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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR GAMLEVEGEN 
222 I LILLEHAMMER KOMMUNE 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, for Gamlevegen 222.  
Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Gamlevegen 222 AS.    
 

HENSIKT 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fire nye boliger (frittliggende og/eller konsentrert) på 
dagens eiendom med adkomst fra Fagabergvegen. Foreløpig planskisse tilsier at det vil bli tre enheter ut mot 
Fagabergvegen og en på nordsiden av eksisterende bolig. 
Planområdet omfatter eiendommen med gnr./bnr. 41/120 og 41/204 (Fagabergvegen). 
   

PLANOMRÅDET  
Planområdet ligger ca. 2,5 kilometer fra Lillehammer sentrum og omfatter eiendommen med gnr./bnr. 
Boligeiendommen er på 3123 m2.  
Eiendommen har adkomst fra både Fagabergvegen og Gamlevegen.  
 

 
Oversiktskart med planområdets beliggenhet (innlandsgis.no) 
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Side. 2 
 

 

 
Avgrensningen av planområdet (glokart.no) 
 
Planavgrensningen inkluderer planlagte frisiktsoner langs Fagabergvegen på 6 x 30 m. 
 
 
PLANSTATUS 
 
GJELDENDE KOMMUNEDELPLAN  
I kommunedelplan for Lillehammer by («Byplanen») vedtatt 26.03.2020 er eiendommen og nærområdet 
avsatt til boligformål med hensynssonene:  

• Kulturmiljø H570_03 i forbindelse med pilegrimsleden og Gamlevegen som historisk veitrasé 
nordover fra sentrum. 

• Grønnstruktur H540_02 følger Gamlevegen da denne er del av hovednettverket av blågrønn struktur 
på overordnet nivå. Retningslinjene sier bl.a. at historisk særpreg i gatemiljø i størst mulig 
utstrekning bør videreføres. Det vises til kommunedelplanens retningslinje 4.11. 

• Sikringssone nedslagsfelt for drikkevann (H110_3) innebærer at All virksomhet innenfor 
hensynssonen skal ta hensyn til at området har funksjon som nedslagsfelt for Lillehammer vannverk 
(Se bestemmelse 4.1.1). 
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Kommunedelplan for Lillehammer by («Byplanen») (glokart.no) 
 
Til Byplanen er det tilknyttet to illustrasjonskart:  
I temakart for Områdetyper ligger eiendommen innenfor småhusbebyggelse. 
I temakart for Bygningsvern og kulturmiljø ligger eiendommen langs Gamlevegen/pilgrimsleden. 
Planforslaget vil redegjøre for synlighet og utforming sett fra Gamlevegen. 
 
Krav til nærlekeplass og felles uteoppholdsareal gjelder ved flere enn 5 nye boenheter  
Tomtestørrelser og grad av utnytting skal vurderes i forhold til byplanens krav.  
 
 
GJELDENDE REGULERINGSPLAN 
Eiendommen er regulert til boligformål i Reguleringsplan for Smestad – Fagstad Nord (1977). Ved motstrid 
gjelder Byplanen. 
 
 
PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
I forbindelse med innsending av planinitiativ er tiltaket vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger.  
Ut fra tiltakets innhold og omfang har kommunen vurdert at tiltaket ikke faller inn under aktuelle tiltak eler 
oppfangskriterier i nevnte forskrift.  

Konsekvenser av tiltaket med relevante temaer skal likevel belyses og vurderes som en del av planarbeidet.  

Dette er bl.a.: 
 

• Barn og unge, trafikksikker skoleveg  
• Veger for biler, gående, syklende  
• Offentlige veier, avkjørsel til kommunal veg.  
• Renovasjon (informer om GLØR sin forskrift, finnes på www.glor.no)  
• Siktlinjer, avkjørsel  
• Utnyttelsesgrad 
• Høyder, lys/skygge, konsekvenser for nabobebyggelse 
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• Bokvalitet, støy, luftkvalitet 
• Kulturminner/Vern, forhold til pilegrimsleden  
• Estetikk og arkitektur (stedets karakter)  
• Byggegrenser, mot kommunal veg  
• Friluftsliv  
• Overvannshåndtering på egen grunn.  
• Vann og avløp 
• Brann  

 

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser 
til planarbeidet er satt til 6. mars 2022. 
 
Når planen blir fremmet til kommunal behandling vil planutvalget vurdere om planen skal legges ut til 
offentlig ettersyn. Høringsperioden vil da være i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme 
med merknader til det konkrete planforslaget og innholdet i dette. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne 
merknader før planen sluttbehandles i kommunestyret og det fattes endelig vedtak i saken. 
 
Innspill til planarbeidet sendes: 
Areal+ AS v. Hege Ingul på e-post: hege.ingul@arealpluss.no 
Eller per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.  
Kopi sendes Lillehammer kommune: postmottak@lillehammer.kommune.no  
 
Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Lillehammer kommune og hos Areal+ AS www.arealpluss.no.    
 
 
 
Med vennlig hilsen 
(sign.) 
Hege Ingul 
Arealplanlegger 
 
 
Vedlegg:   

• Varslingsliste (her) 
• Situasjonskart med planavgrensning  
• Referat fra oppstartsmøte ( www.arealpluss.no og elektronisk til regionale myndigheter) 
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ADRESSELISTE FOR VARSLING, Gamlevegen 222, LILLEHAMMER KOMMUNE 
(naboer/private etter egen liste) 
 
STATLIGE OG REGIONALE INSTANSER 
Innlandet fylkeskommune     post@innlandetfylke.no  
Statsforvalteren i Innlandet     sfinpost@statsforvalteren.no  
Statens vegvesen Region øst     firmapost-ost@vegvesen.no 
NVE region Øst       ro@nve.no 
Forsvarsbygg       servicesenter@forsvarsbygg.no 
Mattilsynet       postmottak@mattilsynet.no  
 
LOKALE HØRINGSPARTER, ORGANISASJONER M.V. 
Forum for natur og friluftsliv Oppland    oppland@fnf-nett.no 
GLØR        kundeservice@glor.no  
Trygg Trafikk Oppland      tofthagen@tryggtrafikk.no  
Elvia AS        kundeservice@elvia.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 
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