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SAMMENDRAG: 
Det legges opp til et nytt utbyggingsområde med 36 fritidsboliger med tilhørende veger. 
 
Det er ikke varslet innsigelse til plan fra fylkeskommune, eller statlige fagmyndigheter 
hvis saksområde blir berørt. 
 
Detaljreguleringsplanen for Kjøpmannsletta og Vårsetra anbefales godkjent.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til detaljreguleringsplan for 
Kjøpmannsletta og Vårsetra til sluttbehandling. Se vedlegg 5 for tidligere saksopplysninger 
og vurderinger. 
 
Gjeldene bestemmelser om regulering. 
Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 2008 kapitel 
12. Det er opptil kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen, å avgjøre hvilke 
områder som skal reguleres og til hvilket formål områdene skal legges ut til. I henhold til § 
12-4 er endelig vedtatt reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken.  
 
Overordna planstatus. 
Kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum med bestemmelser ble vedtatt den 
24.02.2011. Kommunedelplanen med de juridisk bindende bestemmelsene fastlegger 
rammene for reguleringsarbeidet.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Planprosess 
Forslaget er utarbeidet av Structor Lillehammer AS på vegne av Nyseterkjølen Utbygging AS. 
Nyseterkjølen Utbygging AS består av 4 grunneiere, de ønsker å regulere områdene som i 
kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum er benevnt med F1-a, F1-b, E1, F2-
a og F2-b.  
Lars Trygve Skålenget gnr. 76 bnr. 1 og Erling Surnflødt gnr. 74 bnr. 1 er eiere for 
eiendommene som reguleres innenfor Kjøpmannsletta og Vårsetra. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse i samsvar med kommunedelplanen for 
Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum, vedtatt 24.02.2011. 
 
Det ble avholdt felles oppstartsmøte for disse områdene. Disse 5 delområdene utgjør 3 
selvstendige detaljreguleringsplaner, som får egne bestemmelser og plankart. Men felles 
planbeskrivelse og ROS-analyse. Oppstart av planarbeidet ble varslet i GD med innspillsfrist 
10.01.2020. 
 
I forbindelse med offentlig ettersyn holdt utbygger åpent møte på Jadratun 11.07.20, hvor de 
informerte om planarbeidet og utbyggingsplaner. 
 
Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 09.07.20 – 09.09.20. Det kom 
inn 7 merknader. Merknadene er oppsummert og kommentert nedenfor. 
 
Merknad Kommentar 
Lillehammer region brannvesen, brev 
datert 13.07.2020, sak.dok.nr: 20/1146-7. 
Brannvesenet har ingen innvendinger til 
plan, men minner om behovet for adkomst 
og etablering av tilstrekkelig slokkevann. 

Det legges ikke opp til innlagt vann, men 
vannposter. Noe som gjør tilgangen til 
slokkevann begrenset.  

 

 Merknaden er tatt til orientering. 
Elvia, e-post av 03.08.2020, sak.dok.nr: 
20/1146-8. 
Har ingen spesielle kommentarer til planene 
for området. 

 
 
Merknaden tas til etterretning. 

Innlandet fylkeskommune - Kulturarv, 
brev datert 14.08.2020, sak.dok.nr: 
20/1146-9. 
Har ingen merknader til planforslaget. 

 
 
Merknaden tas til etterretning. 

Statens vegvesen, brev datert 20.08.2020, 
sak.dok.nr. 20/1146-10. 
Har ingen merknader til planforslaget. 

 
Merknaden tas til etterretning. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, 
brev datert 02.09.2020, sak.dok.nr. 
20/1146-11. 

Det er knyttet bestemmelser til håndtering 
av overvann til den enkelte tomt, samt til 
veger, parkering etc. Det er også satt krav til 
dimensjonering og dokumentasjon. Det er 



  
 
 

  
 
 

 

NVE har gitt en generell tilbakemelding og 
viser til veiledningsmateriell, samtidig 
minner de om at det er kommunen som har 
ansvaret for at det blir tatt nødvendige 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, 
vassdrag og energianlegg i arealplaner.  

ikke registrert bekker med helårsvannføring 
innenfor planområdet. 

Merknaden tas til etterretning. 
 

Innlandet fylkeskommune – 
samfunnsutvikling – Kommunal 
veiledning plan, brev datert 25.08.2020, 
sak.dok.nr: 20/1146-12. 
Fylkeskommunen har innspill til presisering 
av planbestemmelsen.  
Bestemmelsene om tekniske anlegg kan med 
fordel presisere at terreng som berøres av 
slike anlegg skal revegeteres jf, 
bestemmelsen om vegetasjon. 
Selv om tomtene er lagt på de flateste 
partiene blir det relativt store terrenginngrep 
som følge av veganlegget. Det bør vurderes 
om bruk av natursteinmurer for å begrense 
terrenginngrep på stedet der det blir svært 
høye skjæringer eller fyllinger langs etter 
vegen. Vi anbefaler at det under formålet 
«annen veggrunn» tillates satt opp 
terrengmurer i naturstein.  
Bestemmelsen om belysning bør presiseres 
at eventuell utebelysning skal være 
sensorbasert. Det er et økende problem med 
utebelysning som står på døgnet rundt, og 
året rundt. Det medfører lysforurensing og 
ødelegger naturopplevelsen i nattemørke. 
Hyttene planlegges uten tilkobling til det 
elektriske nettet, noe som trolig gjør 
problemet med utelys mindre. Men en 
bestemmelse som sikrer bevegelsessensorer 
vil uansett være bra. 
 
