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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Areal+ AS har på oppdrag fra Lillehammer Sæter AS utarbeidet ny reguleringsplan for Lillehammer 
Sæter II på Nordseter i Lillehammer kommune. Planområdet er fra før regulert til frittliggende 
fritidsbebyggelse, fritids- og turistformål (utleiehytter/leiligheter, servering, mindre forretning og 
camping mv. i tillegg til friområder, parkering og serviceområde/informasjon og renovasjonsområde.   

Det er behov for å bytte om på enkelte arealformål. Eksisterende bygninger etter forsvarets 
virksomhet har bl.a. vært benyttet til flyktningmottak, og er bedre egnet til nærings- og 
servicevirksomhet enn fritidsbebyggelse. Det er også behov for enkelte endringer i tomteinndeling, 
for mer rasjonell utnyttelse. Det er i dag stor interesse for tett hyttebygging, noe som planlegges 
videreført i østre del. Vest for Nevla videreføres store tomter for mer tradisjonell hyttebebyggelse.. 

Dokumentet beskriver dagens situasjon og planforslaget med relevante konsekvenser for miljø og 
samfunn.   

1.2 Planprosess 

Oppstartsmøte med Lillehammer kommune  3. mars 2017 

Varsling av oppstart 23. februar 2017 

Frist for forhåndsuttalelser 17. mars 2017 

Førstegangs behandling i Utvalg for plan og 
samfunnsutvikling 

Antatt juni 2017 

Offentlig ettersyn  

Andregangs behandling i Utvalg for plan og 
teknisk 

 

Vedtak i kommunestyret  

 

Det kom 10 uttalelser til oppstartsvarselet. Disse er referert og kommentert sist i planbeskrivelsen; 
kap. 7 

1.3 Avklaring av konsekvensutredningsplikt 

Det er konkludert med at det ikke er behov for konsekvensutredning etter forskrift av 19.12.2014. 
Dette begrunnes med at regulerte byggeområder videreføres, og endringene som foreslås vurderes å 
være av en slik størrelse og type at det er tilstrekkelig med en konsekvensvurdering i 
planbeskrivelsen. 

Planbeskrivelsen legger frem forslagets konsekvenser for miljø og samfunn, og sammenlikner dette 
med hva gjeldende plan gir mulighet for. 
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2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer  

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (Rundskriv T-5/93) 
Målet med retningslinjene er bl.a. følgende:  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 
perspektiv i planleggingen.  

2.2 Regionale planer 

Regional planstrategi for Oppland 2012-2016 «Mulighetenes Oppland» 
Planstrategien peker på de store mulighetene som ligger i å benytte fritidsbebyggelse som grunnlag 
for verdiskaping. 

2.3 Kommunale planer 

Kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 (vedtatt 12.1.2012): Eiendommen er avsatt til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål, fritidsbebyggelse og fritids-/turistformål. 

2.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Lillehammer sæter II (vedtatt 27.3.2014).  
Planen tillater BYA = 50 % for fritids- og turistområder og BYA = 25 % for fritidsbebyggelse (maksimalt 
BYA 120 m2

 for hovedhytte og 30 m2
 for anneks/uthus). Alle bygg skal ha saltak. Maks. gesimshøyde 

varierer fra 3,4 på hytter til 6,0 for næringsbebyggelse. Maks. mønehøyde er fra 5,65 til 9,0 m. 
Innenfor F/T-formålet tillates utleiehytter/leiligheter, servering, mindre forretning og camping mv.  

Det er regulert flomfaresone på 20 m til hver side langs bekken Nevla. Planområdet grenser til 
skiløypetrasé i sørvest. 
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Reguleringsstatus for området.  
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3 Dagens situasjon og arealbruk 

3.1 Planområdet; beliggenhet og infrastruktur 

Planområdet er fra før bebygd med bygninger/ «brakker» som tidligere tilhørte Heimevernet. 
Området har direkte atkomst fra Nordseterveien,  ca. 300 m nord for krysset med Sjusjøvegen og ca. 
20 minutter fra Lillehammer sentrum. 

 
Oversiktskart 

 

Hovedveien gjennom planområdet følger en opprinnelig vei som ble benyttet av Forsvarets 
virksomhet. Atkomstveien går videre til et annet hytteområde under utbygging; Lillehammer Sæter 
III. 

