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Sammendrag:  

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

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

endre tomteinndeling for en mer rasjonell utnyttelse. Endringen innebærer noe fortetting av 

hyttetomter. 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sluttbehandles. 

 

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 27.03.14. 

 

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 13 innspill, og disse er gjengitt og vurdert av forslagsstiller i 

planbeskrivelsen. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn 27.06.17 med høringsfrist 25.08.17. Det 

kom inn 12 merknader. Hovedtema i innspillene er forholdet til militæranlegget, hensyn til 

Nevla og Landetjern, beiteinteresser og grad av utnyttelse. Merknadene er sammenfattet i det 

følgende. 



 

Statens vegvesen 

Inntegnede siktlinjer bør omtales i bestemmelsene. Området reguleres til forholdsvis tett 

utnyttelse, og i område regulert til næring kan det legges til rette for servering og andre 

forretningsformål i liten skala. Dette kan medføre en del trafikk både med bil og myke 

trafikanter, og det bør legges bedre til rette for gående i vegen fra fylkesvegen inn til 

næringsområdet ved å regulere inn fortau. 

 

Kommentar: Siktlinjer tilføyes i bestemmelsene. Det eksisterer ikke gang- og sykkelveg langs 

Nordsetervegen. Den er regulert inn i reguleringsplan fra 70-tallet, men har ikke blitt realisert. 

Tiltaket ligger heller ikke inne i handlingsprogram for fylkesveger 2018-2022. Andel næring har 

blitt mindre ift. gjeldende plan. Etterkommes ikke. 

 

NVE 

Standard sjekkliste knyttet til NVE’s ansvarsområder 

 

Kommentar: Dette er hensyntatt i planarbeidet. 

 

Kartverket 

Har kommet med konkrete tilbakemeldinger på feil som må rettes i plankartet. 

 

Kommentar: Feilene er endret i plankartet.  

 

Oppland fylkeskommune 

Oppland fylkeskommune vurderer i dag at bevarte, stående bygninger, tufter og veifar knyttet til 

leiren på Nordseter (fra 2.verdens krig)har regional verneverdi. Det vises også til at Lillehammer 

kommune har prioritert krigsminner som et viktig tema i sitt arbeid med kulturminneplan for 

kommunen. Ved befaring 8. september 2017 ble det registrert at det fremdeles er bevart 3 

militærbrakker innenfor området i tillegg til en liten skytterstilling/bunkers og en jordgravd tuft 

med høye voller. Det ble også registrert at det fortsatt er en godt bevart vei sør i planområdet 

som er en del av det opprinnelige anlegget. Oppland fylkeskommune er positiv til den foreslåtte 

omdisponeringen innenfor planområdet og til fortetting som vil gi en bedre utnytting av området. 

De ber om at de gjenværende krigsminnene innenfor området gis et bedre vern i det videre 

arbeidet med reguleringsplanen.  

 

Oppland fylkeskommune ber om at de tre militærbrakkene som fortsatt er bevart innenfor 

området reguleres til bevaring ved at det utarbeides reguleringsbestemmelser om vern knyttet til 

arealformålet for bygningen i kombinasjon med juridisk linje «Bygg, kulturminner med mer som 

skal bevares», sosikode 1210.  Alternativt kan bygningsmiljøet ivaretas gjennom hensynssone C 

«Sone med særlig bevaring av kulturminner/kulturmiljø» etter PBL § 12-6 jf samme lovs § 11-8 

bokstav C. Til hensynssonen bør det knyttes bestemmelser som sikrer objektene og miljøet.  

