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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Bakgrunnen for å igangsette arbeid med en områderegulering for Nordseter er føringer lagt i 
kommuneplanens arealdel 2020-2023(2030), vedtatt 26.03.20. Gjennom prosessen med kommuneplanens 
arealdel kom det mange innspill til nye områder for fritidsbebyggelse på Nordseter. Gjennom 
konsekvensutredning av innspillene ble det klart at området bør vurderes helhetlig før det avgjøres hvilke 
områder som kan avsettes helt eller delvis til fritidsbebyggelse. 

I kommuneplanen arealdel ble det lagt inn ei hensynssone på Nordseter, med krav om helhetlig 
områderegulering. Områderegulering Nordseter ble lagt inn i handlingsprogrammet til kommuneplanens 
arealdel. Planutvalget vedtok i møte den 16.04.20 igangsetting av områderegulering for Nordseter.  

1.2 Formål med planarbeidet 
Formålet med områdereguleringen er å sikre en helhetlig forvaltning og utvikling av Nordseter. Denne skal 
bygge på de verdier og kvaliteter som området har i dag. Områdereguleringen skal vurdere muligheter for 
videre utbygging av fritidsbebyggelse, og øvrige fasiliteter tilknyttet destinasjonen Nordseter. Nivået på 
utvikling og utbygging skal avgjøres i områdereguleringen.  

1.3 Beskrivelse og avgrensning av området 
Nordseter består i dag av en kombinasjon av fritidsbebyggelse, setre, næringsvirksomhet og grønnstruktur. 
Området mellom bebyggelsen på Nordseter og Heståsen hyttefelt / Ringsaker grense består av skog- og 
myrområder. Figur 1 viser avgrensning av området. Avgrensningen vil utgjøre ytre grense for 
områdereguleringen.  

 

 

Figur 1: Nordseter med avgrensning av planområde. 
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2 Rammer for områdereguleringen 
2.1 Nasjonale og regionale rammer 

 FNs bærekraftmål, se kapittel 2.4 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
 Regional plan for samferdsel 2018 – 2030 
 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2016-2026 
 Regional plan for klima og energi for Oppland 2013–2024 
 Ev. videre arbeid med ATP Mjøsbyen 
 T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse 2005 (under revidering) 
 Mjøsbystrategien (under arbeid) 
 Innlandstrategien – Regional planstrategi for Innlandet 2020 – 2024 (under arbeid) 
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 – 2021 

 

2.2 Sentrale lovverk 
 Naturmangfoldloven 
 Vannressursloven 
 Friluftsloven 
 Kulturminneloven 
 Forurensingsloven 

 

2.3 Kommunale rammer 
Kommuneplanens arealdel 2020-2023 (2030) har følgende mål for bruk og vern av fjell- og naturområder: 

 

 

 

 

Nordseter er definert som et av fire område hvor det legges til rette for fritidsbebyggelse, turisme og 
destinasjonsutvikling i Lillehammer kommune. Kommuneplanens arealdel setter krav om områderegulering 
på Nordseter, hvor det skal vurderes nye områder for fritidsbebyggelse. Intensjonen er å kartlegge og sikre 
stier, løyper, veger, grønnstruktur, naturverdier, kulturmiljø, håndtering av flom og overvann, 
landbruksinteresser, akebakker, alpinbakker, områder for butikker, kafé o.l., slik at området ikke bygges ned, 
uten at det er plass for de kvalitetene som gjør at området kan utvikles som en destinasjon. I en 
områderegulering vurderes det å knytte Nordseter sammen med Sjusjøen. I områderegulering skal det også 
fastsettes en byggegrense mot fjellet og mot Gropmarka. 

Kommuneplanens arealdel har følgende bestemmelser og retningslinjer for områderegulering Nordseter: 

«LILLEHAMMER – EN ATTRAKTIV DESTINASJON FOR IDRETTS-, NATUR- OG FRILUFTSOPPLEVELSER»

I 2030 skjer veksten i fritidsboliger innenfor klart definerte områder i fjellet og bynært.

I 2030 er Lillehammer en attraktiv destinasjon for idrett-, natur- og friluftsopplevelser.
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3.26 Gjennomføringssoner (pbl. § 11-8 e – H810_01-03)

3.26.1 Nordseter (H810_01)

3.26.1.1 Det stilles krav om helhetlig områderegulering.

3.26.1.2 Områdereguleringen skal omhandle:

a. Kunnskapsgrunnlag som viser områdets natur-, frilufts- og landskapskvaliteter.
b. Kartfesting av dagens situasjonsbilde.
c. Mulighetsanalyse for framtidig utvikling som hensyntar:

i. Landbruksinteresser.
ii. Friluftsinteresser, herunder sti-/løypenett og kryssinger mellom sti/løype og kjøreveg.

iii. Natur og biologisk mangfold.
iv. Kulturmiljøer og landskap.
v. Utbyggingspotensiale og muligheter for ny fritidsbebyggelse, nye næringsarealer, vann og 

avløp, parkering, veg og trafikk, behov for midlertidig og permanent lagring av masser.