Den eldre bebyggelsen består av fem bygninger fra Forsvarets/Heimevernets tid, i tillegg til tre 
fritidsboliger. 
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Det østligste av de tidligere militære byggene 

 
Eldre hyttebebyggelse i øst ved innkjøring til området. 

 
Hytter under oppføring i felt F6  

Oppdeling av den opprinnelige eiendommen gnr/bnr 65/1 er påbegynt i henhold til regulerte 
feltgrenser. Utbygging er igangsatt i felt F6, som grenser til det etablerte hyttefeltet i nordøst: 
Lillehammer Sæter I.  
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I tillegg inkluderer planområdet eiendommen gnr./bnr. 97/1 som også er regulert til flere 
fritidsboligtomter. 

3.2 Idrett, friluftsliv og folkehelse 

Området ligger inntil langrennsløypa som går gjennom Gropmarka til Skurvbrua/Skistadion, med 
sammenhengende forbindelse til Trolløypa/Lillehammerfjellet/Øyerfjellet. 

3.3 Naturgrunnlag og landskap 

Området er i stor grad hogget og består av glissen granskog med lyng/gress og krattvegetasjon. 
Landskapet er forholdsvis flatt og åpent, og Landetjern bidrar til at området fremstår idyllisk med 
friområder mellom tjernet og bebyggelsen. Vest for planområdet og tjernet er granskogen 
bevart.  Planområdet er et felles beiteområde, og hører under Fåberg Østside beitelag. 

Biologisk mangfold: I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører 
naturmangfoldet  vurderes etter lovens §§ 8-12. Miljødirektoratets naturbase viser at planforslaget 
ikke berører biologisk mangfold.  

Det er ikke registrert spesielle leveområder for truede dyre- eller plantearter. 

Bekkedrag og overvannshåndtering: 

Nevla renner ut fra Landetjern gjennom planområdet. Bekken har tidligere flommet over, men 
Landetjern har de senere år blitt tappet ned før vårflommen. 

Nevla har utspring fra Nevelvatnet og myrområder nord for planområdet. Nevla vurderes å være av 
en karakter som gjør at en flomfaresone på 20 m er tilstrekkelig. 

Overvann fra planområdet har i dag naturlig avrenning mot grøfter og bekkedraget. 

Fra vegen ved utløpet av demningen 
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4 Planforslaget 

4.1 Foreslåtte endringer 

Hensikten med planarbeidet er å bytte arealstatus internt i planområdet, dvs. endre på hvilke arealer 
som er regulert til private hytter (fritidsbebyggelse) og hvilke som er regulert til fritids- og 
turistformål. Det vises til vedlagt opprinnelig plankart. 

Utsnitt av nytt reguleringsplankart – østre del 
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Utsnitt av nytt reguleringsplankart – vestre del 

- Felt F7 foreslås regulert til Fritids- og turistformål, mens F/T1, F/T2 og F/T5 foreslås regulert
til private hytter (Fritidsbebyggelse). Det vurderes som mer hensiktsmessig for hytteområdet
som helhet å samle nærings- og utleievirksomhet i de store, tidligere militærbebyggelsen
sentralt i planområdet. Byggene er i senere tid benyttet til flyktningmottak, og er oppgradert
i senere tid med fellesfunksjoner, kjøkken osv., og er slik sett godt egnet til
næringsvirksomhet. Her er tomtene allerede høyt utnyttet. Utnyttelsesgrad og
feltavgrensning beholdes.

- To parkeringsplasser i vest omreguleres til to tomter for fritidsbebyggelse (F16 og F17). Den
regulerte parkeringsplassen lengst vest har aldri vært opparbeidet, og terrenget krever noe
oppfylling. Tomtene i området er såpass romslige at gjesteparkering løses inne på privat
grunn. Den østlige parkeringsplassen erstattes av en ny parkering (SPA) noe nærmere
skiløypa. Terrenget her er allerede benyttet til riggområde/anleggsvirksomhet, og har derfor
begrenset verdi som friluftsformål - slik det har vært regulert.
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Til høyre i bildet planlegges ny parkering for 6-7 biler. Veien går her videre på bru over 
skiløypa inn i området Lillehammer Sæter III. 