 

De ber om at kommunen ser nærmere på inndeling av hyttetomter innenfor felt F 12 for å 

vurdere om skytterstilling/bunkers og en jordgravd tuft med høye voller kan bevares som en del 

av de fysiske sporene etter den omfattende militære virksomheten i området. Veien som er 

bevart i søndre del av området bør bevares og knyttes til østre atkomstveg i felt F11. Objektene 

kan ivaretas i planen gjennom hensynssone C «Sone med særlig bevaring av 

kulturminner/kulturmiljø» etter PBL § 12-6 jf samme lovs § 11-8 bokstav C. Til hensynssonen 

bør det knyttes bestemmelser som sikrer objektene og miljøet. En bevaring av veien vil medføre 

at en tomt utgår innenfor felt F11, men de mener dette vil bidra til at en godt bevart del av den 

gamle vegen opprettholdes samtidig som det vil knytte hytteområdet bedre til 



grøntdrag/turområdene i sommerhalvåret slik at friluftsinteressene ivaretas på en bedre måte enn 

i gjeldende planforslag.  

 

Kommentar: Det legges inn juridisk linje rundt 2 av de 3 brakkene. Dette begrunnes under 

vurderings-kapitelet i saken. Det følger tilhørende bestemmelser som sikrer de to byggenes 

eksteriør. Bevaring av andre kulturminner og veien etterkommes også.  

 

Fylkesmannen 

Viser til innspill ved planoppstart og har ingen ytterligere kommentarer 

 

Kommentar: Innspill ved oppstart anses som ivaretatt.  

 

Fåberg Østside beitelag 

Viser til avtale mellom beitelaget og grunneier om inngjerding av hele det regulerte området. 

Dersom reguleringsendringen kommer i konflikt med avtalen må den justeres og tilpasses nye 

reguleringer.  

 

Kommentar: Området som gjerdeavtalen omfattes av endres ikke. Arealformål i planen endres, 

men arealutstrekningen blir den samme. 

 

Arne Enger  

Område "Info" foreslås byttet med FL1 fordi: 

- Krysset med Nordsetervegen er ikke egnet til stopp ved informasjons-tavler på grunn av 

manglende oversikt og ofte høy hastighet på bilene fra Nordseter. 

- Det er romslig plass lenger inn, ved FL1, hvor informasjonen har stått tidligere. 

- Hytteeierne nederst mot vegen er sikkert også glad for å få beholde en skjermingssone mot 

vegen. 

Følgende kommentarer til bestemmelsene: 

 Bestemmelsen 1.10 belysning anbefales strøket, hvis ikke kommunen er innstilt på å 

følge den opp.  

 2.1 Fellesbestemmelser «Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype 

skjæringer og fyllinger unngås».  

Han hevder at her bør det defineres maks høyder på skjæringer/fyllinger. Dagens 

byggemåte med plate på mark gir nettopp dette; dype skjæringer/fyllinger, og det virker 

ikke som dette følges opp av noen. Et annet aktuelt krav kan være å kreve disse vist på 

detaljreguleringsplanen for områdene, da det ellers er vanskelig for hyttebyggerne å 

vurdere hvor omfattende dette blir.   

 2.2. Byggeområde for fritids- og turistformål: Område F/T2 sammen med F16 foreslås 

gitt bygningsmessig vern, slik at de siste bygningsmessige rester av denne tyskerleiren 

bevares utvendig. I området er det også viktig å beholde disse sjeldent velbevarte 

minnene fra denne viktige tiden i Norges og Nordseters historie.  

 

Kommentar: Området for informasjonstavler består som foreslått ved høring. Det er naturlig at 

infotavle står ved innkjøring til området. Området avsatt til infotavle er relativt stort og 

oversiktlig, og skal ha plass til av- og påstigning for biler. Administrasjonen forventer at 

bestemmelsen om belysning blir fulgt opp gjennom hytteforeningen. Det er lagt inn strengere 

bestemmelser for terrenginngrep etter høringen, både i §§ 2.1 og 1.3. Det legges bygningsmessig 

vern på brakkene i felt F/T2.   

 

Bjørn Vidar Granum 



Viser til kommuneplan for perioden 2011-2014 vedtatt 21.06.12 hvor det legges vekt på at det 

føres en restriktiv hyttepolitikk med bevaring av eksisterende inngrepsfrie områder, 

utnyttelsesgrad og hyttestørrelser. Fritidsbebyggelsen skal tilpasses terrenget og den naturlige 

vegetasjonen skal ivaretas. Fritidsbebyggelsen skal i størst mulig grad oppleves som spredt.  