3.26.1.3 I forbindelse med områderegulering skal det fastsettes en byggegrense mot fjellet og mot 
Gropmarka.

Retningslinjer

a. Det tillates tiltak i tråd med gjeldende reguleringsplaner.
 

 

Arbeidet med områdereguleringen må også sees i sammen heng med andre relevante kommunale planer: 

 Planstrategi 2020-2023 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027 (under revisjon) 
 Beitebruksplan for Lillehammer kommune 2012 (under revisjon) 
 Kommunedelplan for Miljø med hovedtema klima og energi 2016-2025 
 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 
 Kommunedelplan trafikk og transport 2006-2025 
 Kommunedelplan hovedplan vann og avløp 2021- 2024 (2030)  
 Regional næringsplan 2018-2028 (under revisjon) 
 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, vedtatt januar 2019 
 Overordnet ROS 

Planer som kan komme i gang under utarbeidelse av områderegulering Nordseter: 

 Interkommunal plan for fjellområdene 
 Bynær fritidsbebyggelse i Lillehammer 

 

2.4 FNs bærekraftsmål 
Lillehammer kommune har gjennom igangsetting av arbeid med kommunal planstrategi og 
kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at planlegging skal skje med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 
Under er det listet opp hvilke bærekraftsmål som er mest relevante i arbeidet med Områderegulering 
Nordseter, og hvordan målene skal ivaretas i planarbeidet.  

 

Aktuelle bærekraftsmål: 
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Hovedmål Delmål Hvordan målene skal ivaretas i planarbeidet 
 

 

6.6) 
Innen 2020 verne og gjenopprette 
vannrelaterte økosystemer, inkludert fjell, 
skoger, våtmarker, elver, vannførende 
bergarter og innsjøer. 
 
 
 

 
Nordseterområde er rikt på myrområder og 
våtmarker. Dette skal utredes og ivaretas 
gjennomplanarbeidet. 

 

 

8.4)  
Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen 
av globale ressurser innenfor forbruk og 
produksjon, og arbeide for å oppheve 
koblingen mellom; økonomisk vekst og 
miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige 
handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk 
og produksjon, der de utviklede landene går 
foran. 
 
8.9)  
Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk 
for å fremme en bærekraftig turistnæring som 
skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur 
og lokale produkter. 
 

 
Økt antall fritidsboliger og flere besøkende til 
Lillehammer-regionen vil stimulere til 
økonomisk vekst og sysselsetting. Det er et 
ønske om å legge til rette for 
destinasjonsutvikling på Nordseter, som også 
hensyntar Nordseter som fjell- og 
naturområde. 

 

 

11.2)  
Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til 
trygge, tilgjengelige og bærekraftige 
transportsystemer til en overkommelig pris og 
bedre sikkerheten på veiene, særlig ved å 
legge til rette for kollektivtransport og med 
særlig vekt på behovene til personer i utsatte 
situasjoner, kvinner, barn, personer med 
nedsatt funksjonsevne og eldre. 
11.4)  
Styrke innsatsen for å verne og sikre 
verdens kultur- og naturarv 
 

 
Det skal utredes muligheter for å ivareta og 
øke dagens kollektivtransport fra Lillehammer 
sentrum til Nordseter. 
 
 
 
 
 
 
Ny bebyggelse og infrastruktur bør ikke bryte 
med eksisterende kultur- og seterlandskap.  

 

 

12.2)  
Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og 
effektiv bruk av naturressurser. 
 
 
 
 
 

 
Planarbeidet skal legge til rette for en 
utvikling av Nordseter som rekreasjons- og 
destinasjonsområde både for nåtiden og 
fremtiden. 

 

 

13.1) 
Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg 
klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle 
land. 
 
 
 
 

Økt nedbør, styrtregn og 
overvannsproblematikk er en del av 
klimaendringene. Dette er også forhold man 
ser på Nordseter og som bør vurderes og 
håndteres i planarbeidet. 

 15.4)   
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Innen 2030 bevare økosystemer i 
fjellområder, inkludert det biologiske 
mangfoldet der, slik at de skal bli bedre i 
stand til å bidra til en bærekraftig utvikling. 
15.8) 
Innen 2020 innføre tiltak for å unngå 
innføring og spredning av fremmede arter for 
å redusere fremmede arters påvirkning på 
land- og vannbaserte økosystemer i betydelig 
grad, og dessuten kontrollere eller utrydde 
prioriterte fremmede arter. 
 

Det skal gjøres en utredning av biologisk 
mangfold, og nye utbyggingsområder skal 
hensynta biologisk mangfold. 
 
 
 
 
 
Det bør utarbeides bestemmelser som 
ivaretar forflytting av masser, og hindrer 
spredning av fremmede arter. 

