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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Familien Friis har siden 1984 drevet og utviklet kommersiell utleie av «varme senger» i hytter og 
leiligheter på Nordseter med utgangspunkt i Hyttegrenda og Fjellrast. Det er i de senere år investert 
mye i oppussing av anleggene. I tillegg til utleiehytter er det enkelte boliger innenfor planområdet. 

Markedet for kommersiell utleie på Nordseter er under stadig økende konkurranse fra alle de private 
hyttene som bygges i området.  Utleie av private hytter gjennom nettbaserte tjenester har blitt et 
stort marked, og en betydelig konkurrent til tradisjonelle utleiebedrifter. Kostnadene knyttet til å 
opprettholde den moderne standarden som markedet etterspør viser seg å være for store for slike 
virksomheter – hvor belegget ikke er stort nok til å generere nødvendige inntekter. 

Gjeldende reguleringsplan er fra 1978, og fra en tid hvor utleie av varme senger hadde en betydelig 
andel i fritidsmarkedet – i en tid hvor det også var flere hoteller i drift på Nordseter. Omregulering fra 
næring (fritids- og turistformål) til privat fritidsbebyggelse er en pågående prosess mange steder i 
fjellregionene – som en naturlig konsekvens av utviklingen nevnt over. 

Oppstart av reguleringsplan for Nordseter fjellpark ble drøftet med planavdelingen i Lillehammer 
kommune i september 2019. Kommunen ønsket innledningsvis at planområdet ble en del av 
planarbeidet for Nevra-området, men det er gitt klarsignal for å igangsette separate planprosesser 
under forutsetning om samarbeid om bl.a. grønnstruktur og infrastruktur.   

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende bebygd område til fritidsbebyggelse, 
parkering og grønnstruktur / turvei og løypenett.  

- Det planlegges noe fortetting av regulerte byggeområder, i harmoni med eksisterende 
bebyggelse og byggeskikk. 

- Det planlegges både offentlig tilgjengelig utfartsparkering og privat fellesparkering for deler 
av fritidsbebyggelsen. 

- Eksisterende skiløype reguleres som opparbeidet. I tillegg planlegges det regulert to tur-
/skiløypeforbindelser mellom Nordsetervegen og eksisterende løype. 

 

1.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt og behov for 
planprogram 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart 
av reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (2017):  
 
Fritidsbebyggelse er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget faller dermed inn under 
konsekvensutredningsforskriften § 6 første ledd punkt b) jf. Vedlegg I pkt. 25 Nye bolig og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.  

Det har derfor blitt utarbeidet et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i 
henhold til forskrift om konsekvensutredning. 

Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av plan og tiltak.  
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I henhold til KU-forskriften § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 
anses viktige for miljø og samfunn 

b) forholdene som etter kapittel 5 (innholdet i KU’en) skal utredes, og hvilke metoder som er 
tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap 

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen 

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra 
særlig berørte grupper og andre. 
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2. PLANOMRÅDET OG OMGIVELSENE 

2.1 Beliggenhet og planavgrensning 

 
Planområdets beliggenhet (ikke endelig planavgrensning) 

 

Planområdet har en sentral 
beliggenhet på Nordseter, mellom 
Nordsetervegen og hovedskiløypa 
i retning Sjusjøen. 

Området er avgrenset av 
Nordsetervegen i vest, 
eiendomsgrenser i nord og sør, 
samt skiløypetraseen i øst – som 
inkluderes i planområdet. 
Avgrensningen er også tilpasset 
gjeldende reguleringsformål – 
som ønskes omregulert og 
omplassert. 

 

 

Flyfoto med planavgrensning. 
(Lillehammer kommune) 
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Skiløypa vist med lilla strek (www.skisporet.no) 

 
Fra skiløypa sett nordover. Planområdet til venstre 
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Fra skiløypa med Nevra i bakgrunnen og skibakke/skitrekk til høyre 

2.2 Naturmiljø  
Innenfor planområdet er det ikke registrert ansvarsarter, truede eller rødlistede arter1.  
Langs skiløypetraseen i øst er det registrert duskmyrull og like ovenfor planområdet er det registrert 
Myrmaure (begge livskraftig). Det er enkelte klynger av gran og noen fuktige områder. I nord er 
det etablert avskjæringsgrøft for å lede vannet unna parkeringsplassen i nedkant.  
 

