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FASTSETTING AV PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING NORDSETER 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Planprogram for områderegulering Nordseter, datert 05.03.21, fastsettes. 
2. Vedtaket fattes med hjemmel i pbl § 4-1.  
3. Følgende ambisjonsnivå velges for det videre arbeidet:  

a. Nordseter videreutvikles med ambisjonsnivå 3 for utbygging: Moderat 
ambisjonsnivå for næring og middels ambisjonsnivå for fritidsbebyggelse. 

b. Mål: Graden av fortetting balanseres med bevaring av seterpreg og 
tilrettelegging for friluftsliv. Det kan vurderes tettere utnyttelse på utvalgte 
steder hvor konsekvenser for naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv er lave. Det 
skal sees på muligheter for fortetting rundt Heståsen, og eventuelt nye 
områder for utbygging mellom Nordseter og Sjusjøen som har lave 
konsekvenser for naturmiljø, naturfare og friluftsliv. Fokus på å opprettholde 
dagens næringsvirksomhet, samt avsette arealer for noe videreutvikling av 
servicetilbud og sentrumsfunksjoner.  

4. Administrasjonen gis fullmakt til å endre planprogrammet i tråd med 
kommunestyrets vedtak, samt foreta feilrettinger og nødvendige oppdateringer.  

 
 
Vedlegg 

1. Planprogram, datert 05.03.21 
2. Oppsummering merknader 

 
Merknadsdokumentet gir en sammenstilling av merknader som er kommet inn. Opprinnelige 
merknader kan fås ved henvendelse til administrasjonen.  
 
 
 
Sammendrag 



Planprogram for områderegulering Nordseter har vært på høring. Kommunedirektøren 
anbefaler at planprogram datert 05.03.21 fastsettes som grunnlag for områdereguleringen, 
eventuelt med justeringer etter kommunestyrets vedtak. 
 
Bakgrunn 
I prosessen med kommuneplanens arealdel 2020-2023 (2030) kom det flere innspill knyttet 
til ny fritidsbebyggelse på Nordseter, og innspill om å omgjøre regulerte næringsarealer til 
fritidsbebyggelse. Det ble vurdert at det var behov for en helhetlig plan for fremtidsrettet og 
langsiktig utvikling av arealene på Nordseter. Med bakgrunn i dette ble det avsatt en 
hensynssone med krav om områderegulering. Hensynssonen omfatter de regulerte områdene 
på Nordseter, samt et areal sørøst mot Ringsaker grense. Områderegulering Nordseter ble 
lagt inn i handlingsprogrammet til kommuneplanens arealdel, og planutvalget vedtok i møte 
den 16.04.20 igangsetting av områderegulering av Nordseter. 
 
Fakta 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 skal det for reguleringsplaner som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å 
bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
 
Forslag til planprogram lagt ut høring, datert 26.11.20 
 
Planprogrammet inneholdt fire alternativer: 

 Alternativ 0: Det er et krav i konsekvensutredningen at alle alternativer skal vurderes 
opp mot et 0-alternativ, det vil si et alternativ hvor det ikke gjøres en endring. I dette 
tilfellet vil det si at det ikke utarbeides en områderegulering. Fremtidige byggesaker 
behandles gjennom gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer gitt i arealdelen. 
Nye utbyggingsområder må håndteres som enkeltinnspill gitt gjennom arealdelen. 

 Alternativ 1: Det åpnes opp for nye områder for bebyggelse og fortetting innenfor det 
bebygde område på Nordseter. 

 Alternativ 2: I tillegg til fortetting og utbygging innenfor det bebygde område på 
Nordseter åpnes det opp for nye områder for fritidsbebyggelse i områdene mellom 
Høgfjellia og Heståsen. 

 
Følgende utredninger er foreslått i planprogrammet: 

- Overvann og flom  
- Vann og avløp 
- Trafikkanalyse  

o Trafikksikkerhet 
o Parkering 
o Kollektiv 

- Fortettingsanalyse 
- Næringsanalyse 
- Landskapsanalyse  
- Kulturminner og kulturmiljø 
- Naturmangfold 
- Lysforurensning 
- Friluftsliv 
- Byggegrense mot Gropmarka og fjellet 



- Bærekraftsvurdering 
- Kartlegging og vurdering av  

o Setre 
o Landbruksareal og beitehensyn 
o Bebyggelsesstruktur 
o Myr 

 
Det skal gjennomføres en konsekvensutredning av planforslaget til områdereguleringen. 
Denne skal følge metodikken beskrevet i veileder V712 for ikke prissatte konsekvenser. Det 
vil også gjøres en konsekvensvurdering av alle innspill til arealendringer som medfører 
utbygging.  
 
