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Sammendrag: 

På vegne av Lillehammer Sæter AS fremmer Areal+ AS forslag til reguleringsendring for 

Lillehammer Sæter II. Hensikten bak planforslaget er å bytte om på enkelte arealformål og 

endre tomteinndeling for en mer rasjonell utnyttelse. 

 

Byplansjefen anbefaler at planforslaget legges ut til høring/offentlig ettersyn/høring. 

 

Bakgrunn/fakta: 

Forslagsstiller 

På vegne av Lillehammer Sæter AS fremmer Areal+ AS forslag til reguleringsendring for 

Lillehammer Sæter II. 

 

Plangrunnlag 

Størstedelen av planområdet er avsatt til fritids- og turistformål kombinert med 

fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Planområdet omfatter også et område avsatt til 

grønnstruktur langs Landetjern. Videre tar planavgrensningen med et område avsatt til 

fritidsbebyggelse og til fritids- og turistformål langs Nordsetervegen i øst og område avsatt 

til LNF i sør.  

Gjeldende plan for Lillehammer Sæter II ble vedtatt 27.3.14. 

 

Planprosess 

Det ble avholdt oppstartsmøte 03.02.17. Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev av 

23.02.17, og med annonse i Lillehammer Byavis 23.02.17. Frist for å komme med innspill til 

varsel om oppstart var 17.03.17. Det kom inn 12 innspill, og disse er gjengitt og vurdert av 

forslagsstiller i planbeskrivelsens punkt 6. Hovedtema som er tatt opp i innspillene er 

forholdet til militæranlegget, hensyn til Nevla og Landetjern, beiteinteresser og grad av 

utnyttelse. Dette og andre relevante tema er diskutert i avsnitt «Vurdering». 

 



Planforslaget: 

Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger på Nordseter, på sørsiden av Landetjern. Øst for planområdet ligger et 

eksisterende hyttefelt. Vest for planområdet ligger Lillehammer Sæter III. 

Planområdet er ca. 90 daa. Det oppdemte Landetjernet ligger nord i området, og elva/bekken 

Nevla løper ut fra tjernet og gjennom planområdet. Planområdet er fra før bebygd med 

bygninger/ «brakker» som tidligere tilhørte Heimevernet. Området har direkte atkomst fra 

Nordsetervegen, ca. 300 meter nord for krysset med Sjusjøvegen og ca. 20 minutter fra 

Lillehammer sentrum. 

Hovedvegen gjennom planområdet følger en opprinnelig veg som ble benyttet av Forsvarets 

virksomhet. Atkomstvegen går videre til hytteområdet Lillehammer Sæter III.  

 

Reguleringsformålet – endringer fra gjeldende plan 

Hovedhensikten med planarbeidet er å endre arealformål internt i planområdet, dvs. endre på 

hvilke arealer som er regulert til private hytter (fritidsbebyggelse) og hvilke som er regulert 

til fritids- og turistformål. Totalt reduseres arealet til fritids- og friluftsformål fra 8,2 til 5,7 

daa. 

 

 

 

 

 
Figur 1: Gjeldende reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 



 
Figur 2: Nytt planforslag 

 

 

 
- Felt F7 (i gjeldende plan) foreslås regulert til fritids- og turistformål, mens F/T1, F/T2 og 

F/T5 foreslås regulert til private hytter (fritidsbebyggelse). Forslagsstiller vurderer det 

som mer hensiktsmessig for hytteområdet som helhet å samle nærings- og 

utleievirksomhet i den store, tidligere militærbebyggelsen, sentralt i planområdet. 

Byggene er i senere tid benyttet til flyktningmottak, og er oppgradert 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. 

 
- Deler av felt F15 omreguleres til friområde. Formålsgrensen er satt fra regulert vannkant 

og trekkes ca. 18 m innover i terreng. 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.  

 



Vann, avløp og 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. Det har 

vært felles arbeidsmøter med kommunen. Foreløpig versjon er vedlagt 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.  