2.3 Naturressurser  
Planområdet består hovedsakelig av bebygd areal, veier/parkering eller bearbeidet terreng.  
 

2.4 Landskap  
Planområdet ligger vestvendt, med varierende helning. En stor andel er bebygd. Flyfotoet under viser 
landskapsformen og slik området så ut i 1965, da det bar preg av seterdrift, i tillegg til 
hotellbygningene som var en sentral del av virksomheten. 

 
1 https://artskart.artsdatabanken.no (besøkt: 13.12.2019)  
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Flyfoto over området tatt i 1965 (Maihaugen/Digitaltmuseum.no)
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2.5 Kulturmiljø og bebyggelse  
Fjellrast 

Fjellrast er opprinnelig en sportskafe for alpinister i «bamsebakken» som slalombakken bak Fjellrast 
ble kalt. Fjellrast fungerte og som skysstasjon for beltebiler som kjørte fra Nordseter til Pellestova og 
Hornsjø med gjester, bagasje og proviant. 

 

 
Fjellrast (foto: Nordseter Fjellpark) 

Rutebussene som kom opp fra Lillehammer hadde snuplass på Fjellrast. Her var det drivstoffpumpe. 

Beltebilene sluttet å kjøre når Pellestova fikk egen vinterveg opp fra Øyer/Hafjell. 

Fjellrast hadde postkontor siden 50 tallet. Peter Kirk kjøpte Fjellrast og den ble restaurert og 
ombygget til storhytte i 1998-1999 etter at posthuset var stengt. Siden har Fjellrast fungert som 
storhytte for skolegrupper og storfamilier. 

Fjellrast ble overtatt av Nordseter Fjellpark i 2014 i forbindelse med at Kirk flyttet tilbake til Danmark. 

Hytter 

Nordseter Hyttegrend ble etablert i 1984 når Eigil Paulsen og Peter Kirk gikk sammen etter at Eigil 
Paulsen hadde lagt ned Hotell Kronen i Lillehammer. De første åtte høystandardhyttene ble bygget i 
Hyttegrend 2 (192/5,6,7). Dette var samtidig med at Hunderfossen Familiepark ble startet opp og 
Nordseter Hyttegrend er et av de først kommersielle hyttegrendene i regionen. Det ble utvidet med 
leiligheter i 1987-88 og flere hytter i 1990.  
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Hyttebebyggelse sett fra skiløypa 

 

Nordseter Hyttegrend ble overtatt av familien Friis i 2008, i 2010 tok de over driften på Nordseter 
Sportell (tidl. Lande Høyfjellshotell). Virksomheten/konseptet Nordseter Fjellpark ble etablert i 2012. 

Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 

2.6 Barn og unges interesser  
I dagens situasjon er barn og unges interesser for en stor del knyttet til løypetraseer. Det er for tiden 
ikke drift i skitrekkene, og det er ikke opparbeidet egne leke- eller aktivitetsområder rettet mot barn i 
nærområdet.  

Ferdsel langs Nordsetervegen og i skiløypa foregår i stor grad sammen med voksne. 

2.7 Veg og teknisk infrastruktur  

Veger  
Planområdet ligger langs Nordsetervegen (fylkesvei 2520) som er opparbeidet i ca. 6 meter asfaltert 
dekke, inkludert skulder. I turistsesongene er det betydelig gangtrafikk langs veien. Det er regulert 
gang- og sykkelvei langs østsiden, helt nede fra Sjusjøvegen og opp til Kausvegen, men denne er ikke 
opparbeidet.  
 
Det er ikke registrert trafikkmengde i Nordsetervegen. Denne vil naturlig nok variere betydelig 
gjennom året. 
Det er registrert to trafikkulykker i Nordsetervegen i eller inntil planområdet: 

- Påkjørsel av fotgjenger (én lettere skadet) ved Nordseter Fjellstue og Hytter i november 1999 
(mulig årsak: mørkt, nedbør og dårlig sikt) 

- Påkjørsel av akende person (én lettere skadet) ved Fjellrast i februar 1993 (fotgjenger krysset 
kjørebanen) 
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Ut fra Nordsetervegen er det etablert seks avkjørsler til planområdet. Ingen av disse er 
enkeltavkjørsler. 

