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FORSLAGSSTILLERS SAMMENDRAG
Nevra Aparthotell, tidligere Nevra Høyfjellshotell, ble bygget i 1938 i Art Deco-stil og var i
50- og 60-årene ett av de mest fornemme hotellene i Norge. Som for mange andre
høyfjellshotell, har driften med årene blitt ulønnsom. Belegget er svært lavt, de senere år
langt under 30%. Den tekniske standarden på bygningsmassen er utdatert.
Planløsninger og standard på romløsninger er langt fra dagens behov og forskrifter.
Det er derfor igangsatt en prosess for transfomasjon av bygningen. Målet er å etablere og
tilby nye boformer for fritidsbruk, i tråd med etterspørselen fra nye brukergrupper.
I eksisterende bygningsmasse planlegges bygging av 40-45 fritidsleiligheter. I første etasje
avsettes deler av arealet til publikumsrettet virksomhet som forretning, servering o.l
For å legge til rette for dette gjennomføres derfor en mindre reguleringsendring for utvidels
av gjeldende formål til nytt, kombinert formål «Forretning, Fritids- og turistformål og
fritidsbebyggelse-konsentrert». Planområdet omfatter eksisterende bygg med areal for
mindre tilbygg langs bygningens vestfasade.

Forslagsstiller og fagkyndig: Planen fremmes av Nevra Skigaard AS, planfaglig
konsulent er Skaara Arkitekter AS.
Nordseter, slik det fremstår i dag, har et tydelig behov og et stort potensiale for å utvikles og
løftes frem som fritids- og turistdestinasjon. Som en av aktørene i området, ønsker Nevra
Skigaard AS å innta en aktiv rolle og å bidra i den fremtidige utviklingen. Transformasjon av
eksisterende bygningsmasse, med den hensikt å sikre videre bruk og dermed aktivitet i
området, er første skritt i denne prosessen.

Framtidig bebyggelse: Det planlegges full rehabilitering av bygningen. Fasader vil
isoleres og tekniske anlegg oppgraderes så langt mulig, i henhold til gjeldende tekniske
forskrifter. Det vil etableres heis i bygningen for å sikre trinnfri adkomst til leilighetene.
Det tilrettelegges videre for mindre tilbygg og påbygg. Nye bygningsvolumer vil tydelig
underordnes eksisterende bygningsvolumer. Tilbygg planlegges i en 4m sone i forkant
av bygningens vestfasade. Påbygg planlegges på deler av takarealet og vil utføres med
skrå takflater og takterrasser.
Parkering og felles renonovasjonsløsninger vil opparbeides i henhold til gjeldende
kommunale bestemmelser.
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1. EKSISTERENDE FORHOLD
1.1 Beliggenhet og størrelse:
Planområdet utgjør ca 1,5 daa og omslutter dagens Nevra Aparthotel, tidligere Nevra
Høyfjellshotell på Nordseter i Lillehammer kommune. Dagens bygg har adresse
Nordseterveien 1357, 2618 Lillehammer. Planområdet omfatter deler av eiendommene
med gnr. 66 bnr. 26 og bnr. 27.
1.2 Naturgitte omgivelser:
Planområdet ligger på Nordseter i Lillehammer kommune. Området er sørvest-vendt og
ligger på ca. 840 – 850 m.o.h. Det er ikke registert verdifult naturmangfold i, eller i
umiddelbar nærhet til planområdet i Miljødirektoratets Naturbase.
Planområdets omgivelser synes som en kombinasjon av utmarksbeite, tynn skog og
opparbeidet plen. Sistnevnte gjelder særlig ved hotellbygget.
1.3 Eksisterende bygning og bygde omgivelser:
Nevra Aparthotell består i dag av den opprinnelige hovedbygningen oppført i 1938 over
fire etasjer med flatt tak. Dette bygget er gjennom årene forlenget, påbygget et saltak og
tilføyd et tårnbygg. Videre har det tilkommet mindre tilbygg på bygningens vest- og
nordside samt noe bebyggelse mot øst i form av en forbindelse over til den eksisterende
frittstående boligen til hotelledelsen.
Bygningene er i dag ikke registrert i kommunale, regionale eller statlige
kulturminneregister, men har en historisk viktig betydning, både for Nordseter og for
høyfjelshotellenes historie. I dag fremstår anlegget som slitt og med stort behov for
oppgradering og «nytt liv».
Nordseter preges i dag av en lite samordnet utvikling over tid og fremstår uten tydelig
struktur, bebyggelsesmønster og funksjonsfordeling. Planområdet - Nevra Aparthotell - ligger
i øverste del av Nordseter på ca 845 m.o.h, med direkte avkjøring fra Nordsetervegen.
Nord for planområdet, ved Nordsetervegens endepunkt, ligger det et naturlige utfartspunkt
for ski-, sykkel- og turbruk av naturområdene. Det er avsatt større parkeringsarealer til disse
brukere i dette området. Her ligger også Nordseter Fjellpark med pr i dag minimarked, ski- og
sykkelservice, kafé mm.
Vest for planområdet ligger et eksisterende løype- og turnett. Videre ned mot
Nordsetervegen er det bygget leiligheter for fritidsbruk. På motsatt side av veien ligger
Lillehammer Fjellstue med utleie av mindre fjellhytter, bevertning mm.
Syd for planområdet, direkte inntil eksisterende bygg, ligger Nevra Skiheis. Anlegget består
av en mindre alpinbakke med et enkelt skitrekk i form av en tallerkenheis. Området videre
mot syd og sydvest preges av tradisjonell hyttebebyggelse utviklet over tid.
Øst for planområdet ligger videre hyttebebyggelse og et eksisterende, historisk setertun.