 

Vurdering: 

Endring av arealformål 

Arealer til fritids- og turistformål er fortsatt plassert sentralt i planområdet. Arealformålet er i 

tråd med kommuneplanens arealdel, og ble tatt inn i kommuneplanen etter innspill fra 

tiltakshaver. I kommuneplanen er det også avsatt et område for fritids- og turistformål langs 

Nordsetervegen innenfor planområdet. Tiltakshaver ønsker tilrettelegging for etablering av 

fritidshytter/leiligheter for utleie, kafé/servering, mindre forretninger og øvrig 

turistvirksomheter. 

 

Byplansjefen vurderer at avsatt område til fritids- og turistformål er en fornuftig plassering 

for eksempelvis utleiehytter og lignende aktivitet. Det er positivt at eksisterende bebyggelse 

innenfor områdene er oppgradert i senere tid og således er egnet til næringsvirksomhet. 

Byplansjefen mener likevel at mer utadrettet virksomhet som kafé og forretning kan være 

mer hensiktsmessig plassert langs Nordsetervegen. 

Fritids- og turistformål mot Landetjern kan virke mindre privatiserende på friluftsformålet 

langs tjernet, enn om området fortsatt var avsatt til privat fritidsbebyggelse.  

 

Det har i senere år blitt vedtatt flere endringer av den overordnede reguleringsplanen for 

Nordseter (vedtatt 29.06.78). Både i reguleringsendring for Nordseter sentrum (2006) og 

reguleringsplanene for Lillehammer Sæter II og III (2014) har endring blant annet bestått i at 

næringsareal er omregulert til fritidsbebyggelse (private hytter). 

 

En reguleringsplan skal ha et langsiktig perspektiv, noe som kan være vanskelig forenelig 

med mer kortsiktige og markedsstyrte endringer i turistnæringen. Med en turistnæring som i 

stor grad baserer seg på vinterturisme er de særlig utsatt for sesongvariasjoner og trender. 

Næringsdrivende har i en lengre periode opplevd nedgang i besøkstall på Nordseter, men de 

siste årene har det igjen vært noe økning av turisttrafikken.  

 

Man vil med endringene som ligger i planforslaget få en innskrenkning av dagens 

næringsareal fra 8,2 til 5,7 dekar. Dette er areal, det på et senere tidspunkt, vil være 

vanskelig å ta tilbake som næringsareal, og som man i prinsippet må se som tapt. Den 

foreslåtte endringen kan begrense en mulig ny næringsutvikling fordi en fremtidig utvidelse 

av arealet blir vanskelig. Det er viktig å være bevisst at det på et senere tidspunkt kan komme 

oppgangstider som øker behovet for «varme senger» og/eller næringvirksomhet på 

Nordseter. Det er vanskelig å vurdere hvilke langtidseffekter dette kan ha for destinasjonen 

Nordseter. 

 

To parkeringsplasser i vest omreguleres til to tomter for fritidsbebyggelse. Forslagsstiller 

argumenterer med at den vestligste parkeringsplassen aldri har vært opparbeidet. Den østlige 

parkeringsplassen erstattes av ny parkering, feltet SPA. Byplansjefen har ingen innvendinger 



mot denne endringen, og ser det som positivt at parkeringsplass opparbeides nærmere 

skiløypa, samtidig som det er forholdsvis kort avstand til Landetjern.  

 

Friluftsliv og rekreasjon 

Samlet sett gir formålsendringene og de to nye tomteområdene små konsekvenser for 

tilgangen til friluftsområdene rundt. Felt F15 trekkes tilbake, slik at avstanden mellom 

tomteområdet og Landetjern øker fra ca. 13 til 31 meter. 35 meters byggegrense fra 

Landetjern videreføres for dette feltet. Dette frigjør en bredere sone for allment friluftsliv.  

 

For felt F/T 2 er byggegrense endret i forhold til gjeldende plan, og byggegrense er lagt til 

bygningsliv på eksisterende bygg. Ved eventuell rivning av bygningsmassen legger planen 

derfor opp til at nye bygg i feltet kan bygges med tilsvarende avstand til Landetjern som 

dagens bygg. Byplansjefen er meget skeptisk til en endring i byggegrensen i forhold til 

almenhetens tilgang til Landetjern og vil sterkt vurdere å foreslå en økning tilbake til 35 

meter etter høring/offentlig ettersyn, tilsvarende gjeldende plan. En opprettholdelse av en 

byggegrense på 35 meter har også Fylkesmannen bedt om i sitt innspill til varsel om 

oppstart.  

