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N ORD - ODAL KOM M UN E

B eskrivelse i tilknytning til detaljregulering for
SÆTERSJØEN H YTTEFELT, DEL AV GN R. 29 BN R. 1 M.FL.

Plannummer: 20 7 000 3

1. BAKGRUNN

1.1 Tiltakshaver og forslagsstiller

Tiltakshaver er Per Thomas Nyhuus som er hjemmelshaver t il eiendommen gnr. 2 9 bnr. 1 i Nord - Odal
kommune. Plan1 AS utarbeider forslag til reguleringsplan med bestemmelser og fremmer dette.

1.2 Bakgrunnen for og hensikten med planen

På g nr. 2 9 bnr. 1 teig 2 som ligger på østsiden av Sæ tersjøen, er det i dag noe n festetomter for
fritidsbebyggelse. Øvrig del av denne eiendomsteigen er skogsområder. Per Thomas Nyhuus har ønske
om flere hytter tomter i området. Dette er i samsvar med gjeldende kommuneplan. Området tenkes
tilrettelagt for h ytte r med innlagt strøm, van n og avløp.

I tillegg til del av gnr. 2 9 bnr. 1 , inkl. tre festetomter, vil også fritidseiendommene gnr /bnr 29/53
(Eriksætra) og 29/54 ligge innenfor planområdet. Del av Sætersjøen inngår også i planen.
Det er en pågående prosess for at flere av festetom tene skal endres til selveiertomter.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av nye hytter med tilhørende veger og anlegg på
del av eiendommen gnr. 2 9 bnr. 1 , samt regulere eksisterende hytter og landbruksområder i samsvar
med dagens bruk.

2. PLAN STATUS, SAMT FORHOLDET TIL AN DRE GJELDENDE
RAMMER OG PREMISSER

2.1 Forhold til gjeldende kommuneplan for Nord - Odal og reguleringsplan er

Del av gnr. 29 bnr. 1 er i gjeldende kommuneplan for Nord - Odal avsatt til framtidig fritidsbebyggelse ,
mens de ler er avsatt til L NF - område ne . Planforslaget er i all hovedsak i samsvar me d gjeldende
kommuneplan, men det er gjort noen justeringer mellom formålene. Dette medfører både at areal for
fritidsbebyggelse er noe redusert, samt stedvis trukket noe lenger unn a Sætersjøen . I tillegg vil det gi
en noe mer effektiv og formålstjenlig utnyttelse av området i forhold til eksisterende veger .

2. 2 Konsekvensutredning

I samråd med Nord - Odal kommune er det kommet fram til at det ikke er krav om konsekvensutredning i
henh oldt til PBL kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 19.12.14 . Det er
laget et eget notat ( datert 18.04.16 ) med vurdering i forhold til forskriften . Notatet følger som vedlegg .
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3. BESKRIVELSE AV P LAN OMRÅDET

3. 1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse

Planområdet er i underkant av 20 0 dekar og er lokalisert nord i Nord - Odal kommune, ca . 2,5 km sør for
grensen til Stange kommune og rundt 11 km (i luftlinje) nord for Sand sentrum. Området ligger øst for
Rv24 (Nord - Odalsvegen) på ø stsiden av Sætersjøen . Det består i hovedsak av del av del av gnr. 29 bnr.
1, men noen eksisterende hyttetomter inngå r i planen. Dette omfatter både festetomter og
selveiertomter (gnr/bnr 29/53 og 29/54) . Deler av Sætersjøen ligge r også innenfor plangrense n.
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3 .2 Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg

Innenfor planområdet er det som nevnt noen eksisterende fritidseiendommer. Disse ligger langs
Eriksætervegen og avstikkere fra denne, og er lokalisert relativt nært Sætersjøen. Det er også noen
fritidsboliger både sør og nord for planområdet, og totalt er det i underkant av 20 hytter som har
adkomst via Eriksætervegen. Langs strandkanten ligger det noen mindre flyte brygger.
Iht. kommunens kartportal og M iljøstatus.no er vånings huset på Eriksætra SEFRAK - registrert (for mer
info se pkt. 3.11 nedenfor) . Omtrent midt i området står det også rester av en grunnmur fra en tidligere
jordkjeller , og helt nordøst er det en konstruksjon i bakken/bunkers hvor det tidligere var plassert en
s eismograf. Alt utstyr er nå fjernet, anlegget framstår nå som et «nedgravd murrom» .

I østre avgrensning av planen går det en høyspentledning. Ut over dette består området av utmark.

Eriksætra (gnr. 29 bnr. 53) Bebyggelsen på gnr. 29 bnr. 54

En av hyttene like nord for planområdet. Flytebrygger langs sjøen Tømmerkoie («Myrkoia») på gn. 29 bnr. 1 som ligger innenfor planen

Panoramabilde tatt fra nord mot gnr. 29 bnr. 1 fnr. 12
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Våningshuset sett f ra øst

Restene av den tidligere jordkjelleren Konstruksjonen hvor det tidligere var en seismograf

3. 3 Veg - og trafikkforhold

Pl anområdet har adkomst fra Eriksæ tervegen via kryss med Fv . 24 ( fylkes vegen heter Nord - Odalsvegen
i Nord - Od al kommunen og Odalsvegen i Stange kommune). Selve krysset ligger i Stange kommune .
Tidligere lå krysset med fylkesvegen lenger sør , men pga. det var plassert i en kurve med dårlig sikt og
dermed trafikkfarlig. I januar 1998 søkte derfor Per Thomas Nyhuus Statens vegvesen om tillatelse til å
flytt e krysset nordover. Vegvesenet ga tillatelse til utbedring og flytting av krysset 70 meter mot nord .
Dette ble i etterkant gjennomført iht. krav fra Statens vegvesen , og s iktforholdene er i dag svært gode .

Det er busstopp i nord - og sørgående retning i nærheten av krysset mellom Eriksætervegen og Fv. 24.

I henhold til vegkart.no har fylkesvegen en fartsgrense på 80 km/t og en ÅDT på 2335 ved krysset .

Krysset med Fv. 24 sett fra Eriksætervegen og sørover Krysset sett fra fylkevegen og østover inn Eriksætervegen
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Eriksætervegen er en grusveg som er dimensjonert for skogsbiler . Mot nordenden av vegen er det i dag
bom som må åpnes for å komme til planområdet. Ifm. eksisterende hytter er det og så noen sideveger
som tar av fra Eriksætervegen. Helt nord i planområdet er det en traktorveg som leder opp mot og forbi
«seismografen».

Erkisætervegen med bom men som står i nord Trakktorvegen nord i planområdet

3. 4 Kommunal og tekniske infrastruktur

Eksisterende hytter er ikke tilknyttet offentlig vann -
eller avløpsløsninger. Det er ikke innlagt vann til
hyttene , men vannpost er utenfor.
Omtrent halvparten av hyttene i planområdet og
tilliggende områder har innlagt strøm.

Det er felles hytterenovasjon i nordenden av
Eriksætervegen.

Helt øst i planområdet går det en høyspentlinje (24
KV). Det går også noen lavspentlinjer som forsyner
eksisterende hytter med strøm.

3. 5 Offentlige o g private servicefunksjoner

Da det er planer om fritidsb ebyggelse innenfor
planområdet, vil ikke nærhet til skoler, barnehager og
annen kommunal infrastruktur være av betydning.

Nærmeste kolonial er Joker Bruvoll, ca. 12 km fra
hyttefeltet . Andre o ffentlige og private service -
funksjoner er i Sand sentrum, ca . 18 km unna.