1.4 Samferdsel og infrastruktur:
Planområdet har atkomst fra Nordsetervegen (Fv. 311) med ådt på 772 og 9% andel
tungtransport. Det er ikke gang- og sykkelvei eller fortau langs Nordseterveien.
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1.5 Vann og avløp:
Eksisterende bygg har privat vannforsyning men er koblet til offentlig avløpsanlegg. I
forbindelse med tiltak forutsettes det dialog med kommunen om eventuelle krav til
tilkobling til kommunalt nett. Avstand til offentlig vannledning er ikke kjent.
1.6 Overvann:
Overvann fra dagens bebyggelse filtreres på egen grunn. Løsmassekart fra NGU viser
løsmasser med god infiltrasjonsevne i området.
1.7 Elektrisitet:
Dagens bygg er koblet til el-nett.
1.8 Sosial infrastruktur:
Det er ikke barnehage eller skoler i området, men heller få eller ingen fastboende i
nærområdet. Sykehus Innlandet ligger i Lillehammer sentrum, omtrent 20 minutter unna i
bil.
1.9 Fritidstilbud:
Det er et svært godt opparbeidet tilbud for fritidsaktiviteter i nærområdet, særlig
vinterstid. Det er opparbeidet løypenett for langrenn i umiddelbar nærhet til planområdet
som er knyttet sammen med birkebeinerløypa, løypenettet rundt Sjusjøen, mm. Deler av
dette nettverket er turstier på sommerstid som også benyttes til terrengsykling. Veinettet
er også populært for landeveissyklister og det har ved flere anledninger blitt arrangert
profilerte ritt i nærområdet. Det er også et mindre skitrekk rett øst for planområdet. Større
alpinanlegg i Hafjell er 30 minutter unna i bil.
Området nord for planområdet er registrert som svært viktig kartlagt friluftslivområde.
Dette er en registrering som gjelder store deler av dalsiden.
2. GRUNNFORHOLD OG RADON
2.1 Grunnforhold:
Løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) Viser at planområdet ligger på
stedvis konglomeratisk sanstein. Planområdet ligger over marin grense. Ettersom
området for planendringen i hovedsak er bebygget, vurderes sikkerhetskrav i
byggteknisk forskrift (TEK) som tilfredsstillende.
2.2 Radon:
Radonkart fra NGU viser at planområdet er registrert med middels til lav fare for radon.
Det forutsettes at radonbegrensende tiltak i gjeldene byggteknisk forskrift (TEK) følges.
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3. BILDER FRA PLANOMRÅDET

Dagens hotellbygg sett fra nord.

Dagens hotellbygg sett fra vest.
4. EIERFORHOLD
Gnr. 66 bnr. 26 eies av Julie B. Coucheron-Aamot og Hans N. Coucheron-Aamot.
Gnr. 66 bnr. 27 eies av Julie B. Coucheron-Aamot og Hans N. Coucheron-Aamot.
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5. PLANSTATUS
Området er regulert til institusjoner, turistbedrifter og forretninger gjennom
reguleringsplan for Nordseter, vedtatt i 1978. Området er i kommuneplanens arealdel
2011 – 2024 avsatt til fritids- og turistformål.
SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr: 0

Bnr: 0

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:
LILLEHAMMER
KOMMUNE

Dato: 28/2-2019 Sign:

Målestokk 1:2000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må
undersøkes nærmere.

Utsnitt fra plankart til kommuneplanens arealdel 2011 – 2024 med adresser og
veinavn.
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SITUASJONSKART
Eiendom:

Gnr: 0

Bnr: 0

Fnr: 0

Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:
LILLEHAMMER
KOMMUNE

Dato: 28/2-2019 Sign:

Målestokk 1:2000

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må
undersøkes nærmere.

Utsnitt fra gjeldene reguleringsplan for Nordseter, vedtatt 29.06.78.
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6 OVERORDNEDE PLANER
6.1 Forhold til gjeldene planer:
- Kommuneplanens arealdel 2011 - 2024
- Reguleringsplan for Nordseter
6.2 Statlige planretningslinjer (tidligere Rikspolitiske retningslinjer):
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging
6.3 Regionale planer:
- Regional plan for samferdsel 2018 – 2030
- Regional plan for attraktive buer og tettsteder i Oppland
Planforslaget vurderes til å være i tråd med overordnede planer og retningslinjer og til å
ikke utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning. Se
forøvrig kapittel 10 om virkning av planen sett opp mot overordnede planer og
retningslinjer.
7 MEDVIRKNING
7.1 Kunngjøring og varsling om oppstart av reguleringsplanarbeider:
Det ble opprinnelig avholdt oppstartsmøte med Lillehammer kommune 17.12.2018. Etter
dialog med kommunen ble det besluttet å søke om endring av gjeldene reguleringsplan
med planavgrensning rundt eksisterende hotellbygg med sikte på administrativ
behandling. Det er i dialog med kommunen landet på en utvidet frist for høring/varsling
på 3 uker.
Følgende varsles direkte om planarbeidene i tillegg til kunngjøring i Gudbrandsdølen
Dagningen (avis):
-

Oppland fylkeskommune
Fylkesmannen i Innlandet
Statens vegvesen region øst
Eidsiva
Telenor
NVE
Statskog
Naturvernforbundet
Lillehammer og omland turistforening
Fåberg bonde- og småbrukarlag
Fåberg bondelag
Fåberg fjellstyre
Fåberg østside utmarkslag
Fåberg østsides beitelag
Lillehammer og omegn jeger- og fiskeforening
Nordseter utvikling BA
Nordseter vel

