
Planutvalgs behandling i møte 18.03.2021 sak 9/21: 
 
Knut Arne Vassdokken (AP) fremmet på vegne av AP, MDG og SV følgende endring av 
innstillingen punkt 3 b 3. setning endres til: 

Det er ikke ønskelig med utvidelse og fortetting av Heståsen hytteområde og dette tas ut av 
planen. Området mellom Høgfjellia og Heståsen har viktige verdier for natur og friluftsliv som 
må ivaretas. 
-----  

Ola Skrautvol (SP) fremmet følgende forslag til endring av pkt. 3: 
 
Nordseter kan videreutvikles som et hytteområde med moderat utbygging. Området må 
fortsatt ha et tydelig seterpreg med naturkvaliteter i fokus. 
 

 Næring: Moderat ambisjonsnivå. 
 Fritidsbebyggelse: Moderat til middels ambisjonsnivå. 
 Mål: Graden av fortetting balanseres med bevaring av seterpreg. Eksisterende 

seterløkker opprettholdes uten utbygging. 
Byggegrense mot fjellet følger Nordsetervegen – Kausvegen – Høgfjellia og rett linje 
derfra ned til vegen Nordseter -Sjusjøen.  
Det kan vurderes tettere utnyttelse på utvalgte steder hvor konsekvenser for setermiljø, 
naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv er lave.  
Fokus på å opprettholde dagens næringsvirksomhet, samt avsette arealer for mulig 
etablering av servicetilbud og sentrumsfunksjoner. 

-----  
 
Eva Marie Meling Mathisen (Rødt) fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: 
 
Kommunestyret vedtar allerede nå en byggegrense på Nordseter. Byggegrensa defineres 
vestfra langs Grøtåssetervegen, opp Nordsetervegen, videre Kausvegen og så i overkant av 
Høgfjellia hyttefelt og en linje rett ned på Sjusjøvegen i østkanten av hyttefeltet. Mot 
Gropmarka bygges det ikke videre nedover fra Sæter III. 
-----  

Eva Marie Meling Mathisen (Rødt) fremmet følgende forslag til 3 a: 
 
Ambisjonsnivå 4 erstatter punkt 3 i kommunedirektørens innstilling.   
-----  
 
 
Votering: 
Eva Marie Meling Mathisens forslag til 3 a fikk en stemme (Eva M. M. Mathisen (Rødt) og 
falt. 
 
Ola Skrautvols forslag til endring av pkt. 3 fikk to stemmer (Hans P. Bjørge og Ola Skrautvol 
(SP)) og falt. 
 
Eva Marie Meling Mathisens forslag til nytt punkt 5 fikk tre stemmer (Eva M. M. Mathisen 
(Rødt), Hans P. Bjørge og Ola Skrautvol (SP)) og falt. 
 



Knut Arne Vassdokkens forslag til endring av innstillingen punkt 3 b 3. setning ble vedtatt 
mot to stemmer (Eva M. M. Mathisen (Rødt) og Morten Aune (H)) 
 
Kommunedirektørens instilling med Vassdokkens endring enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalg 
Planutvalgets forslag til vedtak: 

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 
er ikke ønskelig med utvidelse og fortetting av Heståsen hytteområde og dette 
tas ut av planen. Området mellom Høgfjellia og Heståsen har viktige verdier 
for natur og friluftsliv som må ivaretas. 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.  

 