Enden av høyspenten nordøst i planområdet
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3. 6 Frilufts - , l eke - og rekreasjon sområde

Planområdet ligger i direkte tilknytning til store sammenhengende skogs - og friluftsområder med fine
tur - og rekreasjonsmuligheter både s ommers - og vinterstid. Fra Sætersjøområdet er det både oppkjørte
skiløyper og turveger egnet for både gange og sykkel . I tillegg grenser området til Sætersjæen som kan
benyttes til friluftsaktiviteter som bading, fisking, padling og roing .

3. 7 Terren gfor hold, landskap, vegetasjon og lokalklima

Planområdet ligger vest vendt på øst siden av Sætersjøen og øst for F v . 24 . T errenget skrår nedover mot
Sætersjøen, og ligger på mellom 2 42 og 274 moh . Arealene som planlegges til ny fritidsbebyggelse
ligger på mellom 244 og 264 moh. Terrenget er delvis brattlendt , men med flatere partier innimellom.
Det er flotte sol - og utsiktsforhold .
Mesteparten av området består i dag av utmark med skog , fortrinnsvis barskog, og noen myrområder.
Ned mot Sætersjøen er det stedvis mer åpent. I tillegg er det noen eksisterende fritidseiendommer.
Det er ingen spesielle vær og vindforhold i planområdet, men Nord - Odal har generelt relativt lange og
snøfulle vintre.

3.8 Sætersjøen og vassdrag

Sætersjøen ligger på 242 moh . og har et ov erflateareal på areal på drøyt 0,5 km2. Sætersjøen besto
opprinnelig av to innsjøer, men ved oppdemming ifm. tømmerfløting omkring 1880, ble det til én
innsjø). Senere ble innsjøen regulert for kraftformål med en reguleringshøyde på 0,9 meter. Denne
regule ringen varte fram til 1981, da konsesjonen opphørte, men kraftverksdammen eksisterer fortsatt.
Det er ørret, abbor og ørekyte i sjøen, men abborbestanden er trolig tett og domineres av små individer.

Styggådammen i Haugsåa , ved utløpet av Sætersjøen . Sætersjøen med strandlinje i nordre del av planområdet
Bilde fra 1965. Kilde: DigitaltMusem .no

Det er noen bekker og sig fra myrområdene og ned mot Sætersjøen . I nnenfor selve planområdet er det
en bekk som går fra myra nord for «Myrkoia» (tomt 24) , som renner videre nedover /vestover, krysser
Eriksætervegen og går over sørenden av eiendommen gnr. 29 bnr. 53 (Eriksætra) før den renner ut i
Sætersjøen . Vest for Eriksæter veg en samles trolig også noe av overvannet fra grøftene langs vegen, og
bekken er mer framtredende . Ifm. vårflommen kan også bekken på østsiden av vegen gå stor.

3. 9 Grunnforhold

I h enhold til kartdata fra Norges geologiske undersøkelse består bergrunnene i planområdet av
øyegne is, granitt og foliert granitt. Øverste delen av b erggrunnen er dekket med tynn morene , som er
ansett å ha middels god infiltrasjonsevne og begrenset grunnvanns potensial . Dette anses som godt
egnet byggegrunn. Det er ikke registrerte grunnvannsbrønner, grus - /pukkressurser, skred - eller
rashendelser innenfor området.
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3. 10 Miljøbelastninger området er eksponert for

Fv . 24 som ligger på motsatt siden av Sætersjøen , har som
nevnt en fartsgrense på 80 km/t og en ÅDT på 233 5 forbi
planområ det. Avstanden til vegen gjør at området ikke er
utsatt for verken forurensning eller støy over
gjeldendegrenseverdier.

Dette vises også i støyvarselkart utarbeidet av Statens
vegvesene i mars 2013.

Området er registrert med høy aktsomhet ift. radon.
De t er ikke registrert grunnforurensning eller utslipp fra
konsesjonsbelagte bedrifter .

3.1 1 Verneinteresser

Ifm. at det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for
området i 2007 ble det satt krav om arkeologiske
registreringer, og disse ble gjennomfø rt sommeren 2008.
Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner.

På Erikssætra er det i dag tre bygninger , og som nevnt er
våningshus et SEFRAK - registrert (nr. 0418 107 27 ). Det er i
henhold til registrene uvisst når bygningen ble oppført.
På Mil jøstatus.no står det at bygget er meldepliktig ifm.
riving/ombygging. Bygget er påbygd og endret og har
derfor et litt lite autentisk preg . Ut over dette er det ikke
SEFRAK - registrert bygg eller a n legg innenfor området.

3.1 2 Biologisk mangfold/vilt/grønt struktur

Iht. AREALIS - data, Miljøstatus.no er det ikke registrert
spesielle utvalgte naturtyper , arter, verneområder,
trekkeveg er, viltforekomster, viltområder, foreslått vern,
friluftsliv, inngrepsfri natur eller kulturlandskap. På
kommunens kartportal er det ansvarsartene g ulspurv,
gråtrost og furukorsnebb registrert i området. I tillegg er de
fremmede artene ø rekyte og kanadagås registrert i
Sætersjøen . Det vises til egen sjekkliste ift.
Naturmangfoldloven.

3.1 3 Landbruks - og friluftsinteresser

Det er ik ke dyrka eller dyrkbar mark innenfor området.
Mesteparten av s kogsarealene i nnenfor p lanen består av
barskog med middels bonitet, mens noe av arealene i sør
har lav bonitet. I tillegg er det noe myrområdet og et lite
areal registrert som skog med høg bonit et. I
kommuneplanen er ca. 105 dekar allerede omdisponert til
byggeområde for fritidsbebyggelse. Dette omfatter kun nye
arealer, og ikke de eksisterende hyttetomtene.
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4. P L AN PROSE SSE N

4.1 Oppstart av planarbeid

I 2007 ble arkitekt - og planleggingsfirm a Ridderst røm engasjerte av Per Thomas Ny huus for å utarbeide
reguleringsplan for området. I den forbindelse ble det avholdt oppstartsmøte med Nord - Odal kommune
den 17.09.07, samt varslet oppstart av planarbeid i desember 2007. Statens vegvesen, Fylkesmann en i
Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Eidsiva Nett AS og miljørettet helsevern i Nord - Odal kommune kom
med merknader til varsel om oppstart. Det ble i den forbindelse satt krav om arkeologiske undersøkelser
i området, og disse ble gjennomført i juli 2008. R apport fra registreringene ble oversendt fra
fylkeskommunen og ligger som vedlegg. I tillegg ble Norsk institutt for vannforskning ( NIVA ) engasjert
for å framskaffe data ang. vannkvaliteten og gjøre en resipientvurdering av Sætersjøen. Dette resulterte
i R apport L.nr: 5691 - 2008: «Sætersjøen i Nord - Odal. En undersøkelse av vannkvalitet med
resipientvurdering i 2008» , som også følger som vedlegg.
Planarbeidet stanset imidlertid opp etter dette.