 

 

17.17) Systemiske spørsmål - Partnerskap 
mellom flere interessenter 
Stimulere til og fremme velfungerende 
partnerskap i det offentlige, mellom det 
offentlige og det private og i det sivile 
samfunn som bygger på partnerskapenes 
erfaringer og ressursstrategier. 

Planarbeidet skal ha en bred og god 
medvirkningsprosess, der både berørte parter 
og brukere får mulighet til å påvirke planens 
innhold.  
 
Når planen er vedtatt er det viktig med et 
godt samarbeid mellom det offentlige og 
private, for å sikre god gjennomføring og 
videre utvikling av destinasjonen Nordseter. 
 

 

2.5 Føringer for planen og for innspill til endret arealbruk 
Følgende føringer legges for områdereguleringen: 

 Det skal tas stilling til hvor sentrum på Nordseter skal ligge, og hva sentrum skal inneholde av 
sentrumsfunksjoner/næringsvirksomheter. 

 Det skal sikres min. et område som kan brukes til skitrekk, skileik, akebakke og grønnstruktur, med 
aktivitetsmuligheter sommer og vinter.  

 Fortettings- og utbyggingsalternativer 
 Ivareta og sikre Nordseter sitt særpreg 

Følgende føringer legges til grunn ved vurdering av innspill til endret arealbruk: 

 Innspill utenfor planområdet vil ikke bli vurdert. 
 Innspill som gjelder nyetablering av fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse og vegutbygging på myr vil 

ikke bli vurdert.  

Innkomne innspill kan bli justert som følge av konsekvensutredning og vurdering. Kommunen kan også 
komme med forslag til endret arealbruk, uten at dette er innkommet som innspill av 
grunneier/rettighetshavere.   

Innkomne innspill som gjelder endret arealbruk bør vises i kart. For nye utbyggingsområder bør det også 
vises mulige adkomstveier.  Innspill som har blitt sendt inn tidligere i forbindelse med revidering av 
kommuneplanens arealdel vil blir vurdert i arbeidet med områdereguleringen. 
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3 Konsekvensutredning 
Planprogrammet skal inneholde en beskrivelse av relevante og realistiske alternativer for 
områdereguleringen, og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen. Det er valgt å dele inn i 3 
alternativer: 

3.1 Alternativ 0 
Med 0-altenativet menes en videreføring av dagens situasjon i planområdet, uten områderegulering. Dette 
vil bety en videreføring av dagens praksis, med retningslinjer som grunnlag for dispensasjonsbehandling. Ev. 
videre utbygging vil skje gjennom enkeltvise innspill ved revisjon av kommuneplanens arealdel.  

3.2 Alternativ 1: Fortetting innenfor bebygde områder på Nordseter 
Med alternativ 1 er hensikten å fortette innenfor kjernen på Nordseter. Det vil vurderes å ta i bruk 
restarealer og eiendommer som grenser til eksisterende fritidsbebyggelse og næringsformål. Alternativet 
baserer seg på å styrke den eksisterende kjernen på Nordseter. Avgrensningen av området er vist i Figur 2. 
Alternativet skal vurdere ulike bebyggelsesstrukturer:  

1a: Frittstående hytter 
1b: Leiligheter og lavblokker 
1c: Kombinasjon 1a og 1b 
 

 

Figur 2: Område for alternativ 1. 

 

3.3 Alternativ 2: Fortetting og nye områder  
Med alternativ 2 er hensikten å fortette innenfor kjernen på Nordseter, jf. alternativ 1, og vurdere arealer for 
ny utbygging i området mellom dagens bebygde Nordseter og Ringsaker. Med unntak av Heståsen er dette 
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området i dag ubebygd. Avgrensningen er vist i Figur 3. Alternativet skal vurdere ulike 
bebyggelsesstrukturer: 

2a: Frittstående hytter 
2b: Leiligheter og lavblokker 
2c: Kombinasjon 2a og 2b 
 

 

Figur 3: Område for alternativ 2. 

 
Både alternativ 1 og 2 kan knyttes til destinasjonsutvikling, og ha samme ambisjonsnivå for destinasjons- og 
næringsutvikling. Forskjellen på alternativene 1 og 2 er arealene som vurderes utbygget.  

 

3.4 Metode for konsekvensutredning 
 
Det vil som en del av planprosessen gjøres en konsekvensvurdering av enkeltinnspill til arealbruk, samt en 
helhetlig konsekvensutredning av planforslaget til områderegulering. Konsekvensutredninger har til hensikt 
å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha for tema innenfor miljø og samfunn, både 
positive og negative. Utredningen skal ta for seg skadereduserende tiltak for eventuelle negative 
konsekvenser som framkommer. Utredningene er delt inn tematisk. Basert på de temavise vurderingene vil 
det bli gjort en sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger, samt en anbefaling basert 
på dette. Konsekvensutredningen skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før 
gjennomføring av planforslaget.  

