
LILLEHAMMER KOMMUNE 

REFERAT FOR OPPSTARTSMØTE – REGULERINGSPLAN 
 

 

Planens navn: Reguleringsplan for Nordseter Fjellpark 

PlanID: 2019p061e21 

Saksbehandler: Trond Røneid 

Møtedato, -sted: 21.11.19 Lillehammer  

Møtedeltagere: Cathrine Mørch Friis, Anders Friis, Magnus Øyvåg Sveum, Inger Stubsjøen og 

Trond Røneid 

Referent: Trond Røneid 

 

Kontaktinformasjon Forslagstiller Konsulent 

Navn: Anders Friis Areal+ AS 

Firmanavn: Nordseter Hyttegrend AS Magnus Øyvåg Sveum 

E-post: anders@nordseter.no magnus@arealpluss.no 

Tlf:  95927193 

 

Bakgrunn for å igangsette planarbeidet 
Omregulering fra næringsformål og parkering til fritidsbebyggelse. Det vurderes en ny 

turveiforbindelse gjennom området. Flytte regulert parkeringsplass/utfartsparkering. 

 

Dagens situasjon 
Området består i dag av grønnstruktur, parkeringsplass, hytter for utleie og private hytter.  

Planområdet er i dag regulert til herberge, bevertning, forretning, friluftsområde og parkering 

 

Type reguleringsplan 
Detaljreguleringsplan 

 

Planavgrensning   
Planavgrensning; skiløype i øst, Nordsetervegen i vest, gnr/bnr 192/4 m.fl i nord og gnr/bnr 66/1 m.fl 

i sør. Området er på ca. 37 daa   

 

mailto:anders@nordseter.no
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Eiendomsgrenser 
Er noen usikre eiendomsgrenser, hjemmelshaver må rekvirere oppmåling. 

 

Gjeldende planer 
Kommuneplanens arealdel 2011-2024. Planområdet er avsatt til fritids- og turistformål, 

grønnstruktur og fritidsbebyggelse. 

Ny kommuneplan er under revisjon, ventes vedtatt 1. kvartal 2020. I planforslaget ligger Nordseter 

inne med en gjennomføringssone med krav til felles planlegging, områderegulering.   

Kommunedelplaner (tematisk): 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse  

 Kommunedelplan for oppvekst 

 Kommunedelplan for Miljø 

 Kommunedelplan for hovedvann for VA (under arbeid) 

 Kommunedelplan for trafikk og transport  

Reguleringsplan: 

 Reguleringsplan for området Nordseter i Lillehammer kommune, datert 29.06.1978 

o Reguleringsendring 61-02 Atkomst for Nordseter Hyttegrend, datert 10.04.1985 

o Reguleringsendring del av Nordseter, 66/7 og 66/78, datert 06.05.2004 

Fylkesplaner: 

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 

 Regional plan for samferdsel 2018-2030 

 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 

 Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024 

 Jordvernstrategi for Oppland  

 Kulturarvstrategi for Oppland 

Statlige bestemmelser og retningslinjer:  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Konsekvensutredning 
Planforslaget krever planprogram og konsekvensutredning, iht. forskrift om konsekvensutredning jf. 

§6b, vedlegg 1 nr. 25 «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan». 

 

Viktige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering  
 Planfaglig – planen bør være på et detaljeringsnivå som gir forutsigbarhet for området.  

 Barn og unge – må ivaretas 



 Infrastruktur – veger for biler, gående og syklende (internt og til viktige målpunkter), 

private/offentlige veier, passasjer/grøntdrag, privat- og utfartsparkering, trafikksikkerhet, 

opprettholde regulert gangveg. 

 Renovasjon – må vurderes med GLØR 

 Konsekvenser for landskapsbilde, siktlinjer, estetikk og arkitektur– kvalitet på fortettingen, 

Nordseter skal fortettes med kvalitet. Strøkets karakter, terrengtilpasning og 

nær/fjernvirkninger er viktig hensyn som må ivaretas i planarbeidet.  

 Byggegrenser – skiløype (15 meter byggegrense fra spormidt) og Nordsetervegen 

 Friluftsliv – turstier, skiløyper og friluftsliv skal ivaretas.  

 Naturmangfold – må ivaretas 

 Overvannshåndtering, flomveier, blå/grønnstruktur – bekker/flomveier, myr og myrområder. 

