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OMRÅDEREGULERING FOR NORDSETER – PLANPROGRAM - HØRINGSUTTALELSE FRA 
NETTVERKET FOR REGIONAL FJELLGRENSE 
 
Det vises til varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for Områderegulering 
Nordseter av 08.12.2020 og med frist for uttalelse 12.02.2021. 

 
 

Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer (fjellnettverket) har tilslutning 

som spenner fra hytte- og velforeninger til typiske interesseorganisasjoner som 

Naturvernforbundet, NJFF, NOF og DNT. Samtlige velforeninger i Ringsakerfjellet er tilsluttet. 

Nettverket arbeider for en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av det sammenhengende 

fjellområdet hvor Lillehammer, Ringsaker og Øyer har felles kommunegrenser. Nettverkets formål 

er å sette grenser for utbygging, og sikre ivaretakelse av viktige natur- og friluftslivsområder for 

allmennheten.  
 

 
NORDSETERS HISTORISKE UTVIKLING 
Nordseter er en gammel setergrend med fin beliggenhet i en lun senkning mellom 
Nordseterhøgda/Lunkefjell og Grøtåsen, mot det majestetiske Nevelfjell. 
Beliggenheten nær Lillehammer og tett opp til det bynære fjellplatået har gjort at den opprinnelige 
setergrenda etter hvert utviklet seg til et attraktivt helårs frilufts- og rekreasjonsområde for 
lokalbefolkningen, tilreisende og turister. Dette har over tid medført etablering av varierte 
rekreasjonstilbud og etter hvert et betydelig antall fritidsboliger/hytter. 
 
Nordseter har de senere årene gjennomgått en tydelig endring i bygningsstrukturen. De tre store 
høyfjellshotellene er bygget om til leilighetsbygg uten de gamle fellestilbudene til folk i området, som 
kafe/restaurant/utleiearealer/badeanlegg/skitrekk. Dette kan ha bidratt til å svekke Nordseters status 
og omdømme som en spesielt attraktiv fjelldestinasjon, antagelig både for turister og hyttefolk. På 
den positive siden kan den svekkede statusen, sammen med eierstrukturen i setergrenda og en 
ganske restriktiv utbyggingspolitikk fra Lillehammer kommunes side, ha bidratt til å minske 
utbyggingspresset i et område som faktisk ligger «midt i smørøyet». Samtidig har dette også bidratt til 
å gjøre Nordseter til en liten og ganske spesiell fjelldestinasjon, hvor naturen og utfartskvalitetene, 
med god tilgjengelighet til et praktfullt fjellområde, har blitt tydeliggjort og videreutviklet.  
 
NORDSETER SOM UTFARTSDESTINASJON 
Nordseter har et tydelig utfartssenter øverst i Nordsetervegen, hvor det ligger et velfungerende 
servicesenter (Nordseter Fjellpark) med kafe, butikk og et variert servicetilbud. Her er rikelig med 
parkeringsarealer, busstopp i direkte tilknytning til skiløyper, og merkede stier/turdrag i alle 
himmelretninger; vestover mot Grøtåsen/Grøtåsseter, nordover mot Neveloset, nordøstover langs 
Reinavegen opp i fjellområdet, sørøstover langs Kausvegen og Sjusjøråket mot Lunkefjell og rett 
sørover Skogsløypa mot Sjusjøen. Det spesielle med dette utfartsområdet er den sterke og 
umiddelbare naturopplevelsen. Her kommer man rett ut i det praktfulle naturområdet opp mot 
Lillehammerfjellplatået med det mektige Nevelfjellet, rett imot. Kvaliteter verdt å ta vare på!  
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FJELLNETTVERKETS INNSPILL TIL PLANPROGRAM 
 

- Lillehammer kommune skal ha ros for et omfattende og godt planprogram, og ved at de ved 
utarbeidelse av områdeplan viser vilje til politisk styring der interessene åpenbart er mange, 
og der utbyggingsinteressene helt sikkert er store. Planprogrammet inneholder stor bredde i 
temaer som skal utredes, og med gode intensjoner om medvirkning i planprosessen, noe som 
gir et godt grunnlag for god planprosess.  
 

- For oss er det noe uklart hva det innebærer at «Områderegulering Nordseter blir et juridisk 
bindende dokument» som omtalt i kapittel 5.1.1 samtidig som det i kommuneplanen om 
hensynssone H810_01-03, under overskriften «Retningslinjer», skrives at «Det tillates tiltak i 
tråd med gjeldende reguleringsplaner». Kommunen bør i planprogrammet klargjøre hva 
områdeplanen formelt gjør med statusen til de mange vedtatte reguleringsplaner i og 
omkring Nordseter. 