- Deler av felt F15 omreguleres til friområde. Formålsgrensen trekkes ca. 18 m inn fra regulert 
vannkant. Dette gjøres både for å kompensere for at det reguleres mer areal til 
fritidsbebyggelse i planområdet, og for å gjøre arealet mer attraktivt som friområde. 
Eksisterende bygg i feltet forutsettes revet.

- Regulert faresone langs høyspentledning fjernes da kabelen blir lagt i jord i løpet av 2017.

- I felt F10, F11 og F12 endres tomtegrenser for bedre tilpasning til mindre frittliggende 
enheter.

- Renovasjonsområde flyttes ut av planområdet til et nytt felles område langs 
Nordsetervegen. 

Vann og avløp, overvann 

Parallelt med planarbeidet utarbeides vann- og avløpsplan med kommunale forutsetninger lagt til 
grunn.  

Ny VA-plan for området er under utarbeidelse og behandles parallelt, i dialog med kommunen. Det 
har vært felles arbeidsmøter med kommunen. Foreløpig versjon vedlegges planforslaget. 

Det blir sendt inn søknad til NVE for å få tillatelse til to forhold: 

- I forbindelse med anlegging av VA-ledning som krysser Nevla kreves inngrep i bekkeløpet.

- For å minske risiko for flom blir det søkt om å utvide bekkeløpet. Tiltaket blir utdypet i egen
søknad.

4.2 Reguleringsformål 

§ 12-5.1 Bebyggelse og anlegg:

Fritidsbebyggelse: F1 – F18 

Fritids- og turistformål: F/T1 – F/T2 

Andre typer bebyggelse og anlegg (Informasjon) 

§ 12-5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Veg p_SV: Privat atkomstveg gjennom hele planområdet 
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Parkeringsplasser: SPA 

§ 12-5.5 Landbruk, natur- og friluftsformål  

Friluftsformål: FL1-9 

§ 12-5.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag;  
Friluftsområde i sjø og vassdrag VFV 

§ 12-6.  Hensyns- og faresone  
Flomfaresone 
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5 Konsekvenser av planforslaget  
Planendringen vil generelt gi begrensede konsekvenser for miljø og samfunn. Utvalgte tema er 
diskutert kort nedenfor:  

Landskapsrom, landskapsbilde:  

Byggehøyder og bestemmelser for arkitektur og estetikk beholdes. Feltene hvor det tillates høyere 
bygninger (fritids- og turistformål) flyttes og reduseres i størrelse og antall (gesimshøyde 6,0 og 
mønehøyde 9,0). Til gjengjeld foreslås to nye mindre tomteområder for privat fritidsbebyggelse. De 
nye feltene for næringsbebyggelse er allerede bebygd med egnet bebyggelse. 

Naturmiljø:  

Eneste registrerte funn av truede eller sårbare arter innenfor planområdet er trefingerurt. Denne er 
lokalisert til et område som allerede er berørt av anleggsvirksomhet; ved skibrua i planområdets 
ytterkant. Forekomsten må anses som tapt.  

Friluftsliv og rekreasjon:  

Samlet sett gir omrokeringene og de to nye tomteområdene ingen eller ubetydelige konsekvenser for 
tilgangen til friluftsområder rundt. F15 trekkes tilbake slik at avstanden mellom tomteområdet og 
Landetjern øker fra ca 13 til 31 meter (fortsatt 35 meter fra byggegrense). Dermed frigjøres en bred 
sone for allment friluftsliv. 

Risiko og sårbarhet:  

Konklusjon fra ROS-analysen: 

Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens kan det konkluderes med at det er 
liten eller moderat risiko knyttet til hendelsene som er vurdert ut fra gjennomgangen av sjekklista. 
Risikonivået er svært lavt (grønn rubrikk i matrisen) for to av seks hendelser, mens trafikkulykke, 
hendelser i forbindelse med trafikk i anleggsperioden og risiko i forbindelse med usikker is havner 
i gul rubrikk. Langs Nevla er det avsatt flomfaresone på 20 m til hver side, noe som bør være 
tilstrekkelig så høyt opp mot fjellet. Konsekvensen av en trafikkulykke kan være alvorlig/farlig, 
men er vurdert til å være lite sannsynlig. Dette følger av den relativt lave trafikken forbi og internt 
i planområdet. Risikonivået tilsier at det ikke er nødvendig med tiltak utover de som er forutsatt i 
planen. Dette fordi det er lite til mindre sannsynlig at hendelsene vil inntreffe.  

