplaner), jf. vedlegg 1 samme forskrift. Planforslaget faller heller
ikke inn under forskriftens § 8, jf. vedlegg 2 og § 10 samme forskrift.
Vurdering iht. § 8 og § 10: Det vurderes at planen/tiltaket ikke gir vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn jf. kriterier a) – h).
Kommunen har listet opp viktige tema som skal utredes/vurderes spesielt i planarbeidet (planbeskrivelsen):
• Barn og unge
• Veger for biler, gående, syklende (internt og til viktige målpunkt)
• Konsekvenser for landskapsbilde, nær og fjernvirkning må vurderes i forhold til høyder.
• Høyder, lys/skygge, sol og skygge
• Bokvalitet, støy, luftkvalitet
• Lekeplasser, i henhold til byplanen, kvartalslekeplass må avklares
• Blå/grønn struktur, Hagebekken vurderes i forbindelse med planen
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•
•
•
•
•

Naturmangfold, må sjekkes ut mot Hagebekken
Overvannshåndtering, håndtering på egen grunn, flomvei og påslipp avklares
Vann og avløp, VA ledninger på tomten trenger avklaring
Forurensning i grunn må avklares
Næringsformål (definisjoner i KPA/byplan)

Flere tema er listet opp/diskutert i referat fra oppstartsmøtet.
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 15. desember 2021.
Når uttalelser er mottatt vil disse bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Når planforslaget er
sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for behandling i 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.
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)
Referat fra oppstartsmøte (vedlagt i e-post og tilgjengelig på www.arealpluss.no)
Situasjonsplan med planavgrensning A4 1:1000

Side. 5

ADRESSELISTE FOR VARSLING, HAGEVEGEN 13 B-C, LILLEHAMMER KOMMUNE
(naboer/private etter egen liste)

STATLIGE OG REGIONALE INSTANSER
Innlandet fylkeskommune
Statsforvalteren i Innlandet
Statens vegvesen Region øst
NVE region Øst
Forsvarsbygg
LOKALE HØRINGSPARTER, ORGANISASJONER M.V.
Forum for natur og friluftsliv Oppland
GLØR
Trygg Trafikk Oppland
Elvia AS,
Lillehammer Regionbrannvesen
Telenor – servicesenter for nettutbygging
Søre Ål grendeutvalg
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

post@innlandetfylke.no
sfinpost@statsforvalteren.no
firmapost-ost@vegvesen.no
ro@nve.no
servicesenter@forsvarsbygg.no

oppland@fnf-nett.no
kundeservice@glor.no
tofthagen@tryggtrafikk.no
kundeservice@elvia.no
brannvakta.postmottak@lillehammer.
kommune.no
sfn@telenor.no
guri-wa@online.no