 
Sett nordover ved Fjellrast 

Elektrisitet  
Eidsiva Nett har transformatorstasjon i området. 

Vann og avløp 

Det er noe usikker kapasitetsstatus for vannforsyning. Vann til Nordseter pumpes opp fra 
Birkebeineren høydebasseng ovenfor Lysgaardsbakkene.  

Det ligger ledningsnett i Nordsetervegen og opp til Kausvegen gjennom planområdet nord for 
Fjellrast.  

Mobilnett 
Telenor har basestasjon i området, på eiendommen 66/34. 

 

2.8 Annet  

Grunnforhold  
Grunnen består av tykk morene (NGU Løsmassekart). 

I kommunens register er det registrert mulig grunnforurensning etter tidligere drivstoffpumpe ved 
Fjellrast. Erfaringsmessig viser det seg ofte at det er oljeforurensning på slike steder. Det planlegges 
ikke gravearbeider på det aktuelle stedet, og det vil da ikke bli krav om miljøundersøkelser og 
tiltaksplan. Arealet vil bli angitt med hensynssone i plankartet.  
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 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  

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 Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 
• 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 

Reguleringsplan: 
• Reguleringsplan for området Nordseter i Lillehammer kommune, datert 29.06.1978 

- Reguleringsendring 61-02 Atkomst for Nordseter Hyttegrend, datert 10.04.1985 
- Reguleringsendring del av Nordseter, 66/7 og 66/78, datert 06.05.2004 
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Gjeldende reguleringsplaner i området 
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4. TILTAKET 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende bebygd område til fritidsbebyggelse, 
parkering og grønnstruktur / turvei og løypenett.  

• Det planlegges noe fortetting av regulerte byggeområder, i harmoni med eksisterende 
bebyggelse og byggeskikk. 

• Parkeringsareal planlegges regulert i samsvar med etablert situasjon og behov.  Både 
offentlig tilgjengelig utfartsparkering og privat fellesparkering for deler av fritidsbebyggelsen.  

• Eksisterende skiløype reguleres som opparbeidet. I tillegg planlegges det regulert tur-
/skiløypeforbindelser mellom Nordsetervegen og eksisterende løype. (det vil bli avklart 
underveis i planprosessen om skiløypa blir inkludert i plan for Nordseter Fjellpark eller plan 
for Nevra. 

 
Skisse for tomter, parkering og turforbindelser/skiløype 
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5. PLAN- OG UTREDNINGSTEMA 

5.1 Generelt 
I dette planprogrammet er det fokusert på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal 
utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 

 

5.2 Avgrensning og metode for utredningen  
I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes.  

Dagens situasjon (0-alternativet) beskrives, og ut fra dette gjøres en skjønnsmessig vurdering av 
konsekvenser i en femdelt skala:  

• Stor positiv konsekvens 

• Liten positiv konsekvens 

• Ubetydelig konsekvens 

• Liten negativ konsekvens 

• Stor negativ konsekvens 

 

Datagrunnlaget baseres på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløsninger som NVE, 
Miljøstatus). 

Utredningstemaene presenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal 
vurderes.  

Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering, eksempelvis Teknisk infrastruktur, gis en kort 
redegjørelse. 

Konsekvensvurderingene sammenstilles i en tabell, og det konkluderes ut fra denne. 

0-alternativet 

0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon og planstatus. Konsekvensene skal 
vurderes ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til.  

 

5.3 Tema som skal konsekvensutredes 
• Omdisponering av næringsarealer til privat fritidsbebyggelse: 

Konsekvenser for destinasjonen og næringslivet på Nordseter skal belyses.  
• Landskap og arkitektur:  

Konsekvenser for landskapsbilde, siktlinjer, estetikk og arkitektur skal belyses. Det skal 
redegjøres for hvordan planen tilrettelegger for fortetting med kvalitet. (hensyn til strøkets 
karakter, terrengtilpasning og nær/fjernvirkninger) 

• Friluftsliv:  
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget sikrer eksisterende og nye turstier, skiløyper 
samt hensyn til friluftslivet.  
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• Flomfare og overvannshåndtering: 

Flomveier og bekker, blå/grønn struktur, myr og myrområder skal vurderes i sammenheng. 
Det skal utføres flomberegning ut fra nedbørsfelt. Konsekvenser av tiltak både ovenfor og 
nedenfor planens avgrensning skal vurderes. Utredningen skal vurdere områder nedenfor 
planområdet som blir påvirket.  