 

Oppsummert har konsekvensene som er diskutert ovenfor i all hovedsak små konsekvenser for miljø 
og samfunn sammenliknet med gjeldende reguleringsplan.  
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6 Forhåndsuttalelser 
 

Fylkesmannen (FM), 14.3.2016 

Det vises til Ot.prp 32 (2007-2008) angående definisjon av mindre endring. Det er tvilsomt om 
reguleringsendringen kan behandles som mindre endring.  

Det vises til www.planoppland.no og forventes at nasjonale og regionale interesser omtalt i 
Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventningsbrev ivaretas i planarbeidet. Det bes om at 
det vurderes å trekke formålsgrensen lenger vekk fra vassdraget, for eksempel 4 m utenfor 
byggegrense. 

Det forventes ellers at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp. 

SOSI-fil bes sendt Statens kartverk. 

Forslagsstillers kommentar: 

Planen behandles som ordinær reguleringsendring. Forslagsstiller er kjent med nasjonale og 
regionale interesser forventninger. Formålsgrensen er i dag 4 m utenfor byggegrense. 

 

Oppland fylkeskommune (OFK), 12.4.2017 

OFK anser ikke saken som en mindre endring, da endring av formål regnes som vesentlig endring.  

Ev. nye bygninger i planområdet må ikke komme nærmere Landetjern enn eksisterende bygninger. 
Allmennhetens tilgang til strandsonen må sikres. 

Atkomstvegen gjennom planområdet betjener mange hytter utenfor planområdet. Derfor må 
trafikksikkerhet utredes. 

Universell utforming i fellesområder og næringsområder må tilstrebes der det er praktisk mulig. 

Kulturarvenheten opplyser at planområdet berører deler av en tysk militærleir under andre 
verdenskrig. Leiren var en vesentlig del av den militære aktiviteten i Lillehammerområdet under 
okkupasjonen. Ved sist offentlig ettersyn vurderte OFK leiren til å ha lokal verneverdi. Krigsminner er 
prioritert av Riksantikvaren og i kommunens kulturminneplan. OFK har hatt krigens kulturminner 
som prioritert tema i 2015. På bakgrunn av dette vurderes det nå at bevarte, stående bygninger og 
ruiner knyttet til leiren på Nordseter har regional verneverdi. Anlegget på Nordseter bør derfor sikres 
i planbestemmelser og plankart gjennom bruk av hensynssone C, alternativt med juridisk linje for 
bygg, kulturminner mm. som skal bevares.  

Forslagsstillers kommentar: 

Planen behandles som ordinær reguleringsendring. Ingen bygninger reguleres nærmere Landetjern 
enn eksisterende bygninger. Allmennhetens tilgang til strandsonen forbedres. Forslagsstiller vurderer 
trafikksituasjonen som oversiktlig og trygg. Gjennomgangsvegen fører til ca. 50 tomter i sørvest 
(Lillehammer Sæter III). I utgangspunktet bør derfor naboplanens konsekvenser for trafikksikkerhet 
være utredet der. Reguleringendringen gir ingen trafikksikkerhetsmessige konsekvenser for 
tilgrensende hyttebebyggelse. Renovasjonsområde flyttes ut av planområdet til et felles område 
langs Nordsetervegen. Flytting av næringsområdet til det mer sentrale område med eksisterende 
bebyggelse kan gi noe mer trafikk på den korte strekningen. Trafikkmengden begrenses av de 
rammebetingelser som ligger i eksisterende bebyggelse og muligheter som ligger i bestemmelsene. 

http://www.planoppland.no/
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Planen legger til rette for fortsatt bruk av bebyggelsen innenfor felt F/T 2, men foreslår å rive 
lignende bebyggelse i vest; felt 15. Bygg i felt F14 og F15 er allerede revet, og legger bl.a. til rette for 
et større friområde mot Landetjern. 

 

Statens vegvesen, 16.3.2017: 

Området har atkomst fra fv. 311. I tilstøtende plan er fylkesvegen regulert flyttet, og siktlinjer fra 
avkjørsel/kryss er inntegnet i denne planen. Det er ikke konkrete planer om å legge om vegen, og det 
er vanskelig å sikre sikt i planen ut fra gjeldende situasjon. Det bes derfor om at det tegnes inn 
siktlinjer til dagens vegbane og at kryssets geometri kvalitetssikres. 