I Våren 2016 ble Plan1 A S engasjert til å utarbeide reguleringsp lanen , og d en 06.04.16 ble det avholdt
nytt oppstartsmøte i Nord - Odal kommune der r epresentant fra Nord - Odal kommune, Per Thomas
Nyhuus samt Plan1 AS var til stede .
Da det hadde gått over åtte år siden forrige varsel om oppstart, og plan - og bygningsloven også har
blitt endret siden 2007, ble det enighet om at det ville være riktig å varsel oppstart av planarbeid på
nytt. Oppstartsvarselet ble kunngjort i Gl åmdalen den 21.04 .1 6 , samt sendt til berørte offe n tlige
myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere m ed mer i brev datert 19.0 4 . 1 6 . Frist for å komme med
spørsmål eller synspunkter som kunne ha betydning for saken , ble satt til 19.05.16 . I forbindelse med
nytt varsel om oppstart kom det inn uttalelser fra Statens vegvesen, Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark
fylkeskommune, Norges Vassdrags - og energidirektorat (NVE), Eidsiv a Nett AS og Roy Tømterud.
I reguleringsplanen er føringene fra Nord - Odal kommune, samt innkomne merknader i størst mulig grad
søkt ivaretatt.
Sammendrag av innkomne merknader ifm. varsel om oppstart både i 2007 og i 2016 med våre
kommentarer følger nedenfor. Kopi av alle merknadene følger vedlag t planbeskrivelsen ved
oversendelse til Nord - Odal kommune.
Til opplysning er planområdet etter varsel om oppstart utvidet i sør slik at også areal ene som er avsatt
til fritidsbolig i kommuneplanen, og som nå ikke planlegges utbygd til dette formåle innlemmes i planen.
Disse arealene reguleres til skogbruk, og tilbakeføres dermed til landbruksformål. Dette er gjort i
samråd med Nord - Odal kommune.

4. 2 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer

OFFENTLIGE INSTANSER:
Fylkesmannen i Hedmark, brev datert 19.12.07 og 12.05.16
Fylkesmannen i Hedmark forutsetter at plankart, bestemmelser og planbeskrivelse utarbeides i henhold
til kommuneplanen .

D et er ikke oppgitt hvilken standard som planlegges som hytte feltet, men erfaringsmessig bør det tas
høyde for full standard med innlagt vann og avløp. Forurensningsspørsmålet skal søkes løst for større
områder under ett (jfr. forurensningsforskriften). Fyl kesmannen anbefaler at det lages en felles
avløpsplan for hytteområdet, der grunnforholdene undersøkes og det dokumenteres at miljømessig
forsvarlige avløpsløsninger er mulige. Videre må det stilles krav i b estemmelsene og settes av areal på
plankartet for infiltrasjon/avløpsanlegg, samt vann og renovasjon.

Ivaretaking av strandsonene langs vann og vassdrag som grunnlag for friluftsliv, biologisk mangfold og
som vern mot forurensning er av nasjonal interesse. Det er en nasjonal målsetting å begrense alle
former for bygging i strandsonen, og at eksisterende tilgjengelighet til vann og vassdrag ikke må bli
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vesentlig dårligere ved utbyggingstiltak. Hyttebygging mot vann og vassdrag skal iht. veilederen
« Planleg ging av fritidsbebyggelse» unngås. Med bakgrunn i dette forventer Fylkesmannen at det ikke
planlegges etablert hytter helt ned til Sætersjøen, jfr. areal avsatt til fritidsbebyggelse i
kommuneplanen, og at arealene nær sjøen vil bli allment tilgjengelige.

Videre viser fylkesmannen til at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder:
- Tilrettelegging for medvirkning
- Reduksjon av klimautslipp, tilrettelegging til alternative oppvarmingskilder o g lav energi bruk
- Tilpasning til endret klima
- Vurdering og virkninger for naturmangfol d
- Krav til risiko - og sårbarhetsanalyse av planforslaget
- Utbygging godt tilpasset landskapet

Avslutningsvis minner de om at ett eksemplar av SOSI - fil og pdf - fil av alle reguleringsplaner som sendes
på høring skal oversendes Statens kartverk på Hamar for k ontroll.

Kommentar
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er i all hovedsak utarbeidet i ht. kommuneplanen , men som
nevnt er det gjort noen justeringer av formål sgrens ene. Byggeformålet er utvidet noe i nord, og
samtidig redusert i sør. Dette er gjort f or å trekke noe av fritidsbebyggelsen lenger unna Sætersjøen ,
samt for bedre å utnytte eksisterende infrastruktur . Totalt er areal for fritidsbebyggelse redusert .

Hyttene er planlagt med innlagt vann og avløp. Ifm. tidligere varsel om oppstart av planarbe id i 2007
ble NIVA engasjert for å framskaffe data a ng. vannkvaliteten og gjøre en resipientvurdering av
Sætersjøen. Dette resulterte i Rapport L.nr: 5691 - 2008: «Sætersjøen i Nord - Odal. En undersøkelse av
vannkvalitet med resipientvurdering i 2008». Rappor ten konkluderer med at en hyttebygging i den
st ørrelsesorden som er planlagt s an n synligvis ikke vil føre til så stor økning i belastningen av fosfat at
det vil f å negative konsekvenser for vannkvaliteten i innsjøen. For nærmere detaljer vises det til pkt. 6.4
nedenfor samt NIVAs rapport.
Det er i bestemmelsene tatt inn at det innenfor Friluftsområde 1 kan opparbeides fellesanlegg for avløp.
I tilknytning til dette kan det også anlegges et mindre bygg med toalett, dusj og omkledningsrom.
I bestemmelsene st år det at avløp fra bygningene innenfor planområdet skal sikres gjennom
fellesanlegg som tilfredsstiller kommunens krav til rensing av avløp . Det er videre
rekkefølgekrav for etablering av nødvendig teknisk infrastruktur før det tillates bygging innenfor
o mråder. Dette innbefatter elektrisitetsforsyning, felles avløpsanlegg med utslippstillatelse,
vannforsyningsanlegg og anlegg for overvannshåndtering . For øvrig sikrer bestemmelsene at
tekniske planer skal godkjennes av kommunen.

Det er ikke planlagt nye hyttetomter ned mot Sætersjøen, de er tvert imot flere steder trukket lenger
unna vannkanten enn det kommuneplanen åpner for. I friluftsområdene vil allmennheten ha fri ferdsel.
Det er videre åpnet for at det kan tilrettelegges for badeplasser langs vannka nten, noe som vil øke
tilgjengeligheten og bruken av arealene til friluftsformål. Det åp nes også for at det kan lages inntil tre
felles brygge r for småbåter, noe som vil bidra til at de enkelte hytteeierne ikke blir fristet til å anlegge
egne private brygg er.

Varsel om oppstart ble kunngjort i Glåmdalen , på kommunens og Plan1 sin hjemmeside. I tillegg ble
direkte berørte grunneiere, naboer, gjenboere, myndigheter etc. varslet direkte pr. brev. Ved
oversendelse til kommunen gis barn og unges representant m ulighet til å uttale seg. Medvirkning synes
dermed ivaretatt.
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Type oppvarmingskilder og energiløsninger vil bli en vurdering i den enkelte byggesak , men planen
åpner for at det kan etableres et nær - /fjernvarmegg i tilknytning til hyttefeltet.

Sætersjøen er oppdemmet med demning i sør som har ca . kotehøyde 242 , som også er høyde n på
strandlinjen i sjøen . Økt nedbør som følge av endret klima vil derfor i kke medføre flomfare i Sætersjøen.
Et par av de nye hyttetomtene ligger ned mot ca . kotehøyde 244, men ge nerelt ligger de høyre, opp
mot drøyt 260 moh. Ifm. bekken som går gjennom området er det regulert faresone for flom.
For øvrig er det krav om at det må utarbeides tekniske planer, og der må det tas høyde for økt nedbør
som følge av endret klima.
Det er l ag et sjekkliste ift. Naturmangfoldloven som følger som vedlegg.
Videre er det også utarbeidet egen risiko - og sårbarhetsanalyse som også vedlegges.