7.2 Presentasjon for Planutvalget:
Foreløpig prosjekt ble presentert for Lillehammer kommunes Planutvalgt som orientering
under møte 17.01.19.
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8 MULIGHETSVURDERINGER
Forslag om planendring er utarbeidet i dialog med Plan- og bygningsmyndigheten og er
prosjektspesifikt. Det ble opprinnelig avholdt oppstartsmøte med kommunen om
regulering av et større område, men dette arbeidet er satt på vent som følge av behov
for fremdrift med arbeidene som berører eksisterende bygg. Bruksendring av bygget
gjennom dispensasjonssøknad har vært diskutert, men i dialog med kommunen ble det
besluttet at planendring var å foretrekke. Kommuneplanens arealdel 2019-2022(2030)
har vært på høring. I høringsutkastet ligger hele Nordseter innenfor en
gjennomføringssone med krav til felles planlegging.
9 BESKRIVELSE AV PLANLØSNING
9.1 Mindre reguleringsendring:
Det ble opprinnelig avholdt oppstartsmøte med Lillehammer kommune 17.12.2018. Etter
dialog med kommunen landet man til slutt på endring av gjeldene reguleringsplan for
Nordseter med sikte på å spare tid gjennom delegert behandling gjennom, jf. pbl. § 1214 annet og tredje ledd. Vi vurderer den ønskede planendringen til å være godt innenfor
de avgrensningene departementet trekker for slike delegerte endringer i Prop. 149 L
(2015-2016 s. 46, selvsagt med forbehold om at det ikke mottas uttalelser med
innsigelseskarakter fra fagmyndigheter.
«Slik departementet ser det, bør et avgjørende utgangspunkt for vurderingen
være om endringene må betraktes som i vesentlig grad omstridt eller konflikfylt,
og derfor krever bredere medvirkning og grundigere behandling. Dersom
endringen ikke er av en slik karakter og den også ligger innenfor planens
hovedramme, vil endringen kunne anses å være av en slik art at prosessen kan
forenkles. Dette gjelder selv om det foreligger protester fra naboer eller andre
berørte.
Forslaget tar sikte på å åpne for en enklere prosess også der det skal innføres
nye planformål eller grensen mellom formålene endres, uten at det endrer
planens karakter og går ut over planens hovedrammer. Departementet forutsetter
at dagens ordning, hvor fagmyndighetens uttalelser tillegges vekt, videreføres.
Dersom uttalelsene har karakter av innsigelse og klart gir uttrykk for at det er
behov for full planbehandling, bør kommunen ta hensyn til dette i den videre
planbehandlingen. Vilkårene for enklere prosess vil da normalt ikke være til
stede.»
9.2 Formål og formålsgrense:
Det er valgt en løsning for planendring der det introduseres et nytt område for kombinert
formål for forretning, fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse konsentrert. Dette er
gjort for å muliggjøre ønsket bruksendring til fritidsleiligheter i eksisterende bygg,
samtidig som man beholder publikumsrettet næringsareal i første etasje. Nullalternativet
er en videreføring av dagens bruk, ikke en hypotetisk situasjon der det ligger et
økonomisk bærekraftig og veldrevet høyfjellshotell på Nevra. Dagens leilighetshotell
medfører i praksis identisk bruk med de fritidsleilighetene forslagstiller ønsker.
Det nye kombinerte formålet er gjort så lite som mulig i areal da det kun er et grep for å
muliggjøre bruksendring av eksisterende bygg gjennom endring av planbestemmelsene.
Ytterligere detaljnivå for det nye planområdet har vært diskutert, men fokus har vært på å
holde endringen så enkel som mulig.
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9.3 Planlagt bebyggelse og anlegg:
Det planlegges å bygge 40-45 leiligheter for fritidsbruk i eksisterende bygg. Leilighetene
vil utføres som moderne og brukervennlige fritidsboenheter, hovedsakelig i
størrelsesorden 35-80 m2. En av målgruppene vil være brukere med fokus på langrenn-,
sykkel-, og naturopplevelser og et ønske om kompakte og funksjonelle boenheter for å
kunne utøve dette. Det legges derfor til rette for en god infrastruktur med tilstrekkelige
bodarealer og soner for smøring, reparasjoner og vask av utstyr.
En ytterligere målgruppe er brukere som tradisjonelt i noe mindre grad har ønsket eller
etterspurt den tradisjonelle fritidsboligen, herunder enslige, eldre, uføre osv. Det er derfor
en overordnet målsetting å bedre tilgjengeligheten til bygning og leiligheter, blant annet
ved å installere heis og utforme leiligheter i tråd med de gjeldende tilgjengelighetskrav i
forskrifter og regelverk. Ønsket bruk vil også medføre teknisk oppgradering av blant
annet energieffektivitet og brannsikkerhet etter gjeldene regelverk.
Langs vestfasaden planlegges det å tilføye et tilbygg over to etasjer i maks 4 m dybde.
Disse arealene vil benyttes til noen av de større leilighetene med god tilgjengelighet og
overdekkede, private utearealer. På taket av den opprinnelige bygningskroppen vil
eksisterende saltak erstattes av påbygg med skrå takflater. Disse vil gi leilightene på
østsiden i den underliggende etasjen et øvre nivå samt tilgang til takterrasse mot vest og
utsikten. Påbygget vil ikke overskride tårnbyggets gesimslinje.
I eksisterende inngangsetasje avsettes 30% av arealet til næring i form av
publikumsrettet virksomhet som forretning, servering og lignende. Utgangspunktet er å
etablere funksjoner som også kan benyttes av øvrige beboere og brukere av Nordseter.
9.4 Arkitektonisk redegjørelse:
Nevra Aparthotel har et tydelig og gjennkjennbart arkitektonisk uttrykk. Ikke minst i kraft
av plassering og bygningsvolumer, som er godt synlig fra både nært og fjernt, men også
fordi de historiske sporene fremdeles er lesbare. Den opprinnelige bygningen fra 1938
var et svært moderne, enkelt og renskåret modernistisk bygg. I de etterfølgende perioder
har det opprinnelige arkitektoniske utrykket blitt noe svekket ved de enkelte tilbygg og
påbygg som er tilkommet, men er fremdeles lesbart.
De planlagte, nye bygningsmessige tiltak skal vise respekt for bygningens historie og vil
tydelig underordne seg de eksisterende hovedvolumene. Tilbygg og påbygg skal ikke
svekke, men tydeliggjøre lesbarheten av disse. Eksisterende gesimslinjer skal der mulig
fremheves. Fasader på eksisterende bygningskropp vil etterisoleres, men skal fremdeles
fremstå med det historiske uttrykket. Disse fasadene planlegges derfor pusset.
Nye tilbygg og påbygg representerer neste trinn i bygningens utvikling noe som vil
gjenspeiles i arkitekturen. Materialbruk i disse bygningsdeler planlegges derfor utført
med større glassflater og mer tidsmessig matrerialbruk. Tilbygget over to etasjer på
vestfasaden vi imidlertid i stor grad også bidra til å forenkle og rydde opp i alle de
forskjellige bygningsdeler som er tilføyd gjennom årene, slik at fasaden fremstår roligere
og med et mer helhetlig grep.
Maksimal tillatt høyde på påbygg er 857,75 m.o.h, noe som er lavere enn eksisterende
gesimslinje på tårnbygget.
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9.5 Utnyttelse og utnyttelsesgrad:
Planendringen tilrettelegger for en utnyttelsesgrad på maksimalt %-Bebygd areal (BYA)
på %-BYA = 100 %. Dette følger av at formålsgrensen trekkes langs fasadeliv til
eksisterende hotellbygg samt en mindre sone mot vest der det planlegges tilbygg.
Parkeringsplasser på terreng som inngår ikke som en del av formålet og er følgelig ikke
medregnet i bebygd areal.
Område for bebyggelse og anlegg: ca. 1450 m2
Maksimalt bebygd areal:
100%
Høyde og avstand mot naboer og omgivelser:
Maksimal tillatt mønehøyde for bebyggelse er satt til kote +857,75 m.o.h. noe som er 0,5
meter lavere enn gesimshøyden på dagens «tårnbygg». Dette gjøres for at nye
bygningsdeler tydelig skal underordne seg dagens bygg og ikke skape uheldige møter
mellom eksisterende og nye bygningsdeler. Det er også lagt inn bestemmelser om tillatt
takvinkel som begrenser framtidig opplevd fasadehøyde.