Det vil benyttes en forenklet metode av statens vegvesens håndbok V712 om konsekvensanalyser, med 
fokus på ikke-prissatte konsekvenser. Trafikksikkerhet og støy er med som egne vurderingstema i planen, 
men det vil ikke gjøres en vurdering av prissatte konsekvenser etter håndboka, da dette anses som lite 
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hensiktsmessig. Generell metodikk for vurdering av virkninger og konsekvenser av planforslaget vil være 
følgende punkter, men framstillingen kan variere avhengig av hva som er hensiktsmessig for det enkelte 
tema. 

 Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon 
 Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets virkninger 
 Beskrivelse av tiltak som kan redusere eventuell negativ virkning av tiltaket (avbøtende tiltak)  

Tema som inngår i konsekvensutredningen: 

1. Landskapsbilde 
a. Nær og fjernvirkning, og opplevelse av landskapsrom, dimensjon og skala av utbygging  

2. Naturmangfold 
a. Påvirkning/ulemper for truede arter/naturmangfold 

3. Naturressurser 
a. Berøring av jord- og skogbruk (inkl. beitemuligheter) 

4. Friluftsliv, by- og bygdeliv 
a. Friluftskvaliteter – opplevelseskvalitet, arealer, barrierer 
b. Næringsutvikling 

5. Kulturarv 
a. Kulturminner og kulturmiljø 

Konsekvensene er en avveining mellom fordeler og ulemper tiltaket antas å medføre sammenliknet med 0-
alternativet. For å framstille konsekvenser anvendes en kombinasjon av tallverdier og farger, se tabellen. 

Konsekvens Fargeskala Beskrivelse 
Stor negativ konsekvens -2 Stor forverring av dagens situasjon. Arealbruk medfører 

bortfall/reduksjon av aktuelt hensyn. 
Negative konsekvens -1 Forverring av dagens situasjon. Uheldig arealbruk, der 

aktuelle hensyn forringes uten å forsvinne. 
Ingen til ubetydelig negative 
konsekvens 
 

0 Ingen eller ubetydelig forverring sammenliknet med 
dagens situasjon. Endringen er ikke i konflikt med aktuelt 
hensyn 

Positiv konsekvens +1 Forbedringer i forhold til dagens situasjon. Endringer 
fremmer hensynet 

Stor positiv konsekvens +2 Store forbedringer i forhold til dagens situasjon.  
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4 Utredningsbehov – viktige tema for miljø og samfunn 
Under er det listet opp tema som vil utredes spesielt i forbindelse med utarbeidelse av områderegulering 
Nordseter. Utredningstemaene skal gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av planen. Enkelte 
utredningstema er også relevante for konsekvensutredning av planen og innspill. Under hvert punkt står det 
kort beskrevet hvilken metode som planlegges brukt i utredningen.  

4.1 Sentrum og servicetilbud  
Dagens reguleringsplaner inneholder flere områder regulert til næringsformål. Noen av disse er i bruk til 
næring i dag, noen er ikke i drift og noen er omdisponert eller det foreligger ønske om omdisponering til 
fritidsformål.  

I arbeidet med områdereguleringen må dagens situasjon kartlegges. Det må utredes hvilke formål, 
funksjoner og fasiliteter som kan bidra til å øke attraktiviteten til Nordseter sentrum. Formål, funksjoner og 
fasiliteter kan være butikk, hotell/utleie, varmestuer, lekeplass/møteplass, spisesteder osv. Det må også tas 
stilling til hvor fremtidens sentrum bør ligge på Nordseter.  

Målsetningen er å gjøre Nordseter til et attraktivt reisemål, gjennom å bygge videre på Nordseters kvaliteter. 
For å skape grobunn for lokal næringsvirksomhet og servicetilbud blir det viktig å avsette nok arealer på 
riktig sted for å gi muligheter for noe utvikling, og samtidig ivareta dagens næringsvirksomheter.  

Fremgangsmåte: Kartlegge dagens næringsstruktur og avklare fremtidig behov og ønsker for Nordseter 
gjennom dialog med relevante næringsaktører og grunneiere av næringseiendom.  

 

4.2 Type bebyggelse, landskapstilpasning og terrenginngrep 
Det skal vurderes type bebyggelse som kan være aktuelle både for fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse. 
Type bebyggelse kan f.eks. være tradisjonelle hytter, leiligheter, tun-løsninger, tretopphytter osv. Det skal 
vurderes løsninger som gir god landskapstilpasning, ivaretar setermiljø/kulturlandskap og minimerer 
terrenginngrep.  

Fremgangsmåte: Landskapsanalyse, kartlegging av dagens bebyggelsesstruktur og setre, fortettingsanalyse, 
medvirkning. 

 

4.3 Byggegrense mot Gropmarka og fjellet 
I områdereguleringen skal det vurderes en fremtidig byggegrense mot Gropmarka og fjellet. Utredninger 
spesielt knyttet til friluftsliv, naturmangfold, landskap, må ses i sammenheng med muligheter for ny 
fritidsbebyggelse, og danne grunnlag for byggegrense. Det skal vurderes hvordan byggegrensen kan 
videreføres i fremtidige arealplaner. Planarbeidet skal avklare kriterier for å fastsette en byggrense mot 
fjellet og Gropmarka basert på en analyse av fortetting, vekstretning og viktige natur- og friluftsområder.  