Mesteparten av de nye hyttetomtene er lagt langs eksisterende veger for å sikre minst mulig
terrenginngrep og god terrengtilpasning. Der det er regulert nye veger er disse søkt lagt naturlig i
terrenget. Det er tatt inn i bestemmelsene at s tørre terrenginngrep eller planeringsarbeider ikke tillates,
med mindre disse inngår i en plan som på forhånd er godkjent a v Nord - Odal kommune. Videre står det
at ny bebyggelse i størst mulig grad terrengtilpasses med maksimum fyllinger/skjæringer på 1,5 meter .
Sokkeletasje tillates ikke , og b ebyggelsen skal gis en enkel og helhetlig utforming med utgangspunkt i
tradisjonell b yggeskikk.

Hedmarks fylkeskommune, brev datert 07.01.08, brev datert 29.07.08 og brev 11.05.16
I brev datert 07.01.08 forutsetter Fylkesdirektøren at planarbei d et skj er i samsvar m ed gjeldende
forutsetninger i overor d net plan og at hensynet til strandso nen ivaret a s. Videre at planarbeidet skjer i
god dialog med kommunen og øvrige parter.
Dersom det er nyere tids kulturminner skal disse synliggjøres i planen og sikres med bestemmelser.
Videre stilles det krav om arkeologiske undersøkelser innenfor planom rådet.

I brev datert 29.07.08 viser fylkeskommunen til at området ble befart den 3. - 4. juli 2008, og at det ikke
ble registrert automatisk fredede kulturminner. De ber likevel om at det ta s inn et punkt i bestem -
melsene ift. ukjente fornminner. Arkeologi sk rapport datert 07.07.08 fulgte som vedlegg til brevet.

I brev datert 11.05.16 Fylkesdirektøren forutsetter at planarbeidet skjer iht. gjeldende lov - og planverk,
og i god dialog med kommunen og øvrige berørte parter. Det forutsettes at det søkes tilfr edsstillende
løsninger hva angår terreng, vegetasjon, avfallshåndtering, vann - og avløp, omkringliggende
bebyggelse, leke - , grønt - og uteoppholdsarealer. Universell utforming og folkehelse skal være en del av
planarbeidet. Det må legges til rette for medvi rkning så tidlig som mulig i planprosessen, og det er
spesielt viktig å sikre barn og unges interesser.

Ifm. varsel om oppstart i 2007 ble det foretatt overflateregistrering ift. automatisk fredete kulturminner.
Det ble ikke gjort funn, og Fylkesdirektø ren anser at undersøkelsesplikten er oppfylt. Det tas likevel
forbehold om eventuelle ikke registrerte fornminner. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken
oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjente, må arbeidet straks stanse s og
fylkeskommunen varsles.
Det er planeiers ansvar å undersøke om det er kulturminner, f.eks. SEFRAK - registrerte bygninger i
planområdet. Hvis objekter av kulturhistorisk verdi fra nyere tid berøres skal vernestatus avklares.
Verneverdier skal ivaretas m ed hensynssone i planen med tilhørende bestemmelser, samt omtales i
beskrivelsen.

Kommentar
Planarbeidet er utarbeidet i henhold til gjeldende lov - og planverk, og det har gjennom planprosessen
vært god dialog med kommunen. Berørte parter er varslet direk te ved brev og gitt mulighet til å uttale
seg.
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Bestemmelsene setter krav ift. terrengtilpasning og terrenginngrep. Det er regulert større områder til
friluftsformål og skogbruk, og her vil naturlig mye vegetasjon bevares. Samtidig er det viktig at det
åp nes for fjerning av vegetasjon som hindre utsikt og sol inn til hyttene. .

I nordenden av Eriksætervegen, i nærheten av innkjøringen fra Nord - Odalsvegen, er det i dag
renovasjonscontainere som de eksisterende hytteneeierne benytter. Området vil også bli be nyttet for
avfallshåndtering for de nye hyttene, og kapasiteten må utvidet tilstrekkelig.

Når deg gjelder vann - og avløp sløsninger vises det til pkt. 6.4 nedenfor samt vår kommentar til merknad
fra fylkesmannen.

Omkringliggende bebyggelse er hensyntatt i bestemmelsene (se pkt. 6.2 nedenfor ) .

I tilknytning til hyttefelt er det ofte vel så kjærkomment med nærfriluftsområder som kan benyttes til fri
lek, som opparbeidede lekeplasser. Det er derfor i planen regulert store områder til friluftsformål som er
tilknyttet skogsområdene og Sætersjøen. D isse grenser også inn mot de fleste tomtene , og d et er lagt
vekt på grønne forbindelser i tilknytning til de regulerte vegene. Det er ikke regulert egne lekeplasser,
men det kan opparbeides leke arealer innenfor fri luftsområdene. I tillegg er det relativt store tomter slik
at det skal være rikelig med uteoppholdsarealer i tilknytning til den enkelte fritidseiendom.

Området er til dels relativt bratt, og det er derfor ikke hensiktsmessig at hele området tilrettelegg es med
u niversell utforming . Det er derimot valgt å sette krav om at hyttene på de tomtene som er slakest skal
trinnfri adkomst fra parkering til inngang med maksimal stigning 1:20, samt tilgjengelig boenhet. I
tillegg er det satt krav om at eventuelle anl egg og bygninger innenfor friluftsområdene, samt adkomst til
disse skal utformes etter prinsippet om universell utforming

Regulering av tomter til fritidseiendommer i et rolig område med direkte adkomst til større
sammenhengende grønt - og friluftsområder må sies å være positivt i forhold til folkehelse .

Når det gjelder medvirkning vises det til vår kommentar til merknad fra fylkesmannen.

Det er i bestemmelse innarbeidet et punkt i forhold til ukjente automatisk fredete kulturminner .

Iht. komm unens kartp ortal og miljøstatus.no er våningshuset på Eriksætra SEFRAK - registrert . På
miljøstatus.ne står det at bygget er meldepliktig av driving/ombygging. Bygget er har imidlertid et litt
lite autentisk preg da det er
I samråd med kommunen har vi kommet fram til a t det ikke vil være riktig å regulere bygget til
bevaring, eller legge inn hensynssone for bevaring av kulturmiljø , da bygget er påbygd og endret. Det
er mange bygninger i Nord - Odal som er langt mer autentiske fra denne tiden . Krav om meldeplik t ved
riving /ombygging gjelder imidlertid likevel.

Statens veg vesen, brev datert 07.01.08 og brev datert 12.05.16
I brev datert 07.01.08 skriver vegvesenet at de ikke har noen merknader ifm. varsel om oppstart av
planarbeid.

I brev datert 12.05.16 skriver de at det må gjøres en veg - og trafikkfaglig vurdering av adkomsten til
hyttefeltet fra fylkesveg 24. Kryssets utforming og siktforhold skal være iht. Statens vegvesenets
håndbok 100. Nødvendige tiltak må evt. tas inn i planen som rekkefølgekrav før fritidsboligene tas i
bruk. Fv. 24 er regional hovedveg som bl.a. betyr at den er en del av det overordnede transportnettet
og har relativt mye trafikk. Det er viktig at trafikksikkerheten ivaretas i krysset som skal betjene
hyttefeltet.
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Kommentar
Det vises til pkt. 6.3 nedenfor når det gjelder veg - og trafikkforhold.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) , brev datert 18.05.16
Planområdet grenser inntil Sætersjøen, og av våre kartsystemer ser det ut til at det er noen mindre
vassdrag/bekker som krysser planområde t. Ifm. regul e ringsa r beidet må det gjøres en vurdering av
flomfare og hvordan sikkerheten ivaretas. Kravene til sikkerhet for boligbygging (fritidseiendom) skal
være i forhold til 200 - årsflom. Der det ikke er vannføringsdata skal det avsettes et belte på m inimum 20
meter på hver side av bekker og 50 - 100 meter på hver side av elver for å dekke eventuell flomfare. De
aktuelle sonene skal reguleres med faresone for flom og sikres med bestemmelser. NVE legger også ved
en sjekkliste til hjelp i planarbeidet.