HØYDER: Snittet viser omriss av dagens bygg med oppmålte høyder og regulerte
nøkkelhøyder (maksimal mønehøyde).
9.6 Adkomst og parkering:
Biladkomst: Eksisterende atkomstsituasjon videreføres. Det er ikke regulert atkomst fra
Nordsetervegen (Fv. 311). Det er opparbeidet atkomst over eiendom gnr. 192 bnr. 1 til
gnr. 66 bnr. 26 som blant annet omfatter deler av eksisterende hotellbygg.
Dagens Nevra Aparthotel, tidligere Nevra Høyfjelleshotell, drives som selvbetjent
leilighetshotell som i prinsippet tilsvarer utleiehytter i leilighetsform i tillegg til noen
fellesfunksjoner. Det er 28 leiligheter tilgjengelig for utleie, men er dimensjonert for langt
større trafikk gjennom gjeldene reguleringsplan som hypotetisk åpner for inntil 9700 m2
næringsvirksomhet (BRA). Planendring vil ikke føre til endringer i trafikksituasjonen målt
opp mot dagens regulerte situasjon, men sannsynligvis medføre en reduksjon i potensiell
biltrafikk, ettersom arealer for institusjoner, turistbedrifter og forretninger vil benyttes som
fritidsboliger.
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Parkering: Planområdet ligger i Lillehammer kommunes parkeringssone 3. Det er
forutsatt 1,0 biloppstillingsplasser per fritidsleilighet, totalt opp til 45 parkeringsplasser,
noe som er normalt på Nordseter. For næringsdel henvises det til gjeldene
parkeringsnorm for Lillehammer kommune. Av parkeringsplasser for bil skal minimum
5% anlagt som HC-parkering.
Det er prosjektert utkast parkeringskjeller som en del av illustrasjonsprosjektet tilhørende
planendringen. Det har blitt vurdert flere alternativer for parkering (alt 1. parkeringskjeller
og alt. 2 overflateparkering). Bestemmelsene legger opp til at parkering legges under
bakken. Alle parkeringsplasser forutsettes løst på egen grunn, noe som er sikret
gjennom bestemmelsene.
Sykkelparkering: Det er ikke definert krav eller mål til sykkelparkering i forbindelse med
fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Sykkelaktivitet vil være et naturlig sommersupplement til vinteraktivitetene Nordseter og Lillehammer er kjent for, men
parkeringsbehovet for slike «aktivitetssykler» vurderes som annerledes enn en typisk
«transportsykkel» og vil typisk lagres privat innendørs i sportsbod. Det reguleres derfor
ikke inn egne bestemmelser eller områder for sykkelparkering i planendringene, men
forutsettes at det tilrettelegges for korttidssykkelparkering ved inngangspartiene til den
publikumsrettede næringsvirksomheten etter gjeldene kommunal norm.
Fotgjengere: Bygget og nærområdet er tiltenkt en sentrumsfunksjon for Nordseter. Det
vil derfor være mulighet for noe gangtrafikk i nærområdet. Etter som planområdet kun
omfatter eksisterende bygg forutsettes det at dokumentasjon for tilrettelegging for
fotgjengere, f.eks. fra parkering til inngangsparti, vedlegges søknad om tiltak.
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Alternativ 1: Parkeringskjeller øst for hovedbygningen er en mulighet som vurderes av
forslagstiller, løsning skal vises i situasjonsplan eller utomhusplan og skal
dokumenteres ved søknad om tiltak.
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Alternativ 2: Overflateparkering

