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Hamar, 21. juni 2021 
 
 
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Snekkerveien nord, PlanID 2021p175e05 
 
I medhold av plan- og bygningslovens 12-8, varsles oppstart av detaljregulering for Snekkerveien nord, Lillehammer.  
 
Forslagsstiller er Snekkerveien 1 AS, og STUDIONSW AS er plankonsulent. 
 
 
PLANOMRÅDET 
Planområdet er på ca 32,3daa, og omfatter Industrigata i sør-vest, avgrenses mot byggeområde for ny brannstasjon mot nord-
vest og omfatter Snekkerveien mot sør-øst. Langsmed Gudbrandsdalsvegen følger planområdet eksisterende plangrenser. 
Planområdet omfatter ny regulert plassering av rundkjøring mot nord, for å avklare og forenkle reguleringsforholdene i dette 
området. Planavgrensning er vist i kartutsnitt på neste side. 
 
Planområdet utgjøres i det vesentligste av gnr/bnr 41/148, 41/114, 41/133 og 41/113, samt inntilliggende vegareal.  
 
Planen fremmes som en privat detaljreguleringsplan. Intensjonen med planen er å legge til rette for utbygging av på tomt 
41/114, i form av nytt næringsbygg for store handelsformater. I tillegg skal det avklares ev fremtidig utnyttelse av gnr/bnr 
41/113+41/133, hvor det i dag er bensinstasjon. Planområdet omfatter Snekkervegen, for å legge til rette for kjøreadkomst til 
eksisterende og nytt næringsareal, og opparbeidelse av tosidig fortau langsmed Snekkervegen.  
 
FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER 
Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Skurva-Smedstamoen-Industrigata, vedtatt i 2007, men kommunedelplan for 
Lillehammer by 2020-2023 (Byplanen) gjelder foran. Planområdet er i dag regulert til forretning/kontor/industri og annet 
kombinert formål, samt vegareal. 
 
OMRÅDEPROGRAM 
Planområdet ligger innenfor område K2 i Byplanen, hvor det er stilt krav om utarbeidelse av områdeprogram som skal avklare 
overordnede prinsipper for videre regulering.  
 
Områdeprogram for K2 er utarbeidet og planutvalget i Lillehammer kommune vedtok i sitt møte 10.06.2021 å legge 
områdeprogrammet ut på høring (sak 36/21). Områdeprogrammet ligger ute til offentlig høring, med frist for merknader satt til 
14.08.2021. Dokumentene kan sees her: 
https://www.lillehammer.kommune.no/omraadeprogram-k2.6394458-448627.html  
 
KONSEKVENSUTREDNING 
Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 4.2.  
 
 
Det legges opp til parallell behandling av byggesak og planprosess i henhold til pbl. §12-15. 
 
I henhold til pbl § 17-4 varsles samtidig at det kan bli behov for oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom 
tiltakshaver/grunneiere i området og Lillehammer kommune, særlig ifbm boligformål og infrastruktur. 
 
 
 
Frist for å komme med merknader i forbindelse med varsel om oppstart er satt til: 14. august 2021 
 
 
Planarbeidene kan følges på Lillehammer kommunes nettside:  
https://www.lillehammer.kommune.no/planer-under-arbeid.448627.no.html  
 
Innspill til planarbeidene sendes til STUDIONSW v/Amund Eggum Wangen, e-post aew@studionsw.no eller pr post til 
STUDIONSW v/Amund Eggum Wangen, Pb. 13, 2301 Hamar. Tlf. 625 50 400.  
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