Hevder at den utbygging som har skjedd i området F6 og det som det er i ferd med å skje i det 

foreslåtte området ikke er i samsvar med de strategiske målene satt i kommunens arealplan. 

Mener en slik utbygging endrer området, og er ødeleggende for etablerte områder, og aksepterer 

ikke at kommunen overser overordnede vedtatte føringer for hyttebygging på Nordseter.  

Flere av tomtene er hevet betydelig over eksisterende grunn, og når tomtene er små og med høy 

utnyttelsesgrad blir det lite arealer til veier og parkering.  

 

Hevder videre at trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling ikke er ivaretatt da det legges opp 

til for tett utnyttelse slik at det ikke sikrer tilfredsstillende trafikkavvikling inne på 

tomteområdene. Ved uttrykning vil de smale adkomstveiene og begrensede 

parkeringsmuligheter kunne medføre manglende fremkommelighet. 

 

Mener også at parkeringsplasser som skal opparbeides ikke vil bli benyttet av hytteeierne pga. 

avstanden fra hyttene.  

Han foreslår ny rekkefølgebestemmelse hvor det stilles krav om at det opparbeides gang- og 

sykkelvei fra krysset Sjusjøveien og langs Nordseterveien. Det er mye trafikk allerede og ved økt 

bebyggelse i Lillehammer Sæter II og III og øvrige områder vil det bli betydelig trafikk-økning 

uten at hensynet til myke trafikanter blir ivaretatt på en forsvarlig måte. 

 

Hevder at reguleringsplan ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel og en så fortettet 

utbygging kan derfor ikke aksepteres. Han mener også at tillatt byggehøyde er for stor. 

Området F7 bør primært avsettes til friområde.  

 

Kommentar: Det vises til en generell retningslinje (og ikke bestemmelse) i kommuneplanens 

arealdel. Kommunestyret har mulighet til å vedta planer som nødvendigvis ikke er i tråd med 

disse retningslinjene. Administrasjonen mener planen i hovedsak følger retningslinjene, der det 

blant annet står at nye fritidsboliger skal konsentreres til Nordseter-området. Fylkesmannen ba 

om effektiv arealutnyttelse ved utarbeidelse av forrige plan. Ferdig opparbeidede veger skal 

(med unntak av 2 private veger inn til hytter og den vernede veien gjennom F11) ha 6 meters 

bredde, noe som er tilstrekkelig for denne typen veg. Planene er forelagt brannvesenet. 

  

I forhold til parkeringsplassene er det ikke nødvendigvis hytteeiere som skal bruke dem. Det er 

urimelig å sette rekkefølgekrav slik det foreslås da det er usikkert når en slik gang- og sykkelveg 

blir realisert langs Nordsetervegen. Dette er det Statens vegvesen og Lillehammer kommune som 

må følge opp.  

Byggehøyder videreføres fra gjeldende plan, vedtatt av kommunestyret. 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. Felt F7 får samme 

utnyttelse som F6.   

 

Nordseter utvikling  

Før videre utbygging av Lillehammer Sæter II, må Landetjernet sikres med en formell 

utbyggingsavtale. Denne avtalen må synliggjøre drift og vedlikehold, som også innebærer 

fremtidig oppgradering/utgraving, Det må i tillegg være klare regler for vannstandsnivå og 

tapping av tjernet. Nordseter Utvikling BA er av den oppfatning at utbygger har et ansvar for å 

sikre at Landetjernet blir ivaretatt med tanke på bl.a. vannspeilet.  De fremmer krav om 



rekkefølgebestemmelse med en utbyggingsavtale, slik at tjernet vil bli ivaretatt på en god og 

sikker måte i fremtiden. 

