
Nummer – navn 121 Nordseter vest for Landetjern 
Gnr./bnr. 95/1 
Størrelse 74 daa 
Ønsket formål Fritidsbebyggelse 
Dagens bruk Skog 
Formål i KPA 2011-2024 LNF 

 

Grunnkart  

 
Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via privat veg på sørsiden av Landetjern. Ligger 

innenfor eksisterende fritidsbebyggelse på Nordseter med 
bebyggelse på to sider av området. Ligge mellom ny og 
gammel hyttebebyggelse. 



Flom og overvann  Flomvegskart viser flomveger som må ivaretas og 
strukturer som sikrer avrenning må sikres. Utbygging kan 
gi økt/raskere avrenning, og det vil være viktig å sikre at 
det ikke oppstår risiko for nedenforliggende områder med 
eksisterende fritidsbebyggelse. 

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. Atkomst kan komme i berøring 
med trasé for skiløype. 

Barn og unge  Nærhet til Landetjern, skiløyper og turstier. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt; gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av skogsmark og er befart i 2018. 

Området er hogstpåvirket i nyere tid, og det er ikke 
registrert verdifulle naturtyper. Enkelte typiske arter for 
fjellskog er registrert. Utbygging vurderes å ha en 
begrenset negativ virkning på naturmiljøet. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig.  

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner.  Landskap er for øvrig ikke vurdert 
i dette området. Fjernvirkning i forhold til friluftsområder i 
Gropmarka må tas hensyn til og det bør settes en grense 
for utbygging tilsvarende som i det tilgrensende området 
for fritidsbebyggelse, slik at området ikke blir synlig fra 
Gropmarka.  

Kulturminner/kulturmiljø  Deler av området er registrert som krigsminnelokalitet. 
Dette må hensyntas ved videre regulering.  

Landbruk  Utmarksbeite, skog av lav bonitet. Beitedyr må hensyntas 
ved regulering. 

Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det vil være behov for å etablere vann og avløpsledning til 

området. Tilgrensende område for fritidsboliger har VA-
ledning og det må avklares om denne har kapasitet. 
Atkomst vil måtte etableres langs samme atkomst som for 
Lillehammer sæter 2 og 3, alternativt langs eksisterende 
veg nord for av Landetjern.  

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 
overvannsproblematikkmå utredes og det forutsettes 
sikringstiltak mot overvann/omlegging av flomveger. 
Planen bør ha en helhetlig vurdering av næringsutvikling 
på Nordseter. 

 


