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Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Ligger innenfor eksisterende fritidsbebyggelse, sentralt i 

forhold til fellesfunksjoner på Nordseter. 
Flom og overvann  Flomvegskart angir flere flomveger som må ivaretas, og 20 

m buffersone langs bekk. Det er betydelige utfordringer 
med avrenning fra ovenforliggende områder, og ved 
eventuell utbygging må det sikres mot skader. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Fortetting på Nordseter bør skje gjennom helhetlig plan 
som også sikrer og utvikler viktig infrastruktur som 



skiløyper, turstier og felles friluftsområder og – korridorer, 
inkludert alpinbakken. 

Barn og unge  Nærhet til skiløyper og turstier, bekk, gammel seter.  
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skog og rester av tidligere seterområde. 

Ingen registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter 
eller andre hensynskrevende arter i området. Potensialet 
vurderes som begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 
som tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Registrert som jorddekt fastmark i AR5. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir delvis moderat til lav 
aktsomhetsgrad, delvis høy aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Kommunal VA-ledning i nærheten. Det vil være krav om 

tilkobling. 
Nærhet til opparbeidet veg. 

Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 
vurdering av konsekvensene.   

Overordnet plangrep  Innspillet bygger opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er i tråd 
med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep. 

 
Før det avgjøres om området kan avsettes helt eller delvis 
til fritidsbebyggelse bør det utarbeides en helhetlig plan for 
Nordseter. Planen bør sikre og gi utviklingsmuligheter for 
viktig infrastruktur som skiløyper, turstier og felles 
friluftsområder. Planen bør videre sikre at nye kjøreveger 
ikke kommer i konflikt med løyper og stier. Flomfare og 
overvannsproblematikk må utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling på 
Nordseter. 

 