 

Kommentar: Det er også et ønske fra kommunen sin side å opprettholde Landetjern som et 

naturelement. Det er lagt inn en bestemmelse om at vannspeilet i Landetjern skal opprettholdes. 

Kommunen har ikke hjemmel til å stille krav om økonomiske eller privatrettslige forhold i 

reguleringsbestemmelsene. Det er grunneier som er ansvarlig for drift og vedlikehold.  

 

Nordseter vel  

Nordseter Vel har et sterkt ønske om å opprettholde og videreutvikle Landetjern som et viktig 

naturelement med vann og vannspeil sentralt i Nordsetergrenda. 

 

Nordseter Vel mener at pågående reguleringsprosess gir mulighet til å kreve nye 

rekkefølgebestemmelser med tilhørende utbyggingsavtale som vil kunne sikre at Landetjernet 

opprettholdes med fullt vannspeil.  Velforeningen mener at kommunen må kunne pålegge 

utbygger å etablere en hensiktsmessig forvaltningsordning og bidra med oppstartsmidler til et 

driftsfond for å sikre Landetjern med eksisterende vannspeil. 

Nordseter Vel foreslår at den nye reguleringsplanen får en rekkefølgebestemmelse som sikrer 

vannspeil i Landetjern samt drift og vedlikehold av dam og damanlegg 

 

For øvrig støtter Nordseter Vel Lillehammer kommunes generelle synspunkter om å 

opprettholde næringsarealer som er tilstrekkelige for en positiv langsiktig utvikling av Nordseter 

når det gjelder alle typer service og ikke minst overnattingstilbud med «varme senger».  

 

Nordseter Vel mener at det hadde vært mer hensiktsmessig og framtidsrettet å opprettholde 

framtidige næringsarealer mot Nordsetervegen (F1-F5), i tråd med gjeldende kommuneplan for 

Lillehammer. Dette vil gi lettere tilgang til næringsarealene for andre hytteeiere på Nordseter og 

redusere trafikken for hytteeiere på strekningen inn til næringsarealet. I tillegg vil det å 

opprettholde næringsarealene ha tettere tilknytning til Sandbakken og eventuelt videre utvikling 

av det området til næringsformål. 

 

Kommentar: Det er også et ønske fra kommunen sin side å opprettholde Landetjern som et 

naturelement. Det er lagt inn en bestemmelse om at vannspeilet i Landetjern skal 

opprettholdes. Kommunen har ikke hjemmel til å stille krav om økonomiske eller 

privatrettslige forhold i reguleringsbestemmelsene. Det er grunneier som er ansvarlig for drift 

og vedlikehold. Administrasjonen er enig i at det ville være hensiktsmessig med 

næringsarealer langs Nordsetervegen. Samtidig vil etablering av næringsvirksomhet mot 

Landetjern virke mindre privatiserende på friluftsformålet rundt tjernet. Administrasjonen 

har foretatt en juridisk vurdering av forslaget til reguleringsbestemmelse: 

Hjemmelen for å komme med bestemmelser i reguleringsplan følger av plan- og 

bygningsloven § 12-7. I § 12-7 punkt 2 sies det at man kan stille vilkår for «bruk av 

arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, 

herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser 

og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet». Det følger 

av forarbeidene til plan- og bygningsloven (Ot.prp. nr 32 (2007-2008) s. 233)) at det 

ikke er anledning til å gi bestemmelser som regulerer privatrettslige og økonomiske 

forhold. «Utenfor reguleringshjemmelen faller også forhold av privatrettslig 

karakterer. Det kan derfor ikke gis bestemmelser om økonomiske forhold eller plikter 

og rettigheter, eierforhold eller f.eks. krav om deltaking i velforening.»  



Ut i fra dette kan vi ikke se at det er anledning til å innta krav om etablering av et slikt 

driftsfond som er forslått fra Nordseter Vel. Et slikt krav vil innebære regulering av 

privatrettslige og økonomiske forhold.  