Prosess 
Planutvalget la 03.12.20 forslag til planprogram ut på høring samtidig som det ble meldt 
oppstart av reguleringsplanarbeidet. Høringsfristen var 12.02.21. Det har kommet inn totalt 
75 innspill, som er sammenfattet og kommentert i vedlegg 2. Noen av disse kom inn før 
planprogrammet formelt var lagt på høring, men er tatt med og kommentert for å ha en 
fullstendig oversikt over innspill som er sendt til kommunen etter behandling av 
kommuneplanens arealdel. Mange av innspillene som kom inn i høringen er innspill til selve 
planforslaget, med forslag til kvaliteter og verdier som må ivaretas eller områder som bør 
fortettes eller utvikles. Disse merknadene vil ikke bli behandlet i forbindelse med fastsetting 
av planprogram, men er med videre i arbeidet med planforslaget. Det samme gjelder innspill 
som kom inn til kommuneplanens arealdel.  
 
I merknader til høringen er det i stor grad fokuset på å bevare Nordseters særpreg, med 
seterlandskap, friluftsliv og naturopplevelser som er fremtredende. I tillegg er nærheten til 
Lillehammer fremmet som en kvalitet. Det har kommet noen innspill til utbygging og 
utvikling, primært i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Flere uttrykker skepsis til 
destinasjonsutvikling. Det har kommet merknader fra de som foretrekker å gå videre med 
både alternativ 1 og alternativ 2, jf. planprogrammet til høring. Mange har spilt inn forslag til 
byggegrense mot fjellet og Gropmarka. I tillegg er vinterbrøyting og lysforurensning spilt 
inn som relevante tema i det videre arbeidet. Fra regionale myndigheter er det ønske om et 
tydeligere fokus på kulturmiljø i utredningene, i tillegg til at det presiseres innspill til 
planarbeider for deres interesseområder, eksempelvis flom, trafikk, medvirkning, beredskap 
og miljø.   
 
Justeringer som er gjort etter høring 
På bakgrunn av høringen er det gjort følgende justeringer av planprogrammet 

- Kapittel 2 er supplert med manglende lovverk og føringer 
- Kapittel 3 er utdypet med metode for konsekvensutredning 
- Kapittel 4 er innholdsmessig supplert med innspill fra høringen. Lysforurensning er 

presisert som utredningstema. Det er beskrevet tydeligere hvilken fremgangsmåte 
som skal benyttes for utredningene og hva disse skal inkludere.  

- Det er gjort noen mindre justeringer av opplegg for medvirkning 
- Fremdriften er forskjøvet noe  

 
 
 
 
Vurdering 



 
Alternativer  
Det har kommet flere innspill til planavgrensning i høringen. Noen ønsker at man ser på 
potensiale for utbygging mellom Nordseter og Sjusjøen (alternativ 2), mens andre vil holde 
dette området urørt og konsentrere bebyggelsen til dagens utbyggingsområde (alternativ 1). 
Kommunedirektøren mener begge alternativene er realistiske og relevante. Før man har 
avklart hvilket ambisjonsnivå man skal ha for utvikling og utbygging på Nordseter, er det 
vanskelig å ta stilling til hvilket alternativ man bør velge. Alternativ 2 vil kreve flere og mer 
dyptgående analyser og utredninger, blant annet fordi dette området ikke tidligere er regulert, 
deler av området har kjent problematikk med overvann, og naturkvalitetene må kartlegges. 
Flere av innspillene som kom til kommuneplanens arealdel ligger utenfor avgrensningen i 
alternativ 1. Kommunedirektøren mener derfor at begge alternativer bør vurderes videre.  
 
Utredninger  
Tema som er listet opp under utredninger er tema som kommunedirektøren mener er 
nødvendige for å ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for områdereguleringen. Det legges 
opp til i stor grad å bruke intern kompetanse i kommunen til gjennomføring av utredningene. 
Dette forutsetter at det settes av tilstrekkelig med personalressurser, både på planavdelingen 
og hos andre tjenesteområder for utarbeidelse av disse.   
 