9.7 Grønnstruktur, lek- og uteoppholdsarealer:
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Planområdet omfatter kun dagens bygg med en mulighet for tilbygg på byggets vestside.
Grønnstruktur vil derfor være utenfor planområdet og forutsettes derfor videreført som i
dag.
Uteopphold: Det er ikke stilt krav til minstestørrelse for uteoppholdsarealer for fritidsbolig
i kommuneplan, det er derfor ikke avsatt egne områder til dette på terreng. De fleste av
fritidsleilighetene vil få private balkonger eller terrasser som tilfredsstiller
kommuneplanens minstekrav for boliger. Vi mener kravet til uteoppholdsareal for boliger
ikke kan overføres direkte til fritidsboligformålet. I praksis vil utearealene på egen
eiendom (men utenfor området for planendring) og de tilstøtende områdene for friluftsliv
fungere som fritidsboligenes uteoppholdsarealer.
Universell utforming i uteoppholdsarealer: Det vil være krav om tilgjengelighet for det
opparbeidede uteoppholdsarealet i hht. Byggteknisk forskrift § 8-2. Dette vil i hovedsak
gjelde takterrasser, balkonger og lignende. Det vil også være krav om tilgjengelighet
utendørs, men etter som disse områdene vil ligge utenfor planområdet forutsettes dette
dokumentert og løst i forbindelse med søknad om tiltak.
9.8 Miljøprogram
Det er ikke stilt krav om miljøprogram i planprosessen. Planendringen legger opp til
endret bruk av eksisterende bygningsmasse med mulighet for moderat utvidelse. Det er
ikke mistanke om forurensning eller at planforslaget legger opp til økt fare for
forurensning. Planendringen berører ikke registrerte kulturminner eller registrert biologisk
mangfold. Det vurderes derfor til å ikke være behov for miljøoppfølgingsprogram utover
kravene som stilles gjennom Byggteknisk forskrift, kapittel 9.
9.9 Teknisk infrastruktur
Strøm: Dagens situasjon er planlagt videreført. Eventuelle behov for oppgradering løses
i dialog med netteier.
Renovasjon: Fritidsleiligheter har sin renovasjonsløsning på Nordseter Miljøtorg og eier
må selv tegne abonnoment for dette. Løsning for næringsvirksomhet vil være avhengig
av type næring og må inngå egen avtale med egne leverandør.
Vann og avløp: Eksisterende bebyggelse er tilkoblet eksisterende avløpsnett og har
privat vannforsyning. Vi ønsker dialog med vann- og avløpsmyndigheten om det er
ønskelig med tilkobling til kommunal vannforsyning.
Overvann: Planområdet har ingen kjent overvannsproblematikk. Planendringen legger
opp til noe økning i harde flater. Overvann forutsettes infiltrert på egen grunn og at dette
dokumenteres i forbindelse med søknad om tiltak som påvirker overvannshåndtering i
betydelig grad.
10 VIRKNINGER AV PLANEN
Overordnede planer: Planforslaget er vurdert til å være i tråd med overordnede planer og
aktuelle statlige planretningslinjer samt rikspolitiske retningslinjer.
Landskap og fjernvirkning: Planforslaget medfører en lite økning i utnytting av et allerede
bebygd område. Planområdet har fjernvirkning særlig om vinteren. Da planområdet
omfatter eksisterende hotellbygg må virkningen av planendringen vurderes opp mot
dagens situasjon. Det er dagens hotellbygg som står for all vesentlig fjernvirkning
innenfor planområdet. Utvendige tiltak vil være synlige, men fjernvirkningen av
planendringen vurderes som liten. Det er gjennom bestemmelsene sikret at nye mindre
tiltak innenfor planområdet vil underordne seg dagens hotellbygg. I et tenkt tilfelle der
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dagens bygg rives til fordel for nybygg vil nytt bygg ikke kunne oppføres større enn
dagens bygg.
Grunnforhold: Hensikten med planendringen er å bruksendre dagens hotellbygg i tillegg
til å oppføre mindre tilbygg og påbygg. Det vil derfor kun være behov for mindre
grunnarbeider. Omfang av arbeidene er avhengig av eksisterende grunnforhold. Disse
forutsettes kartlagt i forbindelse med søknad om tiltak.
Verneinteresser: Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kommunalt listeførte
bygg i umiddelbar nærhet av planområdet. Søre Langset seter, nordøst for planområdet,
er SEFRAK-registert. Planendring vurderes til å ikke påvirke seteren i nevneverdig grad
sammenlignet med dagens situasjon.
Biologisk mangfold: Det er ikke registrert biologisk mangfold eller sårbare naturtyper
innenfor planområdet gjennom søk i Naturbasen og kommunens kartløsning.
Naturmangfoldsloven §§ 8-9 vurderes derfor som oppfylt. §§ 10-12 gjør seg ikke
gjeldende.
Radon: Det er middels til lav sannsynlighet for radon i området. Dette forutsettes løst
etter gjeldene forskrift ved søknad om tiltak. Dagens bygg er i flere etasjer og ettersom
radon (gass) er tyngre enn luft, vurderes radonproblematikken som liten.
Trafikk: Planendringen følger Oppland fylkeskommunes regionale plan for samferdsel
(2018 – 2030) der mål for Lillehammerregionen er å utvikle landets mest attraktive og
kompetente fritidsboligregion, komplette region for vintersport og opplevelser og
foretrukne region for «folk som ønsker utmarksbaserte opplevelser». Planendringen
bygger opp under disse målsettingene gjennom utvikling av flere fritidsboliger i
umiddelbar nærhet til et av landets mest etablerte vintersportområder.
Planendringen vurderes til å ikke medføre en endringen av trafikkbildet eller
trafikkmengder i området sammenlignet med dagens situasjon som er hotelldrift. En
konsentrasjon av fritidsboligene, i form av fritidsleiligheter kontra frittligende fritidsboliger,
bygger opp under de statlige, regionale og kommunale målene om reduserte
klimagassutslipp gjennom redusert og endret transportbruk og gjenbruk av eksisterende
bygningsmasse.
Stedsutvikling: Nordseter er et av områdene som trekkes fram i kommunens prinsipper
for fritidsbebyggelse (6.2 i gjeldene KPA) og er også trukket fram som et fokusområde i
versjonen av kommuneplanen som for tiden er på høring (mars 2019) samt en del av
kommunens temakart for fritidsbebyggelse og destinasjonsutvikling. Kommunen skriver:
«Nordseter har den største konsentrasjon av hytter i Lillehammer. Her har det
blant annet vært tilrettelagt for hotelldrift, hytteutleie og butikk, men det er et
stadig press for å omgjøre slik funksjoner til private fritidsboliger».
Dagens Nevra Aparthotell, tidligere Nevra Høyfjelleshotell, drives som selvbetjent
leilighetshotell som i prinsippet tilsvarer utleiehytter i leilighetsform i tillegg til noen
fellesfunksjoner. Forslagstiller vurderer dagens drift til å ikke være økonomisk
bærekraftig og ønsker derfor å oppgradere og bruksendre dagens hotellbygg til
fritidsleiligheter. Det er viktig å vurdere ønsket planendring opp mot dagens situasjon,
ikke en ønskesituasjon der Nevra fremdeles var et velrenomert høyfjelleshotell. Det
understrekes at planendringen ikke legger hinder for hotelldrift, turisme- eller
næringsvirksomhet, men kun muliggjør utvikling av fritidsboliger i eksisterende bygg.
Gjennom nye planbestemmelser sikres attraktive arealer i byggets første etasje til
publikumsrettet næringsvirksomhet som vil bidra til stedsutviklingen av Nordseter.
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Planendringen bygger direkte opp under kommunens mål (6.1 i kommuneplanens
arealdel) om fortetting av eksisterende områder for fritidsbebyggelse. Og å utnytte
eksisterende regulerte områder på Nordseter før nye områder vurderes. Planendringen
etablerer fritidsleiligheter som vil supplere markedet for fritidsbolig på Nordseter, snarere
enn å konkurrere med allerede etablerte hyttefelt.
Det skal samtidig nevnes at planendringen ikke legger opp til at Nordseter skal utvikles
som et nytt sentrum, noe som er i tråd med Regional plan for attraktive byer og tettsteder
i Oppland. Det er som en del av planendringen lagt krav om publikumsrettet
næringsvirksomhet gjennom planbestemmelsene. Dette er gjort etter ønske fra
kommunen. Minstekravet til næringsvirksomhet er satt til 30% av BRA i byggets første
etasje, noe som er langt under begrensningene i den regionale planen på 1500 m2.
Sosial infrastruktur: Planforslaget er ikke vurdert til å medføre en økt belastning for sosial
infrastruktur, som barnehager, skole, helsetjenester o.l. da det ikke inneholder ordinære
boliger. De eventuelt marginale merbelastningene tilreisende fritidsboligbrukere måtte
medføre sosial infrastruktur vurderes som likestilt med dagens hotellgjester.
Barn og unges interesser: Planendringen kan sies å tilrettelegge for barn og unge
gjennom å tilrettelegge fritidsboligmarkedet for andre kjøpegruppe, som barnefamilier,
enn hva det tradisjonelle hyttemarkedet gjør. En konsentrasjon av fritidsleiligheter bidra
til å skape positive opplevelser for barn og unge som kan treffe likesinnede «under
samme tak» og møtes gjennom den publikumsrettede næringsvirksomheten i byggets
første etasje.
Utover dette vil hensyn som skolevei, barnetråkk og lignende i liten grad være relevante
for planendringen da planområdet ikke har noen fastboende.
Universell utforming: Det vil være krav om tilgjengelige (fritids)boenheter og universell
utforming av næringsarealer etter gjeldene teknisk forskrift. Dette vil også gjelde de
opparbeidede utearealene.
Uteoppholdsarealer: Det er ikke stilt krav til minstestørrelse for uteoppholdsarealer for
fritidsbolig i gjeldene kommuneplan, det er ikke avsatt egne områder til dette på terreng
innenfor planavgrensningen. Ny kommuneplan, som er under arbeid, har bestemmelse
om minstekrav til privat uteoppholdsareal for boliger på 10% av BRA, minimum 5 m2, det
er ytret ønske om at dette kravet skal fungere som retningslinje også for fritidsboliger. Da
planavgrensning i hovedsak følger fasadeliv vil retningslinjen etterstrebes fulgt i søknad
om tiltak i form av balkong, veranda og lignende. Det er ikke stilt krav til felles utearealer
på terreng da de omkringliggende områdene (men utenfor området for planendring) og
de tilstøtende områdene for friluftsliv fungere som fritidsboligenes felles
uteoppholdsarealer.
Estetikk og byggeskikk: Nevra Aparthotel har et tydelig og gjennkjennbart arkitektonisk
uttrykk. Ikke minst i kraft av plassering og bygningsvolumer, som er godt synlig fra både
nært og fjernt, men også fordi de historiske sporene fremdeles er lesbare. Den
opprinnelige bygningen fra 1938 var et svært moderne, enkelt og renskåret modernistisk
bygg. I de etterfølgende perioder har det opprinnelige arkitektoniske utrykket blitt noe
svekket ved de enkelte tilbygg og påbygg som er tilkommet, men er fremdeles lesbart.
De planlagte bygningsendringene skal vise respekt for bygningens historie og vil tydelig
underordne seg de eksisterende hovedvolumene. Tilbygg og påbygg skal ikke svekke,
men tydeliggjøre lesbarheten av disse. Eksisterende gesimslinjer skal der mulig
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fremheves. Fasader på eksisterende bygningskropp vil etterisoleres, men skal fremdeles
fremstå med det historiske uttrykket. Disse fasadene planlegges derfor pusset.
Nye tilbygg og påbygg representerer det neste trinn i bygningens utvikling og vil vise
dette. Materialbruk i disse bygningsdeler planlegges derfor utført med større glassflater
og mer tidsmessig matrerialbruk. Tilbygget over to etasjer på vestfasaden vi imidlertid i
stor grad også bidra til å forenkle og rydde opp i alle de forskjellige bygningsdeler som er
tilføyd gjennom årene, slik at fasaden fremstår roligere og med et mer helhetlig grep.
Det er lagt inn bestemmelser som sikrer materialbruk og arkitektonisk uttrykk samt
tilpasning til eksisterende terreng og landskap.
11 ILLUSTRASJONER