 

DNT Lillehammer 

Har ingen innvendinger mot de foreslåtte endringene. Det DNT er opptatt av, er at man ved 

utbygging av de allerede vedtatte feltene sikrer behørig avstand mellom hyttevegg og trasé 

for sti og skiløype. Ifølge kommuneplanen skal det være en buffer på 30 meter mellom 

hyttevegg og nærmeste kant på turtrase. DNT påpeker at dette ikke er ivaretatt i plankartet 

for Lillehammer Sæter  

Kommentar: Byggegrensene justeres slik at avstand mellom byggegrensene og midttrase i 

skiløypa er minst 30 meter. Løypetraseen som omtales ligger i plankart for Lillehammer 

sæter 3.  

 

Lillehammer Sæter 1 Hytteeierforening  

Er opptatt av Landetjern og at det vedlikeholdes og opprettholdes som et viktig naturelement 

fremover. Opptatt av at det blir etablert klare føringer som sikrer eierskap, drift og 

vedlikehold fremover. Er bekymret dersom dette ikke kommer på plass før de nye 

utbyggingsprosjektene realiseres. De er kjent med at flere av naboene til byggefeltet har 

reagert på fortetting/utnyttelsesgrad og at utbygger har brutt retningslinjene mht. endring av 

terreng. Finner det overraskende at kommunen tillater til dels drastiske endringer i forhold til 

kommuneplanens arealdel. De hevder at de strategiske målene som planen baserer seg på er 

ikke fulgt i forbindelse med utbyggingen av Lillehammer Sæter II.  

 

Kommentar: Det er også et ønske fra kommunen sin side å opprettholde Landetjern som et 

naturelement. Det er lagt inn en bestemmelse om at vannspeilet i Landetjern skal 

opprettholdes. Kommunen har ikke hjemmel til å stille krav om økonomiske eller 

privatrettslige forhold i reguleringsbestemmelsene. Det er grunneier som er ansvarlig for drift 

og vedlikehold. Det vises i merknaden til en generell retningslinje (og ikke bestemmelse) til 

kommuneplanens arealdel. Administrasjonen mener planen i hovedsak følger retningslinjene, 

der det blant annet står at nye fritidsboliger skal konsentreres til Nordseter-området.  

 

 

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: 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.  

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

2017. Det er lagt inn rekkefølgekrav som sikrer at faresonen ivaretas til dette har skjedd.  

 

- 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. Denne oppdateres etter nytt plankart når dette er vedtatt.  



 

Endringer som er gjort etter offentlig ettersyn 

- Mangler påpekt av kartverket er rettet 

- § 1.2 i bestemmelsene er endret 

- Byggegrense mot Landetjern er justert til 35 meter 

- Byggegrense mot skiløype er justert til 30 meter fra midten av trasé i F17, F16, F12 og 

F11. 

- Avsnitt «For felt F15 gjelder i tillegg:…» under § 2.2 i bestemmelsene er fjernet.  

- Det er lagt juridisk linje og hensynssone rundt kulturminner i F/T2, F12 og på veien lagt 

inn gjennom F11.  

- Det er lagt inn bestemmelser for vernede kulturminner og hensynssoner 

- Det er gjort noe justering av formålsgrenser mellom F18 og FL2, og F11 og FL3.  

- Mindre justering av F17 

- Mindre justering av tomtegrensen mellom F18 og FL2 

- Siktlinjer er omtalt i bestemmelsene 

- Det er lagt inn skjerpede bestemmelser på terrenginngrep i §§ 1.3 og 2.1.  

- Rekkefølgekrav med byggeforbud på tomtene i felt F18 og F11 mot FL3 frem til 

høyspentledning er lagt i bakken, i § 1.1.   

 

Vurdering: 

Endring av arealformål  

Arealer til fritids- og turistformål (næring) er fortsatt plassert sentralt i planområdet. Dette er 

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

tiltakshaver. Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for etablering av fritidshytter/leiligheter for 

utleie, kafé/servering, mindre forretninger og øvrig turistvirksomheter.  