Fremgangsmåte: GIS-analyse, medvirkning og dialog med organisasjoner/foreninger og grunneiere. 

 

4.4 Friluftsliv 
Viktige områder for friluftsliv og rekreasjon skal kartlegges. Dette gjelder bl.a. stier, løyper, vassdrag og 
grønnstruktur for sommer- og vinterbruk. Det skal vurderes hvilke arealformål og bestemmelser som best 
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ivaretar friluftslivet og om det er behov for nye arealer. Herunder vil også dagens og mulige nye områder for 
skitrekk/aktivitetsområde, jf. kapittel 2.5, kartlegges. Det utarbeides kriterier for beliggenhet og 
beskaffenhet for skitrekk/aktivitetsområde. Det skal utarbeides en sti- og løypeplan.  

Fremgangsmåte: GIS-analyse, utarbeide sti- og løypeplan i samarbeid med organisasjoner/foreninger.  
Kartlegging av friluftskvaliteter gjennom medvirkning.  

 

4.5 Naturmangfold  
Kunnskapen om områdets naturtyper, vegetasjon og artsmangfold vurderes som god. Naturtyper i området 
ble til dels kartlagt i 2018.  Det vurderes imidlertid at det er behov for noe mer kunnskap knyttet til vilt, og 
spesielt fugl. Spesielt bør området mellom Høgfjellia og Heståsen, både nord og sør for Sjusjøvegen, 
undersøkes med tanke på funksjon og verdi for vilt og fugl.  

Fremgangsmåte: Vurderinger av verdifulle arealer i samarbeid med lokale og regionale myndigheter. Avsette 
områder som må bevares. Gjøre vurderinger etter naturmangfoldsloven.   

 

4.6 Overvann, flom 
Klimaforandringer som gir større nedbørsmengder og intensitet, samt langvarige og/ eller harde 
frostperioder på barmark, kombinert med fortetting og utbygging kan gi store utfordringer med tanke på 
håndtering av overvann.  

Flom og overvannsproblematikk er forhold som må vurderes, og som er spesielt viktig å ta med i 
planarbeidet. På Nordseter er det i dag allerede utfordringer knyttet til flom og overvann, og ytterligere 
utbygging i enkelte områder kan være problematisk. Det er behov for å utrede temaet nærmere for å ivareta 
hensyn til flom og sikre en god håndtering av overvann.   

Fremgangsmåte: Analyse fra ekstern hydrolog, samt vurdering av potensielle utbyggingsområder.  

 

4.7 Landbrukshensyn 
All arealbruk, inkludert landbruksareal skal kartlegges. Det går beitedyr i området og det må i planen 
avklares områder som er særlig viktige for beitenæringen. Planen må også vurdere behov for avbøtende 
tiltak for å redusere mulige konflikter mellom fritidsbebyggelse og beitenæringen. Eksempler på slike tiltak 
er blant annet gjerder. Planen bør vurdere i hvilken grad gjerder skal tillates og hvordan disse kan utformes.  

Fremgangsmåte: GIS-analyse. Dialog med beitenæringen og landbrukskontoret. Kartlegging av dagens bruk 
og fremtidig behov for landbruksareal og beitemuligheter. Vurdering av retningslinjer for inngjerding.   

 

4.8 Setermiljø og kulturlandskap 
Nordseter bærer preg av et tidligere aktivt setermiljø, noe som er med på å gi særpreg til Nordseter. Alle 
setre, både eksisterende i drift og tidligere seterbebyggelse som benyttes til annet formål, samt gamle 
seterråker ønskes kartlagt. Planarbeidet skal sikre at setrene også i fremtiden skal gi særpreg til Nordseter.  
Det vurderes egne bestemmelser/retningslinjer for disse.  

Fremgangsmåte: Litteraturstudie, kartlegging av setre og seterløkker, GIS-analyse.  
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4.9 Landskap  
For å kunne vurdere konsekvenser ved tiltak på landskapet bør det lages en enkel landskapsanalyse. Denne 
skal kartlegge viktige landskapselementer og siktlinjer, og kunne brukes for å vurdere konsekvensen av tiltak 
i et større landskapsrom.  

Fremgangsmåte: Utføre en landskapsanalyse som kartlegger landsapsrom, viktige siktlinjer og forbindelser.     

 

4.10 Infrastruktur 
I planarbeidet må det ses på fremtidig utvikling av Nordseter med tanke på strøm, bredbånd, ladestasjoner, 
renovasjon og Vann og avløp. Dette må ses i sammenheng med nye teknologiske off-grid løsninger.  