Det er vurdert behov for ekstern bistand, og gjort et anslag på hvilke kostnader dette vil 
medføre. Det er noe usikkerhet tilknyttet kostnadene, blant annet fordi dette avhenger av 
utbyggingsnivå, antall innspill og hvilke områder som skal vurderes. Det er foreløpig avsatt 
kr. 800.000 til arbeid med områdereguleringen i budsjettet på TO plan. Kommunedirektøren 
har lag til grunn at kostnadene holdes innenfor denne rammen. Dette innebærer en stor grad 
av egeninnsats i kommunen og både ambisjonsnivå og detaljeringsgrad må derfor tilpasses. 
Etter høringen er det derfor gjort grep for å stramme inn på behovet for ekstern bistand til et 
minimum. Blant annet er «sentrum, service og destinasjonsutvikling» erstattet med en 
næringsanalyse i et mindre omfang. Denne begrenses til å omfatte plassering og funksjon til 
næringsområder og sentrumslokalisering på Nordseter. Det kreves bred involvering for å 
gjennomføre denne.  
 
I tabellen under er det satt av en vesentlig sum til uttegning av plankart. Plankartet blir et 
juridisk bindende dokument, og erfaringsmessig krever det mye tid og ressurser å få dette på 
plass. Temakart vil kunne produseres med interne ressurser. Tabellen er å anse som 
veiledende, med anslag på kostnader.  
 
 
Tema Kostnad Kommentar 
Overvann del 1 200.000 Del 1 innebærer en overordnet gjennomgang for å 

avklare hvilke områder som ikke tåler 
fortetting/utbygging. Eventuell del 2, med 
overvannsplan, må vurderes nærmere i 
enkeltområder. For områder med krav til 
detaljregulering vil del 2 håndteres der.    

Vann og avløp 25.000 Del 1 – kapasitet på dagens anlegg. For 
vurderinger av tiltak som kreves som følge av ny 
bebyggelse kreves ytterligere utredning (del 2). 
Kostnader er ikke kjent, og varierer med 
ambisjonsnivå på utbygging. Det bør vurderes 



samarbeid med Ringsaker for felles fremtidige 
løsninger.  

Trafikkberegninger 100.000 Krav fra fylkeskommunen. Grunnlag for KU.  
Arkeologisk 
undersøkelse 

30.000 Krav fra fylkeskommunen 

Plankart 445.000 Uttegning av plankart  
SUM 800.000  

 
Kommunedirektøren mener overstående utredninger er helt nødvendig og et minimum for 
gjennomføring av planarbeidet. 
 
Ambisjonsnivå  
Det må tidlig i planarbeidet avklares hvilket ambisjonsnivå som skal legges til grunn for 
utbygging og utvikling av næring og fritidsbebyggelse områdereguleringen. I stor grad 
handler dette om forholdet mellom bevaring og utvikling. I arbeidet med planen så langt, 
både i oppstartsseminar, grunneierseminar og høring av planprogram, er det tydelig at 
Nordseter slik det fremstår i dag har mange kvaliteter, særlig når det gjelder naturopplevelse 
og friluftsliv. Området skiller seg i noen grad fra omkringliggende destinasjoner. Flere 
påpeker at seterlandskapet, luft mellom hyttene og nærhet til naturen bør være viktige 
premisser. Samtidig er det kommet flere innspill til fortetting, næringsutvikling og forslag til 
nye hyttefelt. En fortetting og videre utbygging av fritidsbebyggelse og næring vil kunne 
påvirke Nordseter på ulike måter, og det er derfor viktig å få avklart nærmere hva som er 
intensjonen i planen og hvilket ambisjonsnivå som skal legges til grunn.  
 
Forslag til ambisjonsnivå: 
 
Høyt ambisjonsnivå        Lavt 
ambisjonsnivå 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1   2   3   4 
 
 
Ambisjonsnivå 1: Nordseter skal bli en destinasjon med stor grad av tilrettelegging for 
næring og servicetilbud som dekker bredt. Stor grad av fortetting og utbygging både på 
Nordseter og mot Sjusjøen. 

 Næring: Høyt ambisjonsnivå  
 Fritidsbebyggelse: Høyt ambisjonsnivå  
 Mål: Flest mulig nye hytter for å øke markedsgrunnlaget for næring, høy grad av 

utvikling og nyskaping. Det kan vurderes tett utnyttelse både innenfor dagens 
regulerte område og nye felt mellom Nordseter og Sjusjøen.  
 

