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Viser til saksframlegg datert 12.06.2022 for oppfølging av merknader knyttet til 

reguleringsplan for Kvartal 10B gamle Lillehammer brannstasjon. Forslag til reguleringsplan 

med planID 2018p17e04 ble behandlet av Fylkesutvalget i møte 21.06.2022, og det ble her 

fattet følgende vedtak: 

 

Fylkesutvalgets behandling av sak 85/2022 i møte den 21.06.2022: 

Vedtak: 
1. Fylkesutvalget vurderer i hovedsak planforslaget som et godt byutviklingsprosjekt. 

Fylkesutvalget støtter planutvalget i Lillehammer kommune sitt vedtak om å vurdere flere 

små leiligheter, aktiv bruk av takflatene og at elementer fra eksisterende bygningsmasse 

vurderes gjenbrukt. Vi anbefaler at krav til sirkulærøkonomi og gjenbruk av byggematerialer 

sikres i planbestemmelsene. 

  

2. Fylkesutvalget anbefaler at byplansjefens alternativ for høyder og takform følges. Av 

hensyn til strøkskarakter og høye kulturmiljøverdier i og utenfor planavgrensingen, vurderes 

tiltakshavers forslag med byggehøyde på 5 etasjer som å være i strid med overordnet plan - 

kommunedelplan for Lillehammer by. Fylkesutvalget er derfor kritisk til dette og fraråder 

tiltakshavers alternative forslag. 
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3. Fylkesutvalget forventer at arkitektonisk utforming, variasjon i fasader og materialbruk 

gjenspeiler intensjonene i planbeskrivelsen og illustrasjonene og innarbeides i plankart og 

bestemmelser.  

  

4. Fylkesutvalget mener kombinasjonen av avkjørsel til parkeringshuset og kantstopp er 

uheldig ut fra trafikksikkerhetshensyn, og anbefaler at avkjørselen flyttes 

 

Behandling: 
Hans Kristian Enge (Ap) ble erklært inhabil etter fvl § 6 b).  

13 av 15 representanter tilstede.  

  

Votering:  
Punkt 2: Vedtatt mot en stemme avgitt av FrP:  

Punkt 1, 3 og 4: Enstemmig vedtatt.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
seksjonssjef  
  
 Gunhild Tørhaugen 
 plankoordinator 
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