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NOTAT 

 

1 Bakgrunn 
Som redegjort for under byggesaksbehandlingen, og nå senest i Teamsmøte med 
byggesaksavdelingen ved Werner Øverli og Bjørn Nyfløtt, er vei V4 ned til tomtene H-54, H-55 og H-
56 slik den er utformet i gjeldende reguleringsplan, ikke dimensjonert for brannbil/lastebil. Det var 
derfor helt nødvendig å finne en godkjent løsning her. 

Samtidig har det også vært diskusjoner rundt adkomst til eksisterende kommunal 
kloakkpumpestasjon, som er plassert inne på tomt H-56. For å unngå konflikt med adkomst via 
gårdsplass/biloppstillingsplass på tomta, har vi prosjektert forslag til ny adkomst med akseptable 
stigningsforhold. 

2 Beskrivelse av endringene 
Endringene er i tilknytning til områdene SF2, SF5 og V4, samt endret utforming og plassering av tomt 
H-52 og forbedret adkomst til kommunens eksisterende kloakkpumpestasjon. Arealet av tomt H-52 
endres ikke. 

2.1 Adkomstveg dimensjonert for brannbil/lastebil 
Vi har prosjektert forslag til utforming av adkomstvegen til tomtene H-54, H-55 og H-56 hvor 
avkjørselen er flyttet nærmere tomt H-51 og høyrekurven nede i vegen er gjort større. Vegen er nå 
dimensjonert for brannbil/lastebil og tilfredsstiller brannvesenets krav til stigning på 12,5%, samt 
sporingskurve i henhold til Statens Vegvesen sin håndbok N100 som angitt i brannvesenets 
retningslinjer for Lillehammerregionen. 

I samråd med byggesak og planavdelingen i kommunen er vi enige om at endringen kan behandles 
som en mindre endring etter pbl § 12-14 nr. 2. Det er videre vurdert at den ikke medfører nye eller 
endrede konsekvenser for miljø og samfunn eller grunneiere, samt at andre interesser åpenbart ikke 
er berørt. Det er derfor konkludert med at det ikke er overordnede myndigheter eller grunneiere 
som trenger å høres iht pbl § 12-14. 
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I Teamsmøte med byggesaksavdelingen ble vi enige om følgende: 

 Det søkes om en mindre endring av regulert veg.  
 Så fort denne mindre endringen er søkt om, kan kommunen få behandlet byggesak for VVA-

anlegg. Det søkes samtidig om en midlertidig dispensasjon p.g.a. at ny vegløsning kommer i 
konflikt med gjeldende plan 

Som en naturlig del av endringen nevnt over, endres formen på tomt H-52 til mere rektangulær og 
flyttes inntil ny dimensjonert veg for å opprettholde fleksibiliteten vedr. adkomsten inn på tomta. 
Totalarealet blir uendret. 

2.2 Forbedret adkomst til kommunal kloakkpumpestasjon 
Vi har prosjektert en bedre adkomst for drift og vedlikehold av kommunens eksisterende 
kloakkpumpestasjon som ligger inne på tomt H-56. Vi foreslår å fjerne dagens regulerte snuhammer 
ved tomt H-55 og flytter den inntil tomt H-56. Adkomst til pumpestasjonen blir en forlengelse av ny 
snuhammer og inn til eksisterende bygning. Stigningsforhold blir ca. 6,5%. For å begrense 
skråningsutslaget legges det opp steinrekke/mur langs adkomstvegen. 

 

Prosjektert avtrykk av ny veg V4, ny adkomst pumpestasjon og ny utforming og plassering av tomt H-52 vist på 
gjeldende reguleringsplan, utsnitt fra tegning B03 (vedlagt) 

3 Arealregnskap for endringen 
Planområdets størrelse endres ikke. 
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Totalt omfatter forslaget til endring følgende innbyrdes justeringer av arealformål: 

V4, Kjøreveg:     +190 m2 
V3, Kjøreveg:    -8 m2 
SF1, Friluftsområde:    +4 m2 
SF2, Friluftsområde:     -417 m2 
SF3, Friluftsområde:    +4 m2 
SF5, Friluftsområde:    +365 m2 
L1, Område for jord- og skogbruk:   -14 m2 
K2, Vann og avløpsanlegg:    +26 m2 
H-56/H-57, Område for fritidsbebyggelse: -131 m2 

4 Oppsummering 
Endringene består i forskyvninger mellom arealer som er disponert til veg (som økes noe), 
friluftsareal (som reduseres litt), område for jord- og skogbruk (som reduseres litt), vann og 
avløpsanlegg (som økes litt) og område for fritidsbebyggelse (som reduseres noe). 

Bestemmelser er uendret. 

Ift konsekvens kan det vurderes som positivt at endringen bidrar til fremkommelighet for brannbil og 
for drift av kommunal kloakkpumpestasjon. 

Omdisponeringen av arealer er svært liten. 

Totalt sett må endringene vurderes som uten betydning for miljø og samfunn. 

 

 

Vedlegg; 
1. Lay_B-03-0.pdf - Planlagt situasjon på eksisterende reguleringsplan 
2. Lay_B-04-0.pdf - Planlagt situasjon på forslag til justert reguleringsplan 
3. Bebyggelsesplan for Nustad gnr. 198, bnr. 1 i Svarttjernlia sør 
4. R-01-F1 – Forslag til justert plankart 
5. R-01-F1 – Forslag til plankart med geometri 

 

 