Ambisjonsnivå 2: Nordseter skal bli en destinasjon med utviklingsmuligheter. 
Ambisjonsnivået er lavere enn i ambisjonsnivå 1. Fokus på tilrettelegging for næring og 
servicetilbud i kombinasjon med stor grad av fortetting og noen nye utbyggingsområder.   

 Næring: Middels ambisjonsnivå 
 Fritidsbebyggelse: Høyt til middels ambisjonsnivå. Høyt innenfor dagens 

regulerte område, middels for området mellom Nordseter og Sjusjøen. 
 Mål: Flest mulig hytter innenfor dagens regulerte område, og øke 

markedsgrunnlaget for næring. Det ses på muligheter for nye områder mellom 
Nordseter og Sjusjøen som har lave konsekvenser for naturmiljø, naturfare og 



friluftsliv. Både opprettholde dagens næringsvirksomhet og tilrettelegge for en 
del utvikling og nyskaping.   
 

Ambisjonsnivå 3: Nordseter skal videreutvikles som et hytteområde med tydelig seterpreg 
og naturkvaliteter i fokus.  

 Næring: Moderat ambisjonsnivå  
 Fritidsbebyggelse: Middels ambisjonsnivå 
 Mål: Graden av fortetting balanseres med bevaring av seterpreg og tilrettelegging 

for friluftsliv. Det kan vurderes tettere utnyttelse på utvalgte steder hvor 
konsekvenser for naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv er lave. Det skal sees på 
muligheter for fortetting rundt Heståsen, og eventuelt nye områder for utbygging 
mellom Nordseter og Sjusjøen som har lave konsekvenser for naturmiljø, 
naturfare og friluftsliv. Fokus på å opprettholde dagens næringsvirksomhet, samt 
avsette arealer for noe videreutvikling av servicetilbud og sentrumsfunksjoner.  
 

Ambisjonsnivå 4: Nordseter skal i stor grad bevares som i dag. Noe fortetting og vurdering 
utbygging innenfor dagens regulerte område.  

 Næring: Moderat ambisjonsnivå 
 Fritidsbebyggelse: Moderat ambisjonsnivå 
 Mål: Fortetting med fritidsbebyggelse i utvalgte områder hvor konsekvenser for 

natur og friluftslivkvaliteter er lave. Andre områder fortettes moderat eller holdes 
urørte. Vurderer ikke nye områder mellom Nordseter og Sjusjøen. Nok arealer til 
næringsutvikling for å opprettholde dagens næringsvirksomhet og noe 
videreutvikling av disse. 

 
Ambisjonsnivå 1 og 2 over vil kreve flere og mer omfattende utredninger, blant annet 
tilknyttet destinasjonsutvikling, markedsgrunnlag og næringsutvikling, som ikke er lagt inn i 
forslaget til planprogram. Vurdering av utbyggingsområder mellom Nordseter og Sjusjøen 
vil også kunne kreve mer dyptgående analyser, avhengig av ambisjonsnivå. Basert på 
høringen og medvirkning så langt mener kommunedirektøren at ambisjonsnivå 3 i størst grad 
reflekterer innspill som er kommet. Dette bygger videre på kvaliteter som finnes i dag, og 
åpner for å vurdere både alternativ 1 og alternativ 2 til planavgrensning som er skissert i 
planprogrammet. Utredninger og analyser vil måtte gjøres med et visst detaljeringsnivå for å 
finne riktige områder for fremtidig utvikling, men omfanget vil ikke bli like stort som i 
ambisjonsnivå 1 og 2. For næringsutvikling og servicefunksjoner vil fokuset være å avsette 
riktige og nok arealer, uten at man overdimensjonerer behovet. Man må definere sentrum og 
konkretisere næringsarealene. Det må i prosessen avklares hva næring på Nordseter skal 
være.  
 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren mener planprogrammet gir et gjennomførbart og realistisk opplegg for 
planprosessen, og inkluderer de utredninger og medvirkningsopplegg som er nødvendig for 
arbeidet videre. Det anbefales at man jobber videre med et ambisjonsnivå for utbygging og 
utvikling i planen med middels ambisjonsnivå for fritidsbebyggelse og moderat nivå for 
næringsutvikling, dvs. ambisjonsnivå 3.  
 
 
 
Lillehammer, 08.03.21 



 
 
Tord Buer Olsen Geir Fevang 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 
 
 
 
 