Det er begrenset kapasitet for nye påkoblinger til vann- og avløpsnett på Nordseter, og det er avgjørende for 
områdereguleringen å få utredet dagens situasjon, og mulige løsninger for fremtidig VA. Lillehammer 
kommune ser på muligheten for å opprette et har et samarbeid med Ringsaker kommune, hvor det også 
foreligger kapasitetsutfordringer. Kommunene har et ønske om å se på dette i fellesskap, men det er 
foreløpig ikke satt av midler for VA-utredninger på Nordseter kommende år.  

Fremgangsmåte: Kapasitetsutredning for Vann- og avløpsnettet, dialog med sentrale aktører, eventuelt 
samarbeid med Ringsaker kommune 

 

4.11 Kulturminner 
Kunnskap om kulturminner på Nordseter vurderes som god. Eksisterende kunnskap skal kartlegges og 
omtales i områdereguleringen. Det bør i samråd med kulturminnemyndigheten gjøres en vurdering av 
områder eller objekter med høy verdi for å synliggjøre Nordseters historiske rolle i forhold til 
høyfjellsturisme, seterdrift og bruk under andre verdenskrig. Registrerte kulturminner skal avklares i plankart 
med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. 

Fremgangsmåte: Samarbeid med fylkeskonservator, arkeologisk undersøkelse, GIS-analyse.  

 
4.12 Trafikk og mobilitet 
Nordseter er et utfartsområde, med stor andel besøkende i ferier og helger. Det skal kartlegges hvor myke 
trafikanter beveger seg i dag, for å finne områder hvor trafikksikkerheten er utfordret. Dette kan f.eks. gjelde 
kryssing av løype og veg, trafikkerte veger uten fortau/sykkelveg/skiløype. Busstopp bør lokaliseres slik at 
det er enkelt å nå Nordseters fasiliteter, både løyper, sentrumsfunksjoner og eksisterende og fremtidige 
hyttekonsentrasjoner. Planen bør tilrettelegge for ev. fremtidige endringer i bussrute, herunder vurdere 
behov for snuplass. Det skal vurderes behov for trafikksikkerhetstiltak, f.eks. gang- og sykkelveg. Dagens 
parkeringskapasitet skal kartlegges, og det skal vurderes behov for å utvide/endre parkeringskapasitet og 
lokalisering. Som prinsipp bør felles parkering ligge nær knutepunkt og/eller startsteder for stier og løyper, 
samtidig som trafikksikkerheten rundt parkeringen er ivaretatt. Det må vurderes hvorvidt det skal åpnes for 
vinterveg til hyttefelt som i dag ikke har mulighet for dette. Det henger sammen med parkeringsbehov 
gjennom mulighet fo å parkere på egen tomt/nærmere hytta på vinterstid og må ses i sammenheng med sti- 
og løypeplan.   

Fremgangsmåte: GIS-analyse, trafikkanalyse inkl. trafikkberegning, kartlegging av myke trafikanter, 
kartlegging av dagens og vurdering av fremtidig passering av parkeringsareal (inkl. vurdering av 
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«innfartsparkering»). Vurdering av vinterveger til hyttefelt hvor dette ikke kommer i konflikt med sti- og 
løypenett eller friluftskvaliteter som skal bevares, , medvirkning, dialog med Innlandstrafikk og andre 
vegmyndigheter.  

 

4.13 Lysforurensning 
Lysforurensning kan være en utfordring både for lokalt dyreliv og ha innvirkning på opplevelseskvaliteter i 
fjellet. Dette henger sammen med en økt elektrifisering av hytteområder som gir muligheter for annen 
belysening enn tidligere. Dette gjelder både belysning på enkelthytter, men også skiløyper og anlegg. Det 
skal vurderes felles bestemmelser for lys, med den hensikt å begrense lysforurensning. 

Fremgangsmåte: Litteraturstudie, gjennomgang av eksempler fra andre steder i Norge.  

 

4.14 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides en ROS-analyse for å vurdere risiko og sårbarhet for planen.  

Fremgangsmåte: Verksted med relevante deltakere fra regionale myndigheter og internt.  

 

4.15 Andre temaer 
Under listes opp enkelte tema som ikke krever egen utredning, men som skal håndteres i planen.  

 Rammer for eksisterende bebyggelse: Flere av reguleringsplanene på Nordseter er eldre, med til dels 
utdaterte bestemmelser. Alle reguleringsplaner skal gjennomgås med tanke på å oppdatere 
bestemmelser i tråd med dagens krav og føringer for tillatt bebyggelse.  Reg.planer som anses som 
utdaterte skal vurderes opphevet 

 Myr: Regulerte, ubebygde områder på myr skal vurderes i tråd med oppdatert kunnskap.  
 Massedeponi: Det må vurderes behov for massedeponi avhengig av utbyggingsgrad, og om et slikt 

deponi bør ligge innnenfor eller utenfor planområdet.  