K ommentar
Deler av Sætersjøen ligger innenfor planområdet. Denne er regulert med en dam sør for planområdet .
Både demningen /dambrua og strandlinje langs Sætesjøen ligger på ca. kotehøyde 242. Dette gjør at
S ætersjøen ikke overstige ca. kote 242 eller være u tsatt for flom.
Som beskrevet under pkt. 3.8 ovenfor går det et bekkeløp fra myra sørøst i planområdet og ned mot
Eriksætra. Da denne kan gå stor ifm. vårflommen, er det i samsvar med NVEs anbefaling regulert
flomsone 20 meter på hver side av bekken med t ilhørende bestemmelser om byggeforbud . Samtidig er
det planlagt å åpne opp /utvide bekkeløpet på det trangeste området, slik at flomfare reduseres til et
minimum.
Det kan for øvrig nevnes at denne bekken er mye mer framtredende over eiendommen Eriksætra, t rolig
også pga. at noe av overvannet fra veggrøftene føres hit. Bygg ene på Eriksætra er de eldste i området,
og de har aldri vært utsatt for flom.
Det vises for øvrig til vår kommentar til merknad fra fylkesmannen, samt pkt. 6.8 nedenfor.

Ellers er NVEs s jekkliste gjennomgått og benyttet i planarbeidet.

Eidsiva Nett AS , brev datert 10.12.07 og e - post sendt 03.05.16
I brev datert 10.12.07 skriver Eidsiva Nett art de har eksisterende høyspent - og lavspentnett i området.
Høyspentlinjen har 24 KV systemspenn ing. Gjeldende forskrifter for byggeforbud må hensyntas i
reguleringsplanen.
Dersom det er behov for å flytte noe elanlegg må dette i sin helhet bekostes av utbygger.

I e - post sendt 03.05.16 viser Eidsiva Nett til sin uttalelse sendt ifm. varsel om opps tart i 2007. De
opplyser videre at det er opprettet kontakt mellom Eidsiva Nett og utbyggerprosjektnivå, noe som sikrer
utarbeidelse av en god løsning for begge parter.

Kommentar
Det er regulert faresone 8 meter på hver side for høyspenten med bestemmelse r om byggeforbud.
I tillegg er det regulert eget areal for framtidig trafo.

Nord - Odal kommune, miljørettet helsevern, brev datert 17.01.08
Da det ikke ved varsel om oppstart er ikke er framlagt konkrete planer er det vanskelig å uttale seg.
Men h elsemynd ighetene er særlig interessert i hvordan vannforsyning og utslipp av avløpsvann skal
løses. Videre er avstand til høyspentlinjer og andre helsemessige forhold viktig e å ta hensyn til.
Miljørettet helsevern ber om å få oversendt saken ved offentlig ettersyn .
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Kommentar
Vann - og avløps løsninger vil vurderes og behandles gjennom tekniske planer, men som beskrevet i vår
kommentar til merknad fra fylkesmannen ovenfor, har NIVA gjort undersøkelse r av vannkvaliteten og
foretatt resipientvurdering av Sætersjøen. K onklu sjonen er at en hyttebygging i den st ørrelsesorden
som er planlagt s an n synligvis ikke vil føre til så stor økning i belastningen av fosfat at det vil vå negative
konsekvenser for vannkvaliteten i innsjøen . For nærmere beskrivelse vises det til NIVAs rapport.
Som nevnt er det regulert faresone 8 meter på hver side for høyspenten med bestemmelser om
byggeforbud. Vi mener for øvrig at tilrettelegging for fritidseiendommer i et rolig område med
umiddelbar nærhet til friluftsområder på land og i vann vil være positivt med hensyn til folkehelse.

Roy Tømterud (gnr. 29 bnr. 1 fnr. 6), e - post sendt 18.05.16
Tømterud har ingen kommentarer til reguleringsplanen, da hans eiendom ligger utenfor planområdet.

5. BESKRI VE LSE AV PLAN FORSLAGE T

5.1 Reguleringsform ål og arealoppgave

Hele planområdet utgjør 1 98,5 d ek a r med følgende arealfordeling på formål :
Byggeområde for fritidsbebyggelse 72,2 dekar
Energi anlegg (Trafo) 22 m2

Fjernvarmeanlegg 1,6 dekar
V eg - privat 13,5 dekar
Friluftsformål 44,0 dekar
Skogbruk 4 3,7 d ekar
Friområde i sjø og vassdrag 23,5 d ekar
13,4 dekar er regulert med faresone for flom, 12,3 dekar regulert til faresone for høyspenning sanlegg
og 0,4 dekar er regulert med hensynssone for bevaring kulturmiljø i kombinasjon med formålene over.

5. 2 Bebyggelse og anlegg :

- fritidsbebyggelse (F 1 – F 6 og F 7 – F1 5 )
F1 - F 6 er eksisterende hytte mens det innenfor områdene F7 - F1 5 er tomter for ny fritidsbebyggelse. Det
tillates én fritidsbolig pr. tomt.

Innenfor områdene tillates en maks utnyttelsesgrad på BYA p å maks 199 kvm. T illatt bruksareal (BRA) for
selve fritidsboli gen skal ikke overstige 130 m 2 og BRA for uthus/garasje skal ikke overstige 39 kvm.
Fritidsboligen kan oppføres med en mønehøyde på inntil 6 ,0 meter og u thus/garasje kan oppføres med maks
mønehøyde 4,5 meter og maks gesimshøyde 3,0 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng .
Bygninger kan ha saltak eller sammensatt pulttak . Selve f ritidsboligen skal ha takvinkel på mellom 16 - 32
grader , mens u thus/garasje skal ha takvinkel på mellom 16 - 25 grader. Hovedmøneretning skal være
nord - sør. Taktekkingen skal utføres i ikke - reflekterende materialer.
Det har vært drøftet me d kommunen s administrasjon om det bør settes begrensninger ift. størrelse på
glass - /vindus flater på eventuelle mindre tverrvolumer som vender mot sjøen . V i m ener imidlertid det er
viktig å i kke hindre løsninger som gjør at hyttene kan få flotte utsikt s - og sol forhold i vest, og ønsker
derfor ikk e en slik begrensning. V i ser heller ingen arkitekt f aglige bete nkeligheter ved å kunne ha større
glassflater eller glass opp mot m øn e t i tverrvolumer mot sjøen. Da det ikke er noe bebyggelse på
mot satt side av Sætersjøen vil eventuell refle k sjon fra vinduene heller ikke være et problem.

Størrelsen og plasseringen av tomtene, samt foreslått utnyttelsesgrad tilsier at de nye områdene vi l få
tilnærmet samme karakter som de eksisterende hytte ne. For øvrig er det i bestemmelsene satt krav til
estetisk utforming, både med hensyn til terrengtilpasning og utforming at ny bebyggelse.
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På de tomtene som har slakest terreng er det satt krav om at hyttene skal ha trinnfri adkomst fra
parkering til inngang med maksimal stigning 1:20, samt tilgjengelig boenhet jfr. teknisk forskriftens .

- energianlegg/trafo
Inne n for området kan det etableres trafo i tilknytning til hytteområdet.