 
- Planprogrammet inneholder ikke noen begrunnelse for geografisk avgrensning for 

områdeplanen (planområde), og dette framgår heller ikke av nylig vedtatt kommunal 
arealplan med bestemmelser og gjennomføringssone H810-01-03. Er det slik at foreslåtte 
avgrensning er å oppfatte som en absolutt yttergrense for områdereguleringen kommunen nå 
går i gang med?  
 

- Fjellnettverkets utgangspunkt, før resultater fra utredninger foreligger, er at kommunen 
gjennom områdeplanen må sikre og videreutvikle Nordseter som utfartsdestinasjon for 
lokalbefolkningen i Lillehammerområdet, for tilreisende og turister, og ikke minst for tur- og 
rekreasjonsfokuserte hytte- og leilighetseiere på Nordseter. Kommunen bør ikke ha 
ambisjoner om at Nordseter skal vokse så mye at kjøpekraften muliggjør stort lokaltilbud av 
butikker, kaféer og restauranter mv.  Lillehammer sentrum har et omfattende og variert 
service- og kulturtilbud, i god nærhet til Nordseter, og denne koblingen bør styrkes. 

 
- Kommunen bør heller legge til rette for at Nordseter bevarer sitt særpreg som en stille og 

hyggelig seter- og hyttegrend, med en tydelig og spennende historie, i et viktig natur- og 
rekreasjonsområde. Områdereguleringen bør derfor ikke legge opp til større 
utbyggingsprosjekter, men basere seg på en tilpasset innfylling og fortetting innenfor 
eksisterende utbyggingsområder, og begrenset av Nordsetergrendas naturlige ytre avgrensing 
mot fjellområdet, Gropmarka og Sjusjøen. I tillegg vil en hovedproblemstilling i den videre 
planprosessen bli byggeområdenes indre avgrensing mot eksisterende og videreutviklet 
grøntstruktur, registrerte vannveier, elver, bekker og myrer, og spesielt viktige 
landskapselementer mv. Områdereguleringens mulighet til å sikre traseer for gående, 
syklister og skiløpere gjennom byggeområdene ved bruk av arealformålet «grønnstruktur» (jf. 
pbl § 12-5, punkt3) bør også utnyttes. 

 
   OM FJELLGRENSE – BYGGEGRENSE MOT FJELLET                                                                                                          
 

- Fjellnettverket oppfatter plangrensen som en meget grov ytre planavgrensing, og absolutt 
ikke som en vurdert grense for mulig framtidig utbyggingsgrense/byggegrense. Med 
utgangspunkt i ønsket om å videreutvikle Nordseter som utfartsdestinasjon vil vi, der vi nå 
står i prosessen, anbefale en byggegrense mot fjellet som i hovedprinsipp følger en 
grensedragning mot fjellet langs eksisterende bebyggelse vest for Grøtåsvegen, langs øvre del 
av Nordsetervegen og Kausvegen og langs yttergrensen av eksisterende hytteområder i 
Kausområdet, Skihyttevegen og Høgfjellia ned til Sjusjøvegen. Byggegrense mot Ringsaker på 
nedsiden av Sjusjøvegen bør fastsettes etter en samlet avveiing av gode utbyggingsområder 
og viktige naturressurser med avgjørende vekt på at Nordsetergrenda får en naturlig 
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avgrensing mot Sjusjøen, slik at områdene ikke gror sammen. Arbeidsgruppa i fjellnettverket 
har i diskusjonen om ytre grenser for utbygging på Nordseter vært i dialog og 
meningsutveksling med naturlige samarbeidspartnere: Lillehammerfjellet Tur og løypeselskap 
(LTL), DNT Lillehammer, Gropmarkas Venner og Nordseter Vel. Det er registrert bred enighet 
om et anbefalt hovedprinsipp for fjellgrense slik kunnskapsbildet nå foreligger. 

 
 
På vegne av fjellnettverkets arbeidsgruppe: 
 
Bjørn Sandelien og Morten Aas 
 
Kopi: Ringsaker kommune, postmottak@ringsaker.kommune.no 

Øyer kommune, postmottak@oyer.kommune.no 
Innlandet fylkeskommune, post@innlandetfylke.no 
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