Forslagsstillers kommentar: 

Kurven på Nordsetervegen gir gode frisiktforhold. Det regulers frisiktlinjer på 8 x 60 meter til 
eksisterende veilinje.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 1.3.2017 

DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter 
eller masseuttak i drift, og har dermed ingen merknader til varselet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

Eidsiva Nett (EN), 17.3.2017 

EN har eksisterende anlegg (høyspentlinje) i planområdet som vist på vedlagt kart. Det bekreftes at 
det er laget en plan for kabling av linjen, men faresonen og byggeforbudet vil være der til linjen er 
demontert. 22 kV-linjen er fortsatt i full drift. Det må ikke under noen omstendigheter fjernes masse 
rundt mastepunkter, da det kan endre fundamenteringen. Eksisterende trafo har ikke kapasitet i til å 
forsyne hele området. Det må sikres atkomst for lastebil med krant til nettstasjoner. 
Byggeforbudssone fra transformator er 5 m. Ny trafo krever et areal på 5 x 5 m og 5 m 
byggeforbudssone. EN kan påvise kabler og bestemme sikkerhetstiltak ved alle gravearbeider. 
Endringer av eksisterende anlegg eller etablering av nyanlegg bekostes av utbygger. Det vises til 
www.eidsivanett.no for mer informasjon. 

Forslagsstillers kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

Forsvarsbygg, 8.3.2017 

Kan ikke se at endringen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller 
arealbruksinteresser, og har ingen merknader. 

Forslagsstillers kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. 

 

Lillehammer Regionbrannvesen, 15.3.2017 

Det forutsettes  at brannvesenets krav til fremkommelighet er ivaretatt. Det vises til vedlagt veileder 
«Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper». 

http://www.eidsivanett.no/
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Forslagsstillers kommentar: 

Vegsystemet beholdes, bortsett fra at stikkvegen mellom tidligere F/T1 og F/T2 fjernes. 

 

Nordseter Utvikling BA, 14.3.2017 

Landetjern må sikres for fremtidig oppgradering/utgraving, med etablering av tilsyn og rutiner for 
vedlikehold før videre utbygging. Dette bør sikres gjennom rekkefølgebestemmelse. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det vises til gjeldende reguleringsplans punkt 1.2 som allerede inneholder en bestemmelse om 
forvaltning av dammen og demningen. Dette innbefatter forholdet til eierskap, drift og vedlikehold. 

 

Nordseter Fjellpark v/Anders Friis, 9.3.2017 

Det vises til informasjonsmøte i september 2016 vedr Landetjernet. På bakgrunn av at tjernet og 
eiendommene rundt eies av utbygger kreves det at det innføyes rekkefølgebestemmelse om at 
grunneier ruster opp Landetjern, herunder overløpet, utløpet og utgraving av tjernet før det selges 
flere tomter. Det må også tilføyes i bestemmelsene at grunneier er ansvarlig for fremtidig tilsyn og 
vedlikehold. Kommunen bør fremføre dette kravet.  

Området nedenfor tjernet blir hvert år flommet over pga. at over-/underløp er feilkonstruert og 
flombarriere er for dårlig. Grunneier bør bevisstgjøres sitt ansvar for oppgradering og vedlikehold. 
Dette vurderes som et ubetydelig krav å legge på grunneier når det realiseres store verdier i 
området, og bør ikke belastes et underfinansiert fellesskap. 

Forslagsstillers kommentar: 

Lillehammer Sæter AS vil søke NVE om utbedring/utvidelse av bekkeløpet som tiltak mot framtidige 
flomhendelser.  

Det vises til gjeldende reguleringsplans punkt 1.2 som allerede inneholder en bestemmelse om 
forvaltning av dammen og demningen. Dette innbefatter forholdet til eierskap, drift og vedlikehold.  

Damforskriften bør være tilstrekkelig krav i forhold til å sikre nødvendig vedlikehold, opprustning og 
sikkerhet mot flom. Grunneier ser også verdien av å opprettholde vannspeilet, men ønsker ikke å ta 
inn ytterligere krav i bestemmelsene rundt opprusting. 