 

4.16 Samlet liste over utredninger 
 Overvann og flom  
 Vann og avløp 
 Trafikkanalyse  
 Trafikksikkerhet 
 Parkering 
 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 
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5 Planprosessen 
5.1 Medvirkning 
5.1.1 Formålet med medvirkning 
Områderegulering Nordseter blir et juridisk bindende dokument for arealbruken, og vil ha stor betydning for 
videre utvikling av Nordseter. Det er derfor avgjørende å legge opp til en prosess med gode muligheter for 
medvirkning. I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne 
delta i, og påvirke offentlig utrednings- og beslutningsprosesser. Det betyr at befolkningen i et samfunn er 
med på å planlegge sin framtid. Medvirkning i planprosessen har et perspektiv om «best mulig plan», og 
beskrives slik i veilederen «Medvirkning i planlegging» laget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(2014):  

 Sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov. 
 Legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde. 
 Fremme kreativitet og engasjement, og være en arena for demokratisk deltakelse i lokalsamfunn. 
 Fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag. 

Nordseter er et viktig fjellområde for Lillehammers befolkning, og også mange tilreisende, og det antas at 
planarbeidet vil være av stor interesse for mange.  Med bakgrunn i dette skal det etterstrebes flere og 
varierte muligheter for medvirkning. 

 

5.1.2 Særlig berørte grupper 
Gjennom planprogrammet skal det tas stilling til medvirkning for grupper som antas å bli særlig berørt og 
som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.  

For Nordseter bør det spesielt tilrettelegges for medvirkning rettet mot de som ikke har eierinteresser, men 
som er brukere av Nordseter-området. Opplegget for medvirkning skal sikre involvering av disse gruppene. 
Spesielt tenkes det å involvere lag og foreninger som antas å ha tilknytning til Nordseterområde, 
eksempelvis DNT, jeger og fiskeforening, med mer. Det legges også opp til informasjonsmuligheter på 
Nordseter, samt god informasjon på digitale flater som er tilgjengelig gjennom hele planfasen.  

 

5.1.3 Opplegg for medvirkning 
 

Medvirkning Beskrivelse Tidspunkt 
Høring/ offentlig 
ettersyn 

Høring/offentlig ettersyn gir berørte parter og offentligheten for 
øvrig muligheten til å si sin mening om planforslaget. 
Planforslaget skal sendes på høring/offentlig ettersyn i min. 6 
uker. Alle berørte grunneiere vil tilskrives. Høringen vil 
annonseres i GD og på kommunens nettside. Det antas at det vil 
være behov for 2 høringer.  

Høring planprogram: 
Des 20-feb 21 
1. gangs høring: 
Nov 21 – Jan 22 
Ev. 2. gangs høring: 
Mai 22 – Aug 22 

Digital 
informasjon 

Informasjon om planarbeidet vil fortløpende legges ut på 
kommunens hjemmeside under Selvbetjening->Høringer->Planer 
under arbeid->Områderegulering Nordseter. Link: 
https://www.lillehammer.kommune.no/omraaderegulering-
nordseter.6334542-448627.html Her kan allmennheten finne 
oppdatert informasjon om hva som skjer. 

Fortløpende 

https://www.lillehammer.kommune.no/omraaderegulering-nordseter.6334542-448627.html
https://www.lillehammer.kommune.no/omraaderegulering-nordseter.6334542-448627.html
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Digital dialog Kommunen lager en digital medvirkningsportal via geografisk 
informasjonssystem (GIS) som skal gi muligheter for å gi innspill 
og kommentarer som gjelder områdereguleringen. En digital 
portal kan også gi innbyggerne oversikt over innkomne innspill, 
tema, analyser og annen planrelevant informasjon. 

Fram mot og under 
høring / offentlig 
ettersyn 
 
 

Verkstedsamlinger 
 
 

Verkstedsamlinger planlegges gjennomført flere ganger ila. 
planprosessen. Aktuelle deltagere er lag, foreninger, næringsliv 
og grunneiere med tilknytning til Nordseter. Formålet med 
samlingene er å kartlegge forventninger til planarbeidet, 
informere om prosessen, utveksle informasjon og få innspill til 
temaer som bør utredes og oppnå en bred diskusjon av hva som 
skal skje på Nordseter. Det sees på mulighetene for digitale 
samlinger pga. covid-19. 

En samling 
gjennomført sept 20. 
Flere planlegges 
gjennomført i 
forbindelse med 
kommende høringer. 

Åpne møter Digitalt åpent møte gjennomføres i forbindelse med 
høring/offentlig ettersyn. Det vil også vurderes behov for åpent 
møte ut over dette.  

Under høring 

Politisk dialog Planutvalget er politisk arbeidsutvalg. Tema vil fortløpende tas 
opp i planutvalgets møter. Behov for ekstra møter vil vurderes 
underveis. Planutvalgets medlemmer sørger for nødvendig 
politisk forankring ut over dette.  

Fortløpende ved 
behov 

Informasjon på 
Nordseter i 
utfartsperioder 

Nordseter er et viktig turmål for mange, og spesielt i 
utfartsperioder er det mange besøkende på Nordseter. Det 
legges derfor opp til å informere spesielt i disse periodene på 
Nordseter. Dette kan gjøres gjennom plakater på utvalgte steder, 
hvor QR-kode linkes til digital medvirkningsportal. Avhengig av 
covid-19 vil vi også se på muligheten for å etablere stand på 
Nordseter, spesielt i høringsperioden.  