ILLUSTRASJON: Illustrasjon av mulig bebyggelse som følge av planendring. Sett fra
sørvest.
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12 MOTTATTE INNSPILL ETTER VARSEL OG KUNNGJØRING
Det ble totalt mottatt 5 (fem) separate innspill til varslingen innenfor fristen. Det er ikke
mottatt innspill etter utløpt frist.
Hvem ble varslet:
- Oppland fylkeskommune
- Fylkesmannen i Oppland
- Statens vegvesen region øst
- Eidsiva
- Telenor
- NVE
- Statskog
- Naturvernforbundet
- Lillehammer og omland turistforening
- Fåberg bonde- og småbrukarlag
- Fåberg bondelag
- Fåberg fjellstyre
- Fåberg østside utmarkslag
- Fåberg østsides beitelag
- Lillehammer og omegn jeger- og fiskeforening
- Nordseter utvikling BA
- Nordseter vel
Innspill ble mottatt fra:
- Eidsiva Nett
- Norges vassdrags- og energidirektorat
- Fylkesmannen i Innlandet
- Nabo med gnr. 66 bnr. 1
- Oppland Fylkeskommune
- Statens vegvesen
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Innspill fra:
Oppsummering:
Kommentar:

Norges vassdrags- og energidirektorat
Understreker viktigheten av god planlegging for å ivareta hensyn
innenfor NVEs ansvarsområde
Innspill tas til etterretning. Det understrekes at hovedformålet med
planendringen er å muliggjøre ny bruk av eksisterende bygg og at omfanget
av tiltaks om kan påvirke NVEs ansvarsområder derfor er noe begrenset.

«Viser til varsel om oppstart datert 19.03.2019.
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne
interessert knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og
framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og
vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved
utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at
disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom erosjon og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- og
erosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige
krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På
reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.
Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokalovervannshåndtering. Økt grad
av utbygging i nedbørsfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og
krappere flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot
denne økte avrenningen, må det planlegges med tilstrekkelig fordrøyningstiltak i
nedbørsfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at
det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktigvurdering av
vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev.
NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlag eller har konsesjon
etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med
energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.»
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Innspill fra:
Oppsummering:
Kommentar:

Eidsiva Nett AS
Forslagstiller bes ta kontakt med Eidsiva Nett dersom det forventes
økt strømforbruk i forbindelse med tiltakene.
Innspill tas til etterretning. Per dags dato er det ikke avklart om
planendringen vil medføre behov for økt kapasitet.