- fjernvarmeanlegg
T iltakshaver har vurdert muligheten for å kunne etablere et fjern - /nærvarmeanlegg for hyttefeltet bl.a.
siden det vil være lett tilgang til fyringsmateriale. Det er imidlertid usikkert om det vil være aktuelt og
hensiktsmessig å etablere et slikt anlegg som kun skal levere varme til fritidseiendommer. For å holde
muligheten åpen er det likevel regulert et areal til fjernvarmeanlegg helt nordøst i området.

5.3 Samferd s els anlegg og teknisk infrastruktur:

- kjøreveg, privat (Veg 1 – Veg 9)
Eksisterende veger ( Veg1, Veg 3, Veg 7 og Veg 9) e r regulert som veger til hytteområdene . De er
regulert bredere enn dagens veger, og kan utvides og utbedres ved behov . Der de nye hyttetomtene
ikke få r direkte adkomst fra de eksisterende vegene er det regulert nye veger. Vege ne er regulert med
vendeham ere i enden. Det er lagt vekt på at flest mulig av vegene kan ha tosidig utnyttelse, og at nye
veger kan legges greit i terrenget uten behov for store terrenginngrep.
Alle v egene er regulert som private veger og vil ligge på gnr . 2 9 bnr. 1 .

5. 4 Landbruks - , natur - og friluftsformål :

- skogbruk
De skogsområdene hvor skogbruk fortsatt skal være hovedformå l er regulert til skogbruk, og skogloven
vil fortsatt gjelde.

- friluftsformål
De delene av gnr. 289 bnr. 1 som ligger mellom og vest for/nedenfor de nye tomtene vil ha
hovedf unksjon som friluftsområder og er derfor regulert til friluftsformål. O mrådene v il være allment
tilgjengelige også ved ankomst fra sjøen.

I friluftsområdene er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre byggverk eller anlegg som er til
hinder for områdets bruk som friluftsområde , men det tillates mindre anlegg og bygninger som fremmer
eller er forenlig med friluftsområdet. Bestemmelsene sikrer at e ventuelle anlegg og bygninger samt
adkomst til disse skal utformes etter prinsippet om universell utforming.

Det er sikret at det innenfor Friluftsområde 1 kan opparbeides fel lesanlegg for avløp, og at det i
tilknytning til dette også kan anlegges et mindre bygg med toalett, dusj og omkledningsrom.
Et slikt bygg vil være et positivt element for de som har hytter i omr ådet.

5. 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag:

- friluftsområde r i sjø og vassdrag
Den delen av Sætersjøen som ligger innenfor plan området er regulert til friluftsområde i sjø og vass -
drag. Bestemmelsene åpner for at det kan lages bade plasser. Det tillates videre at det kan anlegges
inntil tre felles flytebrygge r for småbåter og bading. Disse skal ha enkel innfesting mot land , og
p lassering, utforming og størrelse må godkjennes av kommunen .

5. 6 H ensynssoner :

- faresone; flomfare (H370_1 ). (Inngår i andre formål)
20 meter til hver side av bekkeløpet er det regulert faresone for flomfare. Det tillates ikke ny bebyggelse
innenfor faresonen .
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- faresone; høyspenningsanlegg (H370_2 ). (Inngår i andre formål)
8 meter fra hver side av senter høyspent er det regulert faresone. Det tillates ikke bygningsmessige
anlegg innenfor sonene.

- Særlige hensyn; bevaring av kulturmiljø (H570_ 3 ). (Inngår i andre formål)
Selv om restene av jordkjelleren ikke er SEFRAK - registrert eller registrert som bevaringsverdig er det et
ønske fra tiltakshaver at denne skal bevares som et positivt element og som et minne om det tidligere
kulturmiljøet. Det er derfor reg ulert en hensynssone med omkrets 5 meter utenfor selve muren. Det er
også valgt å regulere et større areal til frilufts formål rundt. Dette kan bli et spennende og attraktivt
samlingssted for de som har hytter i området.

Bestemmelsene sier at det ikke till ates tiltak som ødelegger eller forringer restene av jordkjelleren.

6. KON SEKVE N SE R AV TI LTAKET

6.1 Konsekvenser i forhold til gjeldede planer og retningslinjer

” Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt ” er vurdert i forhold til rikspolitiske retningslin jer (RPR) .
RPR er et virkemiddel knyttet til plan og bygningsloven, og har som hensikt å formidle statlig politikk for
planlegging i fylker og kommuner.

6.1 .1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging (RPR - ATP)

RPR - ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og bygningsloven.
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samf unnsøkonomisk
og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv
i planleggingen og det skal legg es vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av
kommunegrensene.

Iht. retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik at det
legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transpor t, og slik at transportbehovet kan
begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. Det bør tilstrebes klare grenser mellom
bebygde områder og landbruks - , natur - og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest
mulig. Utformingen av utbyg gingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de
estetiske kvalitetene i bebygde områder.

Kommentar:
Et hytteområde vil naturlig lokaliseres utenfor tettbebygde strøk på rolige steder som er egnet for
rekreasjon. Derfor vil et nytt o mråde med fritidsbebyggelse oftest ligge i noe avstand fra trafikk - og
kollektivknutepunkter og sentrumsfunksjoner, og dermed ikke legge til rette for mest mulig effektiv,
trygg og miljøvennlig transport. Løsningene i reguleringsplanen legger opp til klare grenser mellom
bebygde områder og landbruks - , natur - og friluftsområder, naturinngrepene er samlet, og utformingen
av utbyggingen ivaretar grøntstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene. Vi mener PRP -
ATP er ivaretatt på en god måte.

6.1 .2 R ikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen
(PRP - BU) og rundskrivet T - 2/08; Om barn og planlegging

Formålet med RPR - BU er å:
- synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling et ter plan - og
bygningsloven.
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- gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
planlegging og byggesaksbehandling.
- gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hen syn/interesser.

Videre heter det under Krav til fysisk utforming at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:

A: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.

B: I nærmiljøet s kal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette
forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrup per, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og
voksne

C: Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehage.
D: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller

er egnet for lek, skal det skaffes til veie fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt B ovenfor, for å
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.

Kommentar:
Områdene som reguleres til nye hytteområder består av skog. Samtidig har det ikke i særlig grad blitt
benyttet til friluftsliv og rekreasjon. Etablering av hytter kan bidra til at også barn og unge kan feriere i
et område med natur og friluftsmuligheter rett utenfor hytteveggen. Området ligger i tilknytning til
større sammenhengende friluftsområder og med både skog og ved vann. Disse har gode
rekreasjonsmuli gheter både sommers - og vinterstid. Tiltak i henhold til reguleringsplanen vil dermed
bedre tilg j engeligheten av området, og i stor grad bedre forholdene for barn og unges interesser.

6.1 .3 Stortingsmelding nr. 26 (2006 - 2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand”

Regjeringen har som mål å holde miljøvern øverst på dagsorden, ved å gjøre Norge til et foregangsland
i miljøvernpolitikken og et eksempel for andre land. Utbygging av areal skal bygge på kunnskap om
konsekvenser for miljø og samfunn, og det er viktig å sikre fellesskapets interesser i form av blant annet
friluftsliv og rekreasjon, jordressurser og kulturlandskap, kollektivtransport og boliger.

Regjeringen vil arbeide for større bevissthet om kvalitet og miljøhensyn i arkitektur og
omgi velser. Miljøkvalitet og energibruk henger nært sammen med lokalisering og
utbyggingsform. Regjeringen ønsker bl.a. å gi klare bestemmelser for lokalisering av offentlige og
private publikumsrettede virksomheter.

I meldingen fremkommer det også at det er et nasjonalt mål å bevare jordressurser, da dyrket og
dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt, og en viktig del
av kulturlandskapet.