Større 
utfartsperioder 
 
Høringsperiodene 
 

Skjermen på Sigrid 
Undsets plass 

Skjermen kan brukes for å informere om planprosessen, og 
spesielt viktige milepæler underveis. 

Vurderes ved behov.  

Ungdomsrådet Ungdomsrådet skal sikre at ungdom blir hørt i politiske saker. 
Områdereguleringen legges frem for ungdomsrådet for å sikre 
medvirkning av barn og unge.  

Høringsperioder 

Bruke kjente 
organisasjoner 

Det antas at medlemmer av mange lag og foreninger er brukere 
av Nordseter. Lag og foreninger vil kontaktes for samarbeid om å 
spre informasjon om arbeidet med områdereguleringen, og 
spesielt om høringsprosessene. Eksempel på slike lag og 
foreninger er barnas turlag, DNT, skiklubben, jakt og 
fiskeforeningen. Det blir eget opplegg med ekstern 
referansegruppe.  

Fortløpende ved 
behov, spesielt under 
høring 

Samarbeid med 
tilgrensende 
kommuner 

Lillehammer kommune ser på muligheten for å opprette et 
samarbeid og dialog med Ringsaker kommune i forbindelse med 
oppstart av områdereguleringen.  

Ved utarbeiding av 
planforslag 
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5.2 Fremdrift 
 

2020 2021 2022 Fremdriftsplan 
O N D J F M A M J J A S O N D J F M A 

Planprogram 
Utarbeide planprogram                    
Politisk behandling planprogram                    
Varsel om oppstart og høring 
planprogram (6 uker) 

                   

Drøfte planprogram regionalt 
planforum 

                   

Ferdigstilling og kvalitetssikring                    
Fastsette planprogram, 
planutvalg og kommunestyre 

                   

 

2021 2022 Fremdriftsplan 
M A M J J A S O N D J F M A M J J A S 

Planforslag områderegulering 
Utredning, analyser, medvirkning                    
Oppsummering og 
sammenstilling, samlet KU 

                   

Drøfting i regionalt planforum                    
Saksforberedelse og 
kvalitetssikring 

                   

Behandling av 1. utkast politisk 
utvalg 

                   

Høring av planforslag                    
Bearbeiding etter høring                    
Behandling av 2. utkast politisk 
utvalg 

                   

Høring av planforslag                    
Ferdigstilling og kvalitetssikring                    
Sluttbehandling politiske utvalg                    

 

 

5.3 Finansiering 
Områderegulering er en kommunal oppgave og skal utarbeides av kommunen. I den videre prosessen skal 
det sees på muligheter for offentlig og privat samarbeid og ulike løsninger for medfinansiering.  

 

5.4 Organisering 
Det foreslås følgende organisering av planarbeidet: 

 Prosjekteier er kommunestyret. 
 Styringsgruppen består av ordfører, kommunedirektør, leder for planutvalget, nestleder for 

planutvalget, sektorsjef for by- og samfunnsutvikling og byplansjefen. Gruppen skal ha ansvar for 
fremdrift og øvrige frister. 

 Prosjektgruppen består av medarbeidere fra Plan og miljø, og har ansvar for prosjektledelse og 
utarbeidelse av planen.  
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 Arbeidsgruppen består av representanter for relevante fagområder i kommunen. Arbeidsgruppen 
skal sørge for en tverrfaglig koordinering og faglig forankring av planen. Prosjektgruppen 
administrerer møtene. Følgende tjenesteområder/fagområder foreslås representert i 
arbeidsgruppen: 

o Planavdelingen  
o Vann og avløp 
o Veg og trafikk 
o Byggesak 
o Park og idrett 
o Kultur 
o Landbrukskontoret i Lillehammerregionen 
o Lillehammer regionen Vekst 
o Miljøvernrådgiver 

 Politisk arbeidsgruppe er planutvalget. Det vil løpende vurderes behovet for orienteringer, 
arbeidsmøter eller saker til planutvalget.  

 Ekstern referansegruppe er representanter for ulike interesser på Nordseter. Gruppen skal bidra til 
kunnskapsgrunnlag og kvalitetssikring. Det legges opp til ca to møter før 1. gangs høring og eventuelt 
et møte mellom 1. og 2. gangs høring ved behov. Prosjektgruppen administrerer møtene. Følgende 
organisasjoner/grupper foreslås representert i ekstern referansegruppe: 

o Grunneierrepresentanter 
o Beitelag 
o Lillehammerfjellet tur- og løypeselskap 
o DNT 
o Utmarkslaget 
o Hytteeierforeninger/velforeninger 
o Naturvernforbundet 
o Næringsdrivende 
o Interessegrupper kan inviteres inn ved behov, eksempelvis representanter fra idrettslag eller 

turistnæringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