«Eidsiva Nett AS har ingen innvendinger mot det forestående reguleringsplan-arbeidet.
Vi har noe nett i området, vi ber om at det blir tatt hensun til dette i prosessen.
Vi anbefaler tiltakshaver å ta tidlig kontakt med Eidsiva hvis det forventes et økende
strømforbruk i forbindelse med det planarbeidet utløser av tiltak for å være sikker på at
det ikke oppstår forsinkelser.»

Innspill fra:
Oppsummering:

Kommentar:

Nabo gnr. 66 bnr. 1 - Kaussetra
Driver Kussetra nord for dagens hotellbygg som forteller en viktig
del av områdets historie.
Ønsker at hotellet ikke blir bredere eller høyere.
Ber om at natur både sommer og vinter (snø) beholdes for å dempe
inntrykket av hotellet fra oversiden.
Det planlegges ingen økning i byggets totale høyde eller bredde, men et
moderat påbygg på søndre fløy. Takform er videreført etter dialog med
kommunen. Begrensninger på tiltak er regulert både gjennom plankart og i
bestemmelsene. Byggets hoveduttrykk, særlig på østsiden mot nabo, er
tiltenkt videreført. Planavgrensningen ligger helt inntil eksisterende bygg,
untatt mot vest der det er åpnet for et 4 m bredt tilbygg.
Høydebegrensninger er lagt inn i bestemmelsene sammen med føringer om
at eksisterende bygg skal fortsatt være dominerende.

«Det vises til varsel om oppstart av planarbeid på Nevra.
Jeg er eier av Kaussetra. Kaussetra (setra på Søre Langseth 66/1) ligger øverst og
sentralt til på Nordseter ca 15 km opp og øst for Lillehammer og 5 km. nord for Sjusjøen.
På seterløkka står det i dag et størhus, låve og fjøs. Selve seterløkka er på ca 9 mål,
omgitt av den gamle skigarden. Bygningene og seterløkka på Kaussetra er en vesentlig
del av det lokale seterlandskapet og kulturlandskapet på Nordseter. Det var setring på
Kaussetra helt frem til 1976, og seterbygningene på Kaussetra fremstår som en av de få
setrene igjen i området med høy grad av autentisitet og alder. Kaussetra står som en
viktig historieformidler på den tidligere seterdrifta for Nordseter og Sjusjøen.
Jeg har de siste årene brukt mye ressurser på å restaurere setra. Størhuset er restaurert
innvendig tilbake til slik det så ut på starten av 1800 tallet. Videre har jeg sommeren
2018 restaurert fjøset, med blant annet midler fra Kulturminnefondet og
Fortidsminneforeningen.
Jeg har vedlagt noen bilder og videoer fra kulturaktiviteter sommeren 2018. Jeg har hatt
åpen seterkafe og gjenskapt det gamle setermiljøet med blant annet dyr og
teaterforestillinger for barn. I påsken har jeg hatt åpen akebakke på seterløkka.
Det er viktig for meg at ombygging på Nevra fremstår som dempet i farger, belysning og
form. Videre at vegetasjon (granskog foran hotellet) beholdes og at Nevra fra oversiden
ikke fremstår som kontrastfullt og moderne i forhold til setermiljøet jeg har beholdt og
videreutviklet på oversiden. Hotellet bør ikke bygges på i høyde og bredde, og skråtak
med naturfarge på sommer og snø på vinteren bør beholdes for få dempet det visuelle
inntrykket fra oversiden.»
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Innspill fra:
Oppsummering:

Kommentar:

Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging må
ivaretas i de videre planarbeidene.
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland må legges
til grunn for arbeidet med forretningsformålet.
Planen må gjøres tilgjengelig på Innlandsgis.
Fylkesmannens innspill tas til etterretning. Planskjema og Innlandsgis
innarbeides i videre prosess. Etter dialog med Lillehammer kommune er
vurdert til å ikke være behov for ny varsling/kunngjøring.

«Vi viser til brev av 19. mars 2019 hvor det meldes oppstart av arbeid med endring av
reguleringsplan Nordseter for eiendommene gnr. 66 bnr. 26 og 27. Formålet med
planendringen er å muliggjøre etablering av fritidsleiligheter i hotellbygget. Samt
tilrettelegge for noe høyere utnyttelse og teknisk oppgradering. Ønsket formål er
forretning, fritids- og turistformål og konsentrert fritidsbebyggelse.
I alle plansaker som sendes regionale myndigheter i Oppland skal planskjema fylles ut
og legges ved saken. Vi ber om at dette blir gjort ved den videre behandling av saken.
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer generelt at nasjonale og
regionale interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til
kommunal arealplanlegging kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet.
Fylkesmannen ser at det er ønske om å regulere til forretning. Vi ber da om at regional
plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland legges til grunn for arbeidet, jf. kap. 2.2.9 i
Fylkesmannens forventninger. Vi forventer ellers at kap. 1 om prosess og
planforberedelse blir fulgt opp.
Plan i Innlandsgis
Ved høring av planforslag ber vi om at planen legges inn i kommunens plankartbase.
Innlandsgis speiler denne hver dag slik at reguleringsplaner som er tilgjengelig i
kommunes plankartbase og så blir tilgjengelig i Innlandsgis. De statlige og regionale
høringsinstansene benytter Innlandsgis i sin saksbehandling, og når planene er
tilgjengelig her vil dette forenkle saksbehandlingen og gi raskere og bedre
høringsuttalelser til kommunene.»
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Innspill fra:
Oppsummering:

Kommentar:

Statens vegvesen region øst
Planavgrensning bør utvides til å også inkludere parkering og
avkjørsel fra offentlig vei.
Forretningsstørrelse kan ikke overstige 1500 m2.
Myke trafikanter må ivaretas.
Innspill tas til etterretning. Bestemmelse om maksimal størrelse på
næringsvirksomhet er lagt til for å ivareta regional plan.
Myke trafikanter er hensyntatt i større grad en dagens situasjon ved at man
tydeligere skiller bil- og gangtrafikk. Det er ikke ønskelig å utvide
planområdet, noe som også er tydelig kommunisert overfor kommunen. For
å komme SVV i møte tydeliggjøres det i bestemmelsene at utomhusplan må
vise avkjøring til offentlig vei og parkeringssituasjon. Formuleringer er
utarbeidet i dialog med administrasjonen i Lillehammer kommune.