 

Lillehammer Sæter Hytteeierforening (LSH), 12.3.2017 

LSH ønsker at det inngår rekkefølgebestemmelse i planen. Grunneier har solgt over 100 
hytter/tomter i området, med nærhet til Landetjern som attraksjon. Grunneier presenterte på møtet 
10. september 2016 et dokument hvor det framgår behov for oppgradering av overløp, ny utgraving 
samt jevnlig tilsyn og vedlikehold, men at grunneier ikke ønsker ansvaret, og det er en mulighet for 
pemanent nedtapping.  

Landetjern er en perle, med nyanlagte sti langs tjernet som er viktig for rekreasjon. I reguleringsplan 
for Landetjern (1995) stadfestes at tjernet kan mudres og demmes opp. LSH kan derfor ikke se at det 
er planmessige hindringer for at Holte pålegges mudring og framtidig drift/regulering av vannet 
gjennom rekkefølgebestemmelse. Dette er sannsynligvis siste gang Lillehammer kommune kan bidra 
til at perlen på Nordseter blir sikret for fremtiden. 

Forslagsstillers kommentar: 
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Grunneier ser også verdien av å opprettholde vannspeilet. Det vises til gjeldende reguleringsplans 
punkt 1.2 som allerede inneholder en bestemmelse om forvaltning av dammen og demningen. Dette 
innbefatter forholdet til eierskap, drift og vedlikehold. 

 

Nordseter Vel (NV), 10.3.2017 

NV ønsker sterkt å opprettholde og videreutvikle Landetjern som et viktig naturelement. Landetjern 
er det eneste vannspeilet nede i Nordseter, med stor betydning som natur- og miljøelement. Tjernet 
er i stigende grad truet av gjengroing og nedtapping, og det fryktes at det igjen vil få preg av et 
bekkedrag gjennom et våtmarksområde. I gjeldende reguleringsplan for Landetjernet (1995) åpnes 
for mudring og oppdemming. I gjeldende reguleringsplan for Lillehammer Sæter II er det 
rekkefølgebestemmelse med bl.a. krav om avtale som avklarer forholdet til eierskap, drift og 
vedlikehold.  

Gjeldende planer gir muligheter til å opprettholde det etablerte tjernet, men har ikke krav som sikrer 
drift og tilstrekkelige ressurser. 

Pågående reguleringsprosess gir mulighet til å kreve nye bestemmelser med tilhørende 
utbyggingsavtale som kan sikre at Landetjernet opprettholdes med fullt vannspeil. Dette forutsetter 
at utbygger bidrar til et forvaltningsregime med økonomiske ressurser i form av et driftsfond. NV 
foreslår følgende ordlyd i en ny rekkefølgebestemmelse: 

Før utbygging av resterende deler av planområdet Lillehammer Sæter II skal videreføring av 
Landetjernet med fullt vannspeil sikres ved en formell utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen skal 
avklare vannstandsnivåer, tapperegime og ansvarsforhold når det gjelder eierskap, drift og 
vedlikehold av damanlegget med tilhørende elvebredd nedstrøms samt mudring av tjernet, og 
sikre tilstrekkelige ressurser til dette ved etablering av et bærekraftig driftsfond.  

NV vil gjerne delta i utformingen av en utbyggingsavtale mellom forslagsstiller/grunneiere/utbyggere 
og kommunen, som parallelkjøres med reguleringsprosessen. 

Forslagsstillers kommentar: 

Grunneier ser også verdien av å opprettholde vannspeilet, men ønsker ikke å ta inn ytterligere krav i 
bestemmelsene rundt opprusting. 

Det vises til gjeldende reguleringsplans punkt 1.2 som allerede inneholder en bestemmelse om 
forvaltning av dammen og demningen. Dette innbefatter forholdet til eierskap, drift og vedlikehold. 

Videre kommunal behandling vil avklare om det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale. 