Rådmannen 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. 

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 redusert næringsarealet 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 anse som omdisponert. Den foreslåtte endringen kan begrense en mulig utvidet 

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. Rådmannen 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.  

 

Det har skjedd en mindre justering av tomtegrensen mellom F18 og FL2, ved at noe tidligere 

grøntstruktur er omgjort til fritidsbebyggelse. Til gjengjeld er det lagt inn en veg gjennomfelt 

F11. Rådmannen anser dette som akseptabelt 

 

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 også for felt F/T2, hvor byggegrensen for nybygg ligger 35 meter fra 

Landetjern. Eksisterende bygg ligger nærmere enn dette. En buffersone på 35 meter fra 

Landetjern gir bredere sone for allment friluftsliv rundt vannet. Dette ble også bemerket av 

fylkesmannen ved innspill til oppstartsvarsel.  

 

Byggegrense mot skiløypetrasé er justert i hele planområdet, og sikrer nå en avstand til 

midten av løypa på 30 meter – i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

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 gir tilsvarende utnyttelse som tidligere. Bestemmelsene fra 2014 gav 

åpning for å bygge tomannshytter i enkelte områder. Nå deler man i stedet enkelte tomter i 

to, hvor man kun får satt opp 1 hytte per tomt. Dette gjelder feltene F10 og F11. Sammen 

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

 

Feltene hvor det tillates høyere bygninger (fritids- og turistformål= næring) flyttes og 

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

egnet bebyggelse. Det 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 og offentlig ettersyn omhandler Landetjern 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. Bestemmelsen tas derfor ut.  

 

Det er likevel viktig å sikre at vannspeilet opprettholdes. Landetjern er en viktig del av 

nærområdet til hyttene, og for besøkende på Nordseter. Det er tilrettelagt med turstier rundt 

vannet, og vannspeilet har en viktig verdi som naturelement. Tjernet kan også være viktig for 

naturmangfoldet i området, selv om det ikke er registrert sårbare arter i området. Det er 

derfor lagt inn en bestemmelse om at «Vannspeilet i Landetjern skal opprettholdes som et 

naturelement. Intensjonen er at vannspeilet følger årstidsvariasjon i nivå på vannstand».   

Kommunen har ikke utover dette hjemmel i plan- og bygningsloven til å stille krav om 

økonomiske eller privatrettslige forhold i reguleringsbestemmelsene, slik det etterspørres i 

merknader til planforslaget. Det er grunneier som er ansvarlig for drift og vedlikehold. Her 

gjelder strenge krav blant annet i vannressursloven.  

 

Kulturminner/kulturmiljø 

Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune opplyser i sitt innspill til varsel om oppstart og 

offentlig ettersyn at planen berører deler av området som under andre verdenskrig utgjorde 

den tyske militærleiren på Nordseter. Innenfor planområdet er det gjenstående bygninger og 

ruiner som kan knyttes til denne leieren.  

 

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. 

Videre mener de det må settes bestemmelser som sikrer vern av disse objektene og miljøet.  

Uttalelsen fra kulturarvenheten sier tydelig at de vurderer alle krigsminnene – de tre 

brakkene, en voll og bunkers – innenfor planområdet til å ha regional vernestatus. Selv om 

det ved høringen ikke var varslet innsigelse, kan dette likevel bli en realitet dersom de etter 

sluttbehandlingen mener at hensynet til kulturminner ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planen.  

 

Det har etter høringen vært dialog/avklaring mellom administrasjonen, kulturmyndigheten og 

forslagsstiller. Lillehammer kommune har vært tydelige på at vi har et ansvar for å ivareta 

regionale/lokale kulturminner. Det har i den senere tid blitt satt økt fokus på krigsminner 

både regionalt og lokalt, senest med kulturmiljøanalysen i forbindelse med revisjon av 

Byplanen der krigsminner er trukket frem som et viktig tema. Faglig er det ønske om et 

førevar-prinsipp for slike kulturminner før vi vet omfang både i regional og lokal 

sammenheng.  