Videre er også byggegrense mot skiløypetrasé for felt F11 redusert. Forslagsstiller mener en 

byggegrense på 30 meter (som i gjeldende plan) er mer hensiktsmessig der løypa går ute i 

uberørt natur og tett skog, mens den her går gjennom et tett hytteområde og åpent terreng. 

Forslagsstiller mener løypa inntil planområdet har mer funksjon som en transportetappe fra 

bebyggelsen og ut til naturområdene. Byplansjefen er også skeptisk til dette, og vil også ta 

endelig stilling til denne byggegrensen etter høring/offentlig ettersyn.  

 

Landskap/utnyttelse 

Byggehøyder og bestemmelser for arkitektur og estetikk videreføres fra gjeldende plan. 

Maks BYA for byggeområdene videreføres, med maks 25 % for fritidsbebyggelse og maks 

50 % for fritids- og turistformål. Totalt tillatt bruksareal for hovedhytter er 120 m
2
, mens 

uthus/anneks maksimalt kan oppføres med bruksareal på 30 m
2
. 

 

Reguleringsendringen regulerer en tilsvarende utnyttelse som tidligere, men enkelte tomter 

deles i to, i stedet for at det gis mulighet til å bygge tomannshytter. Dette gjelder feltene F10 

og F11. Sammen med feltene F17 og F18 kan det her kun bygges én boenhet på hver tomt. 

For å få plass til dette har byggegrensen i felt F11 blitt redusert mot skiløypetraseen. 

 

Feltene hvor det tillates høyere bygninger (fritids- og turistformål) flyttes og reduseres i 

størrelse og antall. De nye feltene for næringsbebyggelse er allerede bebygd med egnet 

bebyggelse.  Til gjengjeld foreslås to nye mindre tomteområder for privat fritidsbebyggelse 

vest i området. For felt F7 (tidligere fritids- og turistformål) foreslås det en bebyggelse med 

opptil 12 hytter i tun, tilsvarende felt F6 og F8. 

 

Landetjern 

Flere innspill til varsel om oppstart omhandler Landetjernet og forvaltning av dammen.  

 

I gjeldende plan er det i bestemmelsenes § 8 stilt rekkefølgekrav om at «det skal være søkt 

og avklart forholdet til eierskap, drift og vedlikehold, samt klassifisering av dammen ved 

Landetjern i henhold til gjeldende lovverk (damforskriften), før det gis tillatelse til bygging 

innen planområdet». 

 



Som en følge av denne bestemmelsen har grunneier avklart klassifiseringen av dammen. I 

brev fra Norges- vassdrags- og energidirektorat (NVE) datert 10. januar 2014 er det gjort 

vedtak om at den eksisterende dammen settes i konsekvensklasse 0. Konsekvensklasse 0 

benyttes for anlegg med ubetydelige bruddkonsekvenser. Slik kommunen vurderer det er 

dermed kravet i reguleringsbestemmelse § 8 innfridd når det gjelder damklassifisering. 

Ansvarsforholdet rundt drift og vedlikehold må også anses som avklart da det følger av 

Vannressursloven og gjeldende rett at grunneier er ansvarlig for vann/vassdrag på egen 

grunn. 

Kommunen har ikke formell hjemmel til å kreve at vannspeilet i dammen opprettholdes. 

Dersom det viser seg at grunneier ikke ønsker å opprettholde vannspeilet i Landetjern må det 

diskuteres om det eventuelt er andre aktører som kan overta ansvaret for drift og vedlikehold, 

slik at en sikrer at vannspeilet i opprettholdes på sikt. 
 

Kulturminner 

Kulturarveneheten hos Oppland fylkeskommune opplyser i sitt innspill til varsel om oppstart 

at planen berører deler av området som under andre verdenskrig utgjorde den tyske 

militærleiren « Lager Nordseter». Innenfor planområdet er det stående bygninger og ruiner 

som kan knyttes til denne leieren. Krigsminner er et av Riksantikvarens prioriterte temaer og 

også et tema som kommunen har prioritert i arbeidet med sin kulturminneplan.  