 

Fåberg Østside beitelag, 15.3.2017 

Endringene handler om bebyggelse av seterløkker i det tidligere kulturlandskapet på Nordseter. 
Området ligger i en del av beitelagets beiteområde, og brukes aktivt til beite for storfe og sau. Det 
ligger ved «inngangen» til Nordseter, og det bør derfor legges stor vekt på det visuelle bildet som 
åpner seg med aktiv bruk av kulturlandskapet. Beitelaget har ikke særskilte merknader til den interne 
omreguleringen, men bemerker at hyttebygging på Nordseter tidvis er i konflikt med beiteinteresser. 
Ved tidligere planbehandlinger for Lillehammer Sæter har beitelaget krevd inngjerding. Det har vært 
støy og uro pga. uklare bestemmelser og uklar kommunikasjon mellom utbyggere, 
reguleringsmyndigheter, beitenæring og hyttefolket. 

Det understrekes at beitebruken er aktiv i området, og at beiterettighetene står sterkt. Derfor er det 
viktig at dette vektlegges i reguleringsprosessen. 
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Med områdets klare sammenheng med utbygging i Lillehammer Sæter I-II-III, og at området ligger 
vest for Nordsetervegen i den samlede bebyggelsen oppover mot Nordseter Sentrum, så kreves det 
hensiktsmessige gjerder som hindrer konflikt mellom beitenæring og byggeområdene. Det bes om 
møte for å drøfte detaljer rundt behov for trekkruter til beitedyr og evt. Inngjerding av frittstående 
hytter. Merkostnad ved oppføring av gjerder må bæres av utbygger eller senere eier. 

Beitenæringa anser å ha vist vilje og forståelse for hytteutbygging, ved å  frivillig ha gitt avkall på 
rettigheter, og kommer ikke til å bidra økonomisk til konfliktdempende løsninger. 

Forslagsstillers kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering. Inngjerding er tillatt for flere hytter samlet, og ikke kun for enkelttomter 
med visse unntak. Det vises til bestemmelsenes pkt. 1.5. 

 

Bjørn Vidar Granum, 12.3.2017 

Granum har hytte i Lillehammer Sæter I og har tidligere vært skeptisk til Lillehammer Sæter II pga. 
høy tetthet og manglende hensyn til nabofeltet. Lillehammer Sæter I fremstår som meget godt 
tilpassset i forhold til bebyggelse og infrastruktur. Innsigelsene fra Naturvernforbundet synes ikke 
ivaretatt.  

Det er bra at området bygges ut, men påbegynt type utbygging ivaretar kun utbyggers egne 
interesser med «rå» utnyttelse. Granum har nå fått en «vegg» av hytter med mønehøyder som 
bryter med hva som burde vært tillatt. Terrenget fylles opp i stedet for å tilpasse hyttene til 
terrenget. Det vises til vedlagte bilder. Dette er stort sett flate tomter som er så små at det parkeres 
på fellesveien, og det er ikke gjesteparkering. Situasjonen gir utfordrende trafikk- og 
parkeringsforhold. Det vises til oppslag i GD og nevnes at politikerne ikke burde tillatt utbyggingen på 
Solhøgda og Lillehammer Sæter II.  

Utbyggingen av Lillehammer Sæter II burde i større grad latt eksisterende bebyggelse, landskap og 
friarealer danne utgangspunkt for videre utbygging. Utbyggingen med mønehøyde opp mot 6 m 
ødelegger utsikt for hyttene bak. Avstanden til Lillehammer Sæter I burde vært større og annerledes 
enn i boligområder. T1 og T2 (F/T1 og F/T2) bør omdisponeres til friarealer og en videre utbygging 
bør skje mer skånsomt, med minimum 1 mål pr. tomt.  

Det bør kreves rekkefølgebestemmelse om gang- og sykkelvei fra krysset Nordseterveien/Sjusjøveien 
til bommen på Nordseter før videre utbygging. 

Omreguleringen kan ikke gjennomføres som mindre endring. 

Forslagsstillers kommentar: 

En stor del av bebyggelsen i dette området reguleres forholdsvis tett. Til gjengjeld reguleres et 
bredere friområde mot Landetjern. Reguleringsendringen regulerer i denne omgang en tilsvarende 
utnyttelse som tidligere; enkelte tomter deles i to i stedet for at det gis mulighet til å bygge 
tomannshytter. 

Området er relativt flatt, noe som gir muligheter for å minimere terrenginngrep og bruk av fylling og 
skjæring. Byggeområdene som har de høyeste mønehøydene (9 m) flyttes lengre unna Lillehammer 
Sæter I.  
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