I bestemmelsene om utnyttelsesgrad bør det 
presiseres at hver parkeringsplass teller 
18m². 
 
Inngjerding og beiting, planbestemmelsene 
følger om kommunedelplanens bestemmelse 
om at det kan inngjerdes et område på 200 
m² til hver hytte. Forslagsstiller bør vurdere 

 
 
 
 
 
 
Tillegg om revegetering innarbeides i 
bestemmelsene pkt 1.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillegg om bruk av terrengmurer 
innarbeides i bestemmelsene pkt 3.2.  
 
 
 
 
 
Pkt. 1.8 i bestemmelsene om belsyning 
endres så det blir noe strengere krav til 
utebelysning. 
 
 
 
Dette står under bestemmelsenes pkt. 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
Merknaden tas til etterretning. 



  
 
 

  
 
 

 

om dette arealet kan reduseres noe og om 
arealet kan knyttes direkte til bebyggelsen. 
Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 
15.09.2020, sak.dok.nr. 20/1146-13. 
Vann og avløp: Vi oppfatter bestemmelsen 
om avløp i pkt. 1.7.3 slik at det i 
utgangspunktet bare åpnes for do-løsninger 
som biologisk do med typegodkjenning eller 
vakuum-do til tett tank. Det presiseres at det 
ikke er tillat med utslipp for det foreligger 
utslippstillatelse. Fylkesmannen minner om 
av avløpsledning i utgangspunktet alltid skal 
godkjennes av kommunen. 
 
Samfunnssikkerhet: Synes å være ivaretatt 
for reguleringsplanen, når det gjelder faglige 
vurderinger som gjelder flom, overvann og 
skred viser vi til uttalelsene fra NVE. 
 
Landbruk: Vel 18 daa. Av arealet er 
registrert som dyrkbart. En del av dette er 
registrert som myr, som det i utgangspunktet 
ikke er åpnet for å nydyrke. Fylkesmannen 
minner om at avgangen skal rapporters 
gjennom KOSTRA-systemet. 
 
Naturmangfold: Ved oppstart påpekte vi at 
utvalgt naturtype slåttemyr, Flågåslettet øst, 
lå innenfor planområdet. Naturtypen har 
middels verdi. I forslag til reguleringsplan er 
dette løst ved at lokaliteten er regulert til 
LNF-formål, men grenser i nord helt inn til 
fritidsbebyggelsen. Fylkesmannen 
aksepterer løsningen, men oppfordrer 
kommunen og tiltakshaver til å etablere ei 
buffersone på min 10-15 m med skog mot 
slåttemyra. 
 
Landskap: Det er benyttet helningskart 
aktivt og det er vårt inntrykk at tomtene er i 
all hovedsak plassert godt inn i terrenget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi tar Fylkesmannens anbefaling til 
etterretning, og legger inn en buffer mot 
tomt nr. 11, dette medfører også en liten 
justering av tomtene 12 og 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknaden tas til etterretning. 
 

 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 
gjort mindre endringer.  
 
De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

- Tillegg i pkt. 1.6 i bestemmelsene: I forbindelse med etablering eller framføring av 
tekniske anlegg, skal de i størst mulig grad etterstrebes revegetering av eksisterende 
vegetasjon. 

- Tillegg i pkt. 3.2 i bestemmelsene: For å begrense størrelsen på skjæring, fyllinger etc. 
tillates det bruk av terrengmurer i naturstein. 

- Pkt. 1.8 bestemmelse om belysning er endret til å lyde: Utendørs belysning skal 
begrenses og er bare tillatt for å sikre trygg tilkomst til hytta. Lyskilden for ev. utelys 
skal ikke være synlig på avstand. Eventuelt utelys for fritidsbolig skal plasseres på 
bygningsvegg og skal ha slik skjerm at kun bygg og terrenget nærmest bygget lyses 
opp. Utelys som lyser utover og blender er ikke tillatt. Styrken på utelyskilden skal 
ikke være sterkere enn absolutt nødvendig. Det skal ikke skapes flomlyseffekt i 
planområdet. 

- Plankartet: tomtene 11 - 13 er justert slik at det blir en buffer mot Flågåslettmyra. 
 
 
 
 
VURDERING: 
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av merknadssammenstillingen over. 
 
Samlet vurdering: 
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. 
Det er ikke varslet innsigelse til planen fra fylkeskommune, eller statlige fagmyndigheter hvis 
saksområde blir berørt. Kommunedirektøren vurderer at de endringer som er gjort i plankartet 
og i bestemmelsene før vedtak av planen er såpass små at det ikke utløser noe nytt offentlig 
ettersyn eller høring. 
 
Naturmangfold  
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. 
Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jf. kriteriene etter 
loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det 
vurderes slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstagning etter 
naturmangfoldslovens §§ 8-12 synes derfor å være tilstrekkelig ivaretatt.  
 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at reguleringsplanen 
godkjennes. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 60/20 den 13.11.2020. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
 
Foreliggende detaljreguleringsplan for Kjøpmannsletta og Vårsetra godkjennes, i medhold av 
plan- og bygningslovens § 12-12. 