Må se nedbørsfeltet under ett. Både ovenfor og nedenfor planens avgrensning.  

 Vann og avløp – usikker kapasitet, må tas hensyn til videre i planarbeidet.  

 Forurensning – «mulig grunnforurensning» (se temakart 8 i forslag til ny kommuneplan)  

 Jordvern og landbruk – forholdet til skog, grønnstruktur og beitedyr.  

 Brann (Veileder «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper» fra Lillehammer region 

brannvesen) 

 Næringsarealer – omdisponering av næringsarealer må belyses grundig.  

 Samarbeid med tilgrensende reguleringsplan– Settes vilkår om at det skal være samhandling 

mellom tilgrensende planer før planene kan 1.gangs behandles. Samhandling er vesentlig for 

å se helhetlig på området.  

 

Utbyggingsavtale 
Ingen kjente behov, men med forbehold.  

 

Medvirkning 
Utover krav i plan- og bygningsloven anbefaler kommunen folkemøte, omtrent ved høring.  
 

Framdrift 
 

Oppstartsvarsel skal ha høringsfrist på min. 3 uker. 

Innsendt planforslag vil normalt bearbeides i dialog mellom kommunen og konsulent. 

Planutvalget vedtar høring av reguleringsplaner. Kommunens interne frist for ferdigstilling av 

saksframlegg til politisk behandling er 2 uker før møtet. Politisk møtekalender finnes her: 

https://www.lillehammer.kommune.no/politiske-moeter.395684.no.html 

Offentlig ettersyn skal ha frist på min. 6 uker.  

Ferier, bearbeiding av planmaterialet, annonsering mm. Kan forlenge vår behandling.  

Krav til varsel om oppstart 
Forslagsstiller varsler selv oppstart av planarbeidet. Før planarbeidet varsles igangsatt, skal 

varslingsmaterialet oversendes kommunens saksbehandler for godkjenning.  

https://www.lillehammer.kommune.no/politiske-moeter.395684.no.html


Senest 2 virkedager før varsel sendes ut sendes SOSI-fil (i nyeste SOSI-versjon) til saksbehandler for 

kontroll. 

Varsel om oppstart skal inneholde: 

• Kart som viser varslingsgrense for ny plan. 

• Oversendelsesbrev som orienterer om hensikten med planarbeidet, dagens arealbruk, 

gjeldende planstatus og ønsket reguleringsformål. 

• Regionale myndigheter ønsker at planskjema (finnes på www.planoppland.no) sendes utfylt 

sammen med oppstartsvarselet.  

Kommunen settes som kopimottaker på oppstartsvarselet.  

Krav til planforslag 
Lista nedenfor viser hvilke forventninger kommunen har til komplett materiale på bakgrunn av det vi 

er kjent med på oppstartsmøtet. Forslagsstiller er ansvarlig for å vurdere behov for ytterligere 

dokumentasjon som et resultat av tilbakemeldinger ved varsel om oppstart og eventuelt seinere i 

prosessen. 

Dette skal alltid foreligge: 

• Målestokkriktig plankart som PDF 

• Digitalt plankart i SOSI-format (nyeste SOSI-versjon) 

• Bestemmelser 

• Planbeskrivelse 

• Innkomne merknader ved varsel om oppstart 

• Vurdering/kommentarer til merknadene 

• ROS-analyse 

Vurderes i den enkelte sak: 

• Planskjema 

• Illustrasjoner, fotomontasjer, perspektivtegninger 

• Byggetegninger 

• Modell 

• Vegprofil 

• Andre analyser, f.eks. flom, støy, biologisk mangfold eller annet 

Krav til teknisk infrastruktur 
Teknisk infrastruktur må bygges i henhold til de til enhver tid gjeldende kommunale normer for 

teknisk infrastruktur. Dette gjelder eksempelvis veg, veglys, vann og avløp. Kommunen bruker 

Statens vegvesens normer for veg. 

Kommunen vil kreve dokumentasjon på at tekniske infrastruktur er utført iht. kommunens normer 

før overtakelsesforretning. 

Bekreftelser 
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 

tilgjengelige opplysninger under oppstartsmøtet. 

http://www.planoppland.no/


Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.  Naboprotester, 

protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil kunne føre til krav om 

endring av planforslaget, evt. endring av fremdriften på behandlingsprosessen.  

Kommunen har opplyst om gjeldende gebyrregulativ for behandling av plansaker. 

 