Rapporten skal omfatte både planområdet og planområdet for Nevra (naboplan). 

 
• Jordvern og landbruk (naturressurser): 

Konsekvenser for skog og beitedyr skal utredes.  

 

5.4 Andre tema som utdypes i planbeskrivelsen 
• Barn og unges interesser: lek og opphold, tilgang til aktivitetsområder 
• Kjørevei, gang- og sykkelvei og turstier  

internt og til viktige målpunkter, private/offentlige veier, passasjer/grøntdrag, privat- og 
utfartsparkering, trafikksikkerhet,  

• Renovasjonsløsning  
skal vurderes i samarbeid med GLØR 

• Byggegrenser til skiløype (15 meter byggegrense fra spormidt) og Nordsetervegen 
• Naturmangfold  

vurdering jf. naturmangfoldloven 
• Vann og avløp  

Kapasitet redegjøres for og hensyntas.  
• Forurensning – redegjørelse for mulig grunnforurensning og eventuelle konsekvenser  
• Samarbeid med tilgrensende reguleringsplan– Kommunen setter 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.  

• Brann  
Veileder «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper» fra Lillehammer region 
brannvesen» skal hensyntas i planen. 

 

5.5 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i DSBs 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade 
på eiendom/infrastruktur med mer.  

5.6 Avbøtende tiltak 
Konsekvensutredningen skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak.
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6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG VIDERE PLANPROSESS 

 

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 
Det er og vil bli lagt vekt på å gjennomføre en planprosess som gjør det mulig med medvirkning 
utenfra rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte parter og interesser 
sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Planprosessen hittil er beskrevet i kap. 1 Innledning. Offentlig ettersyn av planprogrammet blir 
kunngjort i GD, på www.arealpluss.no og på kommunens internettsider.  

Uttalelsene til planoppstart og planprogram skal vurderes og eventuelt innarbeides i 
utredningsprogrammet i kap. 5. Planprogrammet vil deretter bli lagt fram for fastsetting/vedtak av 
kommunen.  

Utarbeidelsen av konsekvensutredning og endelig planforslag vil skje på bakgrunn av fastsatt 
planprogram. Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet ved behov.   

Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker, og dette vil bli kunngjort i GD og 
legges ut på www.arealpluss.no samt Lillehammer kommunes nettsider.   

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 
samme dokumentene vil også være tilgjengelige på servicetorget i rådhuset.  

6.3 Framdriftsplan  
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogrammet 
og et (nytt) offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning. Endringer i 
framdriftsplanen kan skje dersom det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn eller av 
kapasitetsmessige årsaker.  

 

MILEPÆLER OG MØTER (antatt framdrift) 

 

DATO 

Oppstartsmøte  Uke 47 2019 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, 
planprogram til offentlig ettersyn (seks uker 
høring) 

 

Uke 5 – 11  2020 

Eventuelt arbeidsmøte med kommunen  Uke 11 2020 

 

Vedtak av planprogram i planutvalget 

 

16. april 2020 (uke 16) 

http://www.arealpluss.no/
http://www.arealpluss.no/
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Utarbeide planbeskrivelse med 
konsekvensutredning, 
reguleringsbestemmelser, plankart, overordnet 
VA-plan og ROS-analyse  

 

Uke 10 – Uke 17 2020 

(påbegynnes parallelt med høring av 
planprogram) 

Innsending for førstegangsbehandling Uke 18 (mai) 2020 

 

Førstegangs behandling i utvalg for 
samfunnsutvikling 

 

Uke 24 (11. juni) 2020 

Offentlig ettersyn av planforslaget  

 

Juni – august 2020 

Åpent møte på Nordseter 

 

Mai 2020 

Administrasjonens behandling av uttalelser. 
Eventuell bistand fra Areal+ 

 

August 2020 

Andregangs behandling i utvalg for plan og 
samfunnsutvikling 

 

17. september 2020  

Vedtak i kommunestyret 

 

24. september 2020 
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