Kommentar:
Planen tilrettelegger på en god måte for både friluftsliv, rek reasjon og jordressurser. Forholdet til dyrka
mark og skog er beskrevet. Da det har vært tanker om å kunne lage et fjern - /nærvarmeanlegg i
tilknytning til hyttefeltet er det regulert eget areal til dette. Hvis dette blir en realitet v il energiforbruket
bli redusert .



2762_Sætersjøen_Planbeskrivelse_20161018.docx1 7

6.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur, kulturminner

Både for å få et relativt helhetlig preg i hytte feltet, men også for å ta hensyn til de o mkringliggende
hyttene er det i bestemmelsene satt krav om at bebyggelsen skal gis en enkel og helhetlig utforming
med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. Det står videre at v egger skal være i trepanel eller tømmer,
eventuelt i kombinasjon med naturstein , og at taktekkingen skal utføres i ikke - reflekterende
materialer . I tillegg til utnytte lsesgrad er det også satt begrensinger ift. høyder på bygg, takform,
takvinkel og hoved møne retning.

6. 3 Veg - og trafikkforhold

Eriksætervegen inklusive eksisterende kryss med Fv. 24 planlegges opprettholdt som adkomst til
hytteområdet. Erkisætervegen er i dag dimensjonert for skogsbiler, og har dermed en grei standard.
Samtidig er vegen regulert noe bredere enn i dag, slik at den kan utvides og utbedres i nødvendig grad.

Vurderinger ift. krysset mellom Fv. 24 og Eriksætervegen:
Det er i underkant av 20 eks isterende fritidsboliger som i dag har adkomst fra krysset med Fv. 24
(Nord - Odalsvegen) og via Eriksætervegen. I detaljreguleringen planlegges for i 4 5 nye hyttetomter, og
disse kommer til å få helåresstandard. Det antas at hver fritidseiendom benyttes ca. 12 ganger i året i
snitt, fordelt på helger og ferier. Både i tilknytning til helger og ferier vil trafikken i hovedsakelig bestå
av kjøring til hytta på fredag ettermiddag/kveld og med retur søndag ettermiddag. I tillegg kan det
regnes at en del tar en tur til f.eks. butikken (tur/retur) i løpet av et helgebesøk. I ferier vil det bli noen
flere turer til butikk eller andre steder som alpintanlegg e.l. Hvis man tar utgangspunkt i at
hyttebesøkene fordeles relativt jevnt ut over året vil det si at det vil være m ellom 15 og 20 hytter som
er i bruk i feltet samtidig i helgene (dette inkludert eksisterende hytter). Samtidig vil det trolig være
flere som benytter hyttene samtidig i noen av feriene og helger i tilknytning til helligdager. Da kan de t
regnes at 30 - 3 5 av hyttene besøkes samtidig. Uansett er dette et temmelig lavt anta ll biler som må
benytte krysset, og selv om de fleste vil komme i løpet av fredag ettermiddag/kveld, vil det fordeles
ut over flere timer . Krysset med fylkesvegen bør ha en utforming og kapasitet som tåler dette.
Trafikkøkningen som følge av de nye hyttetomtene vil bli minimal på fylkesvegen.

Per Thomas Nyhuus søkte i januar 1998 Statens vegvesen om tillatelse og utbedring og flytting av
krysset mellom Fv. 24 og Eriksæte rvegen. Dette med bakgrunn i at opprinnelig kryss var trafikkfarlig, da
det var plassert i en kurve med dårlig sikt. Vegvesenet ga tillatelse til utbedring og flytting av krysset ca.
70 meter nordover. Dette ble i etterkant gjennomført iht. krav fra Staten s vegvesen. Siktforholdene er i
dag svært gode, noe som illustreres både i bildet og kartet nedenfor. Vi kan derfor ikke se at det skal
være behov for å gjøre ytterligere tiltak i krysset.

Sikt i krysset sørover langs Fv. 24 Sikt i krysset nordover langs Fv. 24
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Sikt linjer (6 * 138 meter) i krysset mellom Eriksætervegen og Fv. 24

6.4 Kommunal og teknisk infrastruktur

Det er planlagt at de nye fritidseiendommene skal kunne ha innlagt vann, avløp og strøm. Siden det ikke
er offentlig vann - og avløp i området må det derfor tilrettelegges for private fellesløsninger. Som nevnt
har NIVA gjort en undersøkelse av vannkvalitet og foretatt en resipientvurdering av Sætersjøen.
Rapporten konkluderer med at en hytteby gging i den størrelsesorden som er planlagt sannsynligvis ikke
vil føre til så stor økning i belastningen av fosfat at det vil vå negative konsekvenser for vannkvaliteten i
innsjøen. For nærmere detaljer vises det til NIVAs rapport. I rapporten var det tat t høyde for 30 - 40 nye
hytter, mens det nå legges opp til 48 hytter. Vi går likevel ikke ut fra at dette vil gjør vesentlig utslag ift.
vurderingene og konklusjonene i rapporten.

Det er i bestemmelsene tatt inn at det innenfor Friluftsområde 1 kan opparbe ides fellesanlegg for avløp.
I tilknytning til dette kan det også anlegges et mindre bygg med toalett, dusj og omkledningsrom . Ifm.
byggesøknad/tekniske planer må det beskrive hva slags avløpsanlegg som velges, og det må da
dokumen teres at dette er miljømessig tilfredsstillende og forsvarlig løsninger .
For øvrig sikrer bestemmelsene at tekniske planer skal godkjennes av kommunen.

Det er opprettet kontakt mellom tiltakshaver og Eidsiva Nett i forhold til løsninger for strøm.

I dag står det beholdere for hytterenovasjon i nordenden av Eriksætervegen. Denne løsningen er tenkt
opprettholdt, men antall og/eller type beholdere/containere må tilpasses antall fritidsboliger.



2762_Sætersjøen_Planbeskrivelse_20161018.docx1 9

6. 5 O ffentlige og private servicefunksjoner

Da området skal utv ikles med fritidsbebyggelse, vil ikke nærhet til skoler og barnehager være av
betydnin g, og det vil trolig også være lite etterspørsel etter annet offentlig e og private servicetilbud.
D e som får fritidseiendommer i området vil kanskje oftest handle mat på veg til hytta, men kan også ha
behov for å dra til kolonial forretning mens de er på hytta. Som nevnt er det ca. 12 km til Bruvoll hvor
nærmeste kolonial er lokalisert.

6. 6 Friluftsliv leke - og rekreasjonsområder , allmennhetens ferdsel og universell
utform ing

Det er som nevnt store sammenhengende friluftsområdet inkl. Sætersjøen i umiddelbar tilknytning til
hyttefeltet. Arealene innenfor planen er ikke så mye benyttet til friluftsliv i dag, og er derfor heller ikke
registrert som særlig vikti g friluftsområd e . Arealene som reguleres til fritidseiendommer er for øvrig
allerede omdisponert i kommuneplanen. Tilrettelegging for nye hytter vil gjøre at flere kommer til å
benytte disse fr i luftsområdene, samtidig som de v il være allment tilgj engelige. Planen og
bestemmelsene åpner også for at det kan opparbeides badeplasser, bygges et mindre bygg med toalett,
dusj og omkledningsrom , samt anlegges inntil tre mindre båt - og badebrygger. Dette vil også være med
på å tilrettelegge for økt bruk av friluft sområdene.