 

Det har i hovedsak vært diskusjon om vern eller ikke vern av den tredje brakka, som ligger i 

området F16. Kommunen og fylkeskommunen har i utgangspunktet ment at all gjenstående 

bygningsmasse burde vernes, mens forslagsstiller argumenterer for at dette er en stor 

økonomisk byrde. Det har etter hvert blitt klart at forslagsstiller ikke ønsker vern på noen 

bygninger, selv om dette var oppfattet som avklart og løst tidligere i prosessen. I vedlegg 5 

legger forslagsstiller frem sine argumenter for dette, og historikk i saken sett fra deres side. 

  



Lillehammer kommune foreslår, etter dialog med forslagsstiller og regionale myndigheter, at 

2 av de 3 brakkene får bygningsvern. Med dette mister man noe av den fysiske strukturen, 

hva gjelder størrelsen på leiren. Samtidig finnes det flere eksempler på grunnmurer og andre 

mindre synlige spor både innenfor planområdet og ellers på Nordseter som formidler dette. 

Bygningsmiljøet med brakkene er også til en viss grad svekket som følge av at 2 andre 

brakker som tidligere var plassert mellom de to brakkene i øst og den tredje i vest allerede er 

revet. Dette gjør at den tredje brakka i vest er blitt stående mer for seg selv, og ikke har like 

god tilknytning til de andre brakkene som tidligere. I tillegg er det regulert inn hyttetomter 

mellom brakkene som også svekker struktur/sammenhengen i dette kulturmiljøet.   

Planen, slik den fremlegges til sluttbehandling, imøtekommer dels forslagsstillers ønsker ved 

å tillate fritidsbebyggelse i hele F16.  

For andre kulturminner er det lagt inn hensynssone rundt registrert kulturminne i F12 og 

veien som kommer opp gjennom F11.  

Rådmannen mener planforslaget nå ivaretar kulturmiljø-hensyn og vern på en balansert og 

akseptabel måte. 

 

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 arten kan benytte vassdraget som før. 

Rådmannen 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 beliggenhet og avsatte områder til 

friluftsliv og rekreasjon også være attraktivt for barn og unge. Strandsonen langs Landetjern 

er sikret blant annet med en byggegrense på 35 meter. 

Rådmannen mener barn og unge er ivaretatt på en god måte i planen gjennom attraktive 

arealer for lek og uteopphold. 

 

Universell utforming  

Universell utforming er ivaretatt i punkt 1.4 i bestemmelsene.  

 

 



Konklusjon:  

Rådmannen ser positivet på at det legges til rette for utvikling på Nordseter, både ny 

fritidsbebyggelse og næring 

Plassering av næringsformål langs Landetjern anses som positivt, fordi området rundt 

Landetjern blir mindre privatisert. Hensynet til Landetjern anses som ivaretatt i planen 

gjennom bestemmelse om at vannspeilet skal opprettholdes, og ved å sette byggegrensen fra 

vannet til 35 meter.  

 

Rådmannen ønsker å understreke at det er viktig for Lillehammer å sikre 

kulturminner/miljøer fra krigens tid, og er tydelig på at brakkene i F/T2 er viktige 

krigsminner både i lokal og regional sammenheng. Rådmannen mener planforslaget ivaretar 

en god balanse mellom utbygging og vern av kulturmiljø. 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget godkjennes.  

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

I N N S T I L L I N G  T I L  V E D T A K: 

 

1. Endring av reguleringsplan for Lillehammer Sæter II, med plankart datert 20.11.17, 

planbestemmelser datert 17.11.17 og planbeskrivelse datert 22.05.17 godkjennes 

2. Planen vedtas med hjemmel i PBL § 12-12.  

 

Lillehammer, 20.11.2017 

 

 

Tord Buer Olsen  Lars Rudi 

Rådmann  Kommunalsjef 

 

  

 

 

 