«Vi viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid/høring av endring av
detaljreguleringsplan for Nordseter i Lillehammer kommune med ønske om delegert
behandling. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til institusjon, turistbedrifter
og forretninger, mens området i kommuneplanens arealdel er avsatt til fritids- og
turistformål.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsleiligheter i hotellbygget gjennom
en endring av del av reguleringsplan til forretning, fritids- og turistformål og konsentrert
fritidsbebyggelse. Det planlegges inntil 45 fritidsleiligheter med publikumsrettet
virksomhet i byggets inngangsplan.
Vi uttaler oss i denne saken som forvalter av fylkesveger på vegne av Oppland
fylkeskommune og med sektoransvar innenfor transportområdet, deriblant
trafikksikkerhet.
Planavgrensning og trafikkarealer
Planavgrensningen er satt tett rundt bygningen med mulighet for utvidelse mot vest. Vi
mener planavgrensningen må utvides slik at nødvendig trafikkareal rundt bygning
inkludert parkeringsareal som hører til bygningen blir liggende innenfor endringen.
I gjeldende reguleringsplan er avkjørsel inn til området ikke markert. Vi mener
planområdet må utvides til å innlemme avkjørsel fra fv. 311 Nordsetervegen.
Formål
Ønsket formål er blant annet forretning. Vi går ut i fra at det er snakk om et lite
butikklokale som skal betjene omkringliggende hytteområde. Størrelsen på forretning
kan ikke overstige 1500 m2 jamfør Regional plan for attraktive byer og tettsteder.
Forretning kan medføre en del trafikk, og dette må løses i planen.
Hensynet til myke trafikanter
Vi ber om at det legges til rette for gode løsninger for gående i forbindelse med
utbyggingen av hotellet.
Forutsatt at våre innspill ivaretas, har vi ikke innvendinger mot selve formålsendringen.
Planområdet bør utvides som omtalt. Det bør settes krav til situasjonsplan som viser
atkomster, parkering, gangarealer osv.
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Innspill fra:
Oppsummering:

Kommentar:

Oppland Fylkeskommune
Bygningen er ikke underlagt vern, men er svært karakteristisk og
synlig i landskapet. Tiltak må ha et bevist forhold til bygningens
historie og underordne seg dens arkitektoniske utfordring.
Det bør vurderes å inkludere parkering og atkomst, særlig dersom
det blir økt trafikk tilknyttet forretningsvirksomhet.
Forretningsstørrelse kan ikke overstige 1500 m2.
Fylkeskommunens innspill tas til etterretning. Det er lagt til maksbegrensning på næringsareal i tillegg til minimumsareal.

«Uttalelse til Nevra høyfjellshotell på Nordseter i Lillehammer kommune
Vi viser til brev datert 19. mars 2019 hvor det meldes oppstart og høring av arbeid med
mindre endring av reguleringsplan for eiendommene gnr. 66 bnr. 26 og 27. Det er ønske
om delegert behandling.
Bakgrunn
Formålet med planendringen er å etablere fritidsleiligheter på Nevra hotell. Det skal også
tilrettelegges for høyere utnyttelse og teknisk oppgradering. Det planlegges inntil 45
fritidsleiligheter med publikumsrettet virksomhet i byggets inngangsplan. Ønsket
reguleringsformål er forretning, fritids- og turistformål og konsentrert fritidsbebyggelse.
Gjeldende regulering
I gjeldende reguleringsplan er området regulert til institusjon, turistbedrifter og
Forretninger. I kommuneplanens arealdel er det avsatt til fritids- og turistformål.
Fylkeskommunens innspill:
Arkitektur
Bygningen er, slik vi kjenner det ikke underlagt noen for vern. Det er likevel en svært
karakteristisk bygning på Nordseter og den vitner om Nordseters betydning som en tidlig
turistdestinasjon. Den ligger eksponert til og er synlig fra et stort omland. Tiltak på
fasaden bør, etter vår vurdering, ha et bevisst forhold til bygningens historie og
underordne seg dens arkitektoniske utforming.
Utomhus
Planavgrensningen forutsetter at tilkomst og parkering ikke endres ut fra dagens
situasjon. Det bør gjøres en vurdering av om dette er tilfredsstillende med tanke på
trafikksikkerhet, spesielt for barn og unge. Dersom tilrettelegges for handel av et omfang
som vil øke trafikken inn til området bør planområdet utvides og adkomst og
parkeringsforholdene vurderes på nytt. Vi minner om at størrelsen på forretningen ikke
kan overstige 1500 kvadratmeter gitt den regionale planbestemmelsen i Regional plan
for attraktive byer og tettsteder (2016). Oppland fylkeskommune har ikke innvendinger
mot selve formålsendringen, under forutsetning av at innspill ivaretas.»
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13 FAKTA OG NØKKELTALL
Forslagstiller:
Nevra Skigaard AS
c/o Grundingen Invest AS, 0115 Oslo
Fagkyndig:
Skaara Arkitekter AS
Drammensveien 130 c, 0277 Oslo
Eieropplysninger:
Gnr. 66
Bnr. 26
Gnr. 66
Bnr. 27

Nevra Skigaard AS
Nevra Skigaard AS

Arealstørrelse – planområde:
Totalt:
ca. 1450 m2
Etter formål:
Forretning, fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse konsentrert:

ca. 1450 m2

Dagens bebyggelse:
Institusjoner, turistbedrifter og forretninger:

ca. 1200 m2

Utnyttelse:
Prosent bebygd areal (%-BYA):

100%

Maksimal mønehøyde:

+857,75 m.o.h.

Maksimalt antall fritidsenheter:
Minimum antall fritidsenheter:
Minimum antall parkeringsplasser:
Maksimalt antall parkeringsplasser:

45
40
1,0 pr. enhet
45 totalt

Parkering for øvrige formål vil beregnes etter gjeldene arealnøkkel.
Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning:
Planforslaget er vurdert etter plan- og bygningslovens § 12-9 og forskrift om
konsekvensutredninger og er vurdert til å ikke utløse krav om planprogram og/eller
konsekvensutredning.
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