
 
                            Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer  

 

 

         Oslo, 1. september 2020 

Lillehammer kommune 
postmottak@lillehammer.kommune.no  
v/Kommunedirektøren 
 
Planstrategi for Lillehammer 2020-2023 – Høringsuttalelse fra Nettverket for regional 
fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer 
 
Vi viser til høringsbrev av 22. juni 2020 fra Lillehammer kommune med høringsfrist 1. september 
2020 vedlagt udatert høringsnotat «Planstrategi for Lillehammer kommune 2020-2023». Vi viser også 
til handlingsprogrammet, som var vedlagt da planstrategien ble behandlet i kommunestyret  
18. juni 2020. 
 
Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer har bred tilslutning som spenner 
fra hytte- og velforeninger til typiske interesseorganisasjoner som Naturvernforbundet, NJFF, NOF og 
DNT. Nettverkets formål er å arbeide for en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av det 
sammenhengende fjellområdet hvor Lillehammer, Ringsaker og Øyer har felles grenser, herunder 
sette grenser for hytteutbygging, og sikre ivaretakelse av viktige natur- og friluftslivsområder. 
 
Det foreligger politiske vedtak i Lillehammer kommune om utarbeiding av en interkommunal plan for 
fjellområdet mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen både i gjeldende planstrategi og i den nylig 
vedtatte kommuneplanen i Lillehammer kommune. Interkommunal fjellplan følger også som et 
oppfølgingspunkt i den politiske plattformen for nåværende flertallssamarbeid i Lillehammer (AP, SV, 
MDG, V, KrF), noe det også gjør i Ringsaker kommune (AP, SV, MDG). 
 
Siden det er en erkjennelse av behovet for et slikt helhetlig plangrep, og politisk velvilje i Lillehammer 
for å få det til, forventer vi at utarbeiding av interkommunal plan for fjellområdet i Lillehammer, 
Ringsaker og Øyer følges opp som eget punkt i planstrategien, som nå skal vedtas for 2020-2023. 
Manglende positiv respons fra nabokommunene og en forestilling om at planarbeidet vil være 
«særdeles ressurskrevende» (jf. forslaget til planstrategi) må ikke føre til at dette nedprioriteres og 
utelates fra planstrategien (jf. forslag til handlingsprogram). 
 
Vi mener at behovet for en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av fjellområdene er så stort at 
dette arbeidet må komme i gang i år. Ved å konsentrere arbeidet i en første omgang om det 
sammenhengende fjellområdet hvor Lillehammer, Ringsaker og Øyer har felles grenser, slik vårt 
nettverk går inn for, vil store ressurser kunne spares. Vi mener også at arbeidet kan forenkles 
innholdsmessig ved å vektlegge utarbeiding av en del felles mer overordnete planleggingsprinsipper i 
en første fase.  Vi har tro på at et slikt redusert ambisjonsnivå også vil være til stor nytte med store 
positive virkninger både for friluftslivet, miljø og vern av natur. 
 
Vi har i vårt nylige høringsinnspill 26. juni 2020 til regional planstrategi for Innlandet oppfordret 
fylkeskommunen til å avsette koordinerende, administrative ressurser til å bistå Lillehammer, 
Ringsaker og Øyer med utarbeiding av en interkommunal plan for deres felles fjellområde. Vi mener 
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det vil være riktig prioritering av fylkeskommunen å bistå aktivt i dette arbeidet. I videre kontakt med 
fylkeskommunen vil vi tydelig følge opp dette.   
 
Vi viser videre til fylkestingsbehandlingen i Innlandet i april 2020 av areal- og transportstrategien for 
Mjøsbyen. I strategidokumentet som fulgte som vedlegg til behandlingen, var «Interkommunal/ 
regional areal- og transportplan for Hafjell, Sjusjøen / Nordseter» definert som samordningsoppgave 
H5 med gjennomføring på kort sikt av Lillehammer, Øyer og Ringsaker kommuner samt 
fylkeskommunen(e). Strategidokumentet argumenterte godt for en helhetlig tilnærming til utbygging 
og utvikling av fjellområdene, som ses i en større geografisk sammenheng, slik at en bærekraftig 
utvikling av friluftslivet sikres.  
 
Med areal som ligger som en «kile» mellom Øyer og Ringsaker, håper vi at Lillehammer kommune 
fortsatt ville stå fram som den fremste pådriver for et interkommunal plansamarbeid for 
fjellområdet. Behovet for at kommunene samarbeider for å få en mer helhetlig forvaltning av fjellet 
er tydelig, og det blir ikke mindre årene som kommer. Der Øyer kommune er i prosess med 
utarbeiding av kommunedelplan Øyer sør, der grunneierne på Sjusjøen fortsatt setter press for høy 
utbyggingstakt, og der Lillehammer kommune skal i gang med områdeplan for å definere utviklingen 
på Nordseter. En plan, som faktisk har en planlagt gjennomføringssone i sørøst helt fram til 
kommunegrensen med Ringsaker kommune, et område der grunneiere har spilt inn mange 
utbyggingsforslag i kommuneplanprosessen. 
  
 
30.08.2020. 
Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer. 
 
Nettverkets arbeidsgruppe v/ 
Toril Teigar Jacobsen    Bjørn Sandelien   Morten Aas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 
Øyer kommune, postmottak@oyer.kommune.no  
Ringsaker kommune, postmottak@ringsaker.kommune.no 
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