Deler av plano mrådet er relativt bratt og vanskelig å tilrettelegge for funksjonshemmede. Det er derfor ikke
satt som et generelt krav at området skal være universelt utformet. Men det er i bestemmelsene satt krav
om at hyttene på de slakeste tomtene skal ha trinnfri adkomst fra parkering til inngang, samt tilgjengelig
boenhet. I tillegg er det sagt at e ventuelle anlegg og bygninger innenfor friluftsområdene, samt adkomst til
disse , skal utformes etter prinsippet om universell utforming.

6.7 T erren gforhold, landskap, vegetasjon og lokalklima

Terrenget i området er som stedvis relativt bratt, og tiltakene i henhold til planen vil endre terrenget og
landskapet og utbyggingen vil i noen grad synes fra Fv . 24. Samtidig er hovedadkomstvegene i området
allerede opparbeidet og lagt naturlig i terrenget. Det er videre lagt vekt på at de nye vegene skal ligge
slik at man unngår for store terrenginngrep.

For å minimere inngrepene er det i bestemmelsene satt krav om at ny bebyggelse i størst mulig g rad
skal terrengtilpasses med maksimum fyllinger/skjæringer på 1,5 meter. Da tomtene er relativt store og
det er mye skog i nærheten antas det at området ikke gir særlig negativ fjernvirkningen.

Nye tiltak som følge av plane n vil ikke påvirke lokalklimaet i særlig grad.

6 .8 Sætersjøen og vassdrag

Et par av de nye hyttetomtene ligger ned mot ca. kotehøyde 244, men generelt ligger de høyre, opp
mot drøyt 260 moh. Siden Sætersjøen er oppdemmet med demning i sør som har ca. kotehøyde 242,
som også er høyden på strandl injen i sjøen, er ikke byggeområdene flomutsatt.

Som nevnt kan bekken som går fra myra nord for «Myrkoia» (tomt 24) og ned mot Sætersjøen over
sørenden av Eriksætra gå stor ifm. vårflommen. Det er planer om å utvide løpet der det er trangest for
å minime re framtidig fare for flom. Det er likevel foreslått å regulere faresone for flom 20 meter på hver
side av bekken i samsvar med NVEs merknad. Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor faresonen .
Flomsonen berører noen av de nye tomtene, men de vil likevel kunne bebygges utenfor denne sonen ,
I bestemmelsene står det også at bekker i utgangspunktet ikke tillates lagt i rør, men at det tillates
rør/kulverter ifm. kryssing av veger , samt at tiltak i , og delvis omlegging av bekker kan tillates som
flomforebyggende tiltak.
Videre står det at det i fm. tiltak og vedlikehold på Veg 1 og Veg 4 må hensyn til eventuell flom
vurderes, og aktuelle forebyggende tiltak gjennomføres
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6. 9 Grunnforhold

Grunnforh oldene på stedet anses å være go dt egnet som byggegrunn.

6 . 10 Miljøbelastninger som følge av planen

Med bakgrunn i områdets lokalisering i forhold til fylkesvegen er området ikke støyutsatt.
Selv om de nye fritidseiendommene vil generere økt trafikk både på tilførselsvegen (Fv. 24 og
Eriksæterevegen) samt innenfor hyttefeltet anses dette å være lite, og det vil ikke medfører støy eller
forurensning ut over gjeldende grenseverdier.

Felles avløpsløsninger, samt overvannsløsninger vil vurderes og behandles i fm. tekniske planer, og det
forutsettes at det velges miljømessig forsvarlige løsninger som ikke vil forringe Sætersjøen.

Det forutsettes at det vurderes tiltak i forhold til radon ifm. byggesak for nye hytter.

Tiltakshaver har som nevnt vurdert muligh eten for å kunne etablere et fjern - /nærvarmeanlegg for
hyttefeltet. Dette vil miljømessig være positivt i forhold til miljø. Det er imidlertid usikkert om det vil er
aktuelt og hensiktsmessig å etablere et slikt anlegg som kun skal levere varme til fritids eiendommer. For
å holde muligheten åpen er det likevel regulert et areal til fjernvarmeanlegg helt nordøst i området.

6 .1 1 Verneinteresser

Vi kan ikke se at tiltak iht. planen vil påvirke verneinteresser i negativ grad.

Det er foretatt arkeologiske regist reringer innenfor planområdet, og det ble ikke funnet automatisk
fredete kulturminner . B estemmelsene sikrer at evt. ukjente fornminner ivaretas.

I samråd med kommunen har vi som nevnt kommet fram til at det SEFRAK - registrerte våningshuset p å
Erikssætra ikke anses å være bevaringsverdig siden det har et litt lite autentisk preg pga. at det er
påbygd og endret.

Det er imidlertid valgt å regulere restene av den tidligere jordkjelleren og områdene rundt med
hensynssone for bevaring. Selv om det ikke er SEFRAK - registrert eller registrert som bevaringsver dig,
har tiltakshaver ønske om at den skal bevares som et positivt element og som et minne om det tidligere
kulturmiljøet.

6. 1 2 Biologisk mangfold/vilt/grøntstruktur

Tiltakene som følge av reguleringsplanen vil ikke påvirke biologisk mangfold, viktige arte r eller
naturtyper, vilt eller verneområder i negativ forstand. Det vises også til egen sjekkliste ift.
Naturmangfoldloven som vedlegges.

6. 1 3 Landbruksinteresser

Reguleringsplanen vil ikke medføre avgang av dyrka eller dyrkbar mark , og skogsarealene som n å
reguleres til bygge områder er mindre enn det so m er omdisponert i kommuneplanen.

S om nevnt har planområdet i samråd med kommunen s administrasjon blitt utvidet i sør etter varsel om
oppstart . Dette er gj ort for at å avklare status for de arealene som i kommuneplanen er avsatt til
fritidsbebyggelse, m en som nå ikke er aktuelle å bygge ut til dette formåle. D isse arealene reguleres til
sko gbruk og blir dermed tilbakeført til landbruksformål.

6. 1 4 Risiko og sårbarhet

Når kommunen gjennomfører planprosesser knyttet til plan - og bygningsloven skal det innarbeides en
risiko - og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at ”De forhold som analysen avdekker, som kan være av



2762_Sætersjøen_Planbeskrivelse_20161018.docx21

interesse i en arealplanprosess, skal være med som en premiss når vedtak om arealbruken fattes.
Analysen skal rette fokus mot risikoegenskaper ved arealet og eventuelt fremheve om endringer som
planen medf ører av arealet endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier, ev for andre
objekter i og rundt det planlagte tiltaket.”

Kommentar:
Risiko og sårbarhet er vurdert i egen ROS - analyse som følger som vedlegg.
De punktene hvor det antas at tiltak i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, er
omtalt i ROS - analysen og/eller i planbeskrivelsen.
Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører av arealet, ikke endrer risiko for mennesker,
miljø og materielle verdier i særli g negativ retning, og at der det er potensiell risiko er det foreslått
avbøtende tiltak.

Gardermoen, 1 8.10 .16

Ragnhild Storstein
Arealplanlegger, Plan1 AS

Vedlegg:
- Kopi av alle innkomne merknader ifm. varsel om oppstart i 2007 og 2016 inklusiv e rapport fra arkeologiske registeringer
- Risik o - og sårbarhetsanalyse datert 18 . 1 0 .16
- Skjema ifm. Naturmangfoldloven datert 1 8. 10 .16
- Rapport L.nr: 5691 - 2008: «Sætersjøen i Nord - Odal. En undersøkelse av vannkvalitet med resipientvurdering i 2008» utarbeidet av

NIVA
- Notat datert 18.04.16: «Vurdering av forholdet til forskrift for konsekvensutredning av 19.12.2014 for ønsket planarbeid for

Sætersjøen hyttefelt, del av gnr. 29 bnr. 1 i Nord - Odal kommune»
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