Kulturarvenheten hadde krigens kulturminner som prioritert tema i 2015. På bakgrunn av 

dette arbeidet vurderer fylkeskommunen at bevarte, stående bygninger og ruiner knyttet til 

leieren på Nordseter har regional verneverdi. Fylkeskommunen mener derfor at anlegget på 

Nordseter bør sikres i planen gjennom bruk av hensynssone C, alternativt med juridisk linje 

for bygg, kulturminner mm. som skal bevares. Videre mener de det må settes bestemmelser 

som sikrer vern av disse objektene og miljøet.  

 

Forslagsstiller har ikke innarbeidet hensynssoner, juridiske linjer eller bestemmelser knyttet 

til dette i planforslaget. De militære byggene i felt F14 og F15 er allerede godkjent for riving 

av kommunen. Planen legger også opp til at bygning i felt F16 skal rives.   

Byplansjefen ønske rå avklar enærmere hvordan fylkeskommunen mener «anlegget» skal 

sikres og hvilket omfang det skal være, både med tanke på hensynssoner og bestemmelser. 

Byplansjefen vil derfor gå i dialog med kulturarvenheten i høringsperioden for å få klarhet i 

hvordan dette skal ivaretas i planen.  

 

Naturmangfold 

Området er i stor grad hogget og består av glissen granskog med lyng/gress og 

krattvegetasjon. Landskapet er forholdsvis flatt og åpent. Vest for planområdet og tjernet er 

granskogen bevart. Planområdet er et felles beiteområde, og hører under Fåberg Østside 

beitelag.  

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes 

etter lovens §§ 8-12. 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. 

Det er videre registrert oter i Nevlavassdraget. Det er lagt inn buffersone mot Nevla, og 

kommunen forutsetter at denne er bred nok slik at oter kan benytte vassdraget som før. 

Byplansjefen mener planen vil ha begrensede konsekvenser for naturmangfoldet, og at 

kunnskapsgrunnlaget i saken er tilstrekkelig. 

 

 

 



Beiteinteresser/gjerder 

Planforslaget viderefører gjeldende plans bestemmelser om gjerder, der det kan tillates 

inngjerding av flere tomter som naturlig hører sammen i et større felt. Det er ikke tillatt å 

sette opp privat inngjerding av hver enkelt tomt, med unntak av tomter som ikke grenser til 

andre områder med fritidsbebyggelse. Inngjerding må skje etter godkjent gjerdeplan i 

forbindelse med rammesøknad for byggetiltak. Det er ikke tillatt å sette opp gjerde i områder 

avsatt til friluftsformål. 

 

Barn og unges interesser 

Området tilrettelegges for fritidsbebyggelse og vil med sin beliggehet også være attraktivt for 

barn og unge. Skiløyper i området blir brukt av folk i alle aldre. Hyttefeltene kan gjøre 

området mer attraktive for barn og unge. 
 

Universell utforming 

Universell utforming er ivaretatt i punkt 1.4 i bestemmelsene. 

 

Konklusjon: 

Byplansjefen ser både positive og negative sider ved planforslagets endring av formål Det 

gjelder spesielt avveiningen av behov for næringsareal. I det videre arbeidet med planen må 

forholdet til krigens kulturminner avklares gjennom dialog med Oppland fylkeskommune. 

Etter høring/offentlig ettersyn vil byplansjefen også ta endelig stilling til om de foreslåtte 

byggegrensene mot Landetjern og skiløypa er akseptable. 

 

Byplansjefen anbefaler at planforslaget legges ut til høring/offentlig ettersyn. 

 

Byplansjefen legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

V E D T A K : 

 

1. Forslag til reguleringsendring for Lillehammer Sæter II, med plankart datert 

22.05.17, bestemmelser datert 22.05.17 og planbeskrivelse datert 22.05.17, legges ut 

til høring/offentlig ettersyn. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11. 

 

Lillehammer,  12.6.17 

 

 

Inger Stubsjøen  Espen Brustuen 

Byplansjef  Planrådgiver 

 

  

 

 

 


