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Forslag til reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt 20070003 

 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt datert 18.10.2016, med tilhørende bestemmelser datert 
18.10.2016, ut til offentlig ettersyn.  
 

 
30.11.2016 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FS-100/16 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge forslag til 
detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt datert 18.10.2016, med tilhørende bestemmelser datert 
18.10.2016, ut til offentlig ettersyn.  
 

 
 
Saksopplysninger: 
Planleggingsfirma Plan 1 AS har i mail mottatt 18.10.2016, på vegne av Per Thomas Nyhuus, fremmet 
forslag til reguleringsplan for Sætersjøen hyttefelt. Planoppstart ble varslet første gang desember 
2007, men planarbeidet stoppet opp. Planoppstart ble derfor varslet på nytt av forslagstiller i brev 
datert 19.04.2016 og kunngjort i Glåmdalen den 21.04.2016. Det ble avholdt oppstartsmøte med 
administrasjonen i Nord-Odal kommune 06.04.2016.  
 
Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark, Statens Vegvesen, Norges vassdrags og 
energidirektorat, Eidsiva nett AS og en nabo til planområdet har kommet med innspill til 
planoppstarten. Disse er referert og kommentert i planbeskrivelsen som følger som vedlegg. 



 
Forslag til detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt er en oppfølging av kommuneplanens arealdel 
2006-2018. Planområdet har en størrelse på i underkant av 200 daa, og omfatter 45 hyttetomter, 6 
bebygde hyttetomter, eksisterende veger, planlagte veger, skogbruksområder og friluftsområder.  
Planforslaget samsvarer med unntak av noen mindre justeringer med avgrensningen i arealdelen. 
Det er tatt inn 3 hyttetomter i nord mens deler av arealet i sør som i arealdelen er avsatt til 
fritidsbebyggelse er regulert til skogbruk.  Hele arealet som er avsatt i arealdelen er dermed avklart 
gjennom reguleringen.  
 
Hyttene skal ha innlagt strøm, vann- og avløp. Det legges opp til felles vann- og avløpsløsning for 
området. Fritidsboligene kan oppføres med mønehøyde på inntil 6 meter og med et totalt bruksareal 
på 130 kvm. Uthus/garasje kan oppføres med mønehøyde inntil 4,5 meter og ha et totalt bruksareal 
på 39 kvm. Det er i reguleringsbestemmelsene lagt vekt på at store terrengendringer skal unngås og 
at bebyggelsen skal ha en enkel helhetlig utforming med utgangspunkt i tradisjonell byggeskikk. 
Tomtens størrelse varierer mellom 1-2 daa. Det er stilt krav om ikke-reflekterende taktekking og 
naturfarger på hyttene. Det er i bestemmelsene lagt til grunn at de tomtene som har de mest 
gunstige terrengforholdene skal bebygges etter kravene om tilgjengelig boenhet, jf. TEK § 12-2. 
Kravet til tilgjengelig boenhet fremgår av bestemmelse nummer 4.4 og omfatter 15 av tomtene.  
 
I arealdelen er det angitt en byggegrense til Sætersjøen på 50 meter. Byggegrensen mot sjøen er i 
hovedsak fulgt opp. Det er imidlertid regulert inn 3 nye hyttetomter innenfor 50 metersgrenen med 
begrunnelse i at adkomstvegen ligger mellom tomtene og sjøen. Det er videre 5 bebygde 
eiendommer som ligger innenfor 50 metersonen. For disse er det angitt byggegrense i planen. 
 
Eriksætervegen brukes som adkomst til området. Eriksætervegen tar av i Stange kommune ved 
Mattisdammen og følger østsiden av Sætersjøen ned til hyttefeltet.    
 
Utdypende forklaring av planforslaget fremgår for øvrig av vedlagte planbeskrivelse.  
 
Saksvurdering:  
Forslag til detaljregulering samsvarer i hovedsak med kommuneplanens arealdel og de forutsetninger 
som ble fremsatt i oppstartsmøtet med administrasjonen. Så langt rådmannen kan se er 
høringsinstansenes merknader ivaretatt i planforslaget. 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler formannskapet å legge forslag til reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt med 
tilhørende bestemmelser, ut til offentlig ettersyn. 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
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