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Saksnr. Utvalg Møtedato 

083/17 Formannskapet 16.10.2017 

076/17 Kommunestyret 01.11.2017 

 
 

Reguleringsplan 20070003 Sætersjøen hyttefelt. Planvedtak 

 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Sætersjøen 
hyttefelt datert 15.08.2017, med tilhørende bestemmelser datert 15.08.2017. 
 

 
16.10.2017 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

 
FS-083/17 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Sætersjøen 
hyttefelt datert 15.08.2017, med tilhørende bestemmelser datert 15.08.2017. 
 

 
 
01.11.2017 Kommunestyret 
 
Per Thomas Nyhuus ble kjent  inhabil i behandlingen av saken.  Han fråtrådte under behandlingen av 
saken. 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
KS-076/17 Vedtak: 



Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan Sætersjøen 
hyttefelt datert 15.08.2017, med tilhørende bestemmelser datert 15.08.2017. 
 

 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt ble lagt ut til offentlig ettersyn i møte i 
formannskapet 30.11.2016. Planforslaget ble sendt til berørte myndigheter og berørte i planområdet 
ved brev datert 09.12.2016. Planforslaget ble lagt ut på kommunens hjemmeside 13.12.2016 og 
høringen ble annonsert i Glåmdalen 15.12.2016.  Frist for å komme med uttalelser ble satt til 
03.02.2017.  
 
Det er innkommet uttalelse fra Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges Vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) og fylkesmannen i Hedmark,  
 
Planforutsetninger og vurderinger er beskrevet i saksframlegg datert 03.11.2016 og planbeskrivelsen 
med tilhørende dokumenter. Dokumentene følger vedlagt. 
 
Etter høringen ble gjennomført har forslagsstiller bearbeidet forslaget. Endringer fremgår av 
saksvurderingen.  Forslagsstiller har videre foreslått at to av delfeltene i planområdet tas i bruk til en 
annen type fritidsboliger, såkalt «Green magic homes».  Illustrasjoner fremgår av 
planbestemmelsene.  
 
Saksvurdering:  
Høringsuttalelsene gjengis og kommenteres fortløpende: 
 
I brev datert 21.12.2017 har statens vegvesen ingen merknader til planforslaget.  
 
Rådmannens vurdering 
Uttalelsen tas til orientering. 
 
I brev datert 09.01.2017 har NVE følgende merknader til planforslaget: 
NVE etterlyser en vurdering av flomfaren rundt Sætersjøen og ber om at hensynet ivaretas i planen. 
NVE vurderer at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet for fritidsbebyggelse dersom grensen rundt 
Sætersjøen settes til kote 244,00 moh.  
 
Rådmannens vurdering 
NVE´s merknad er tatt til ettretning. Det er innarbeidet hensynsone for flom i plankartet som dekker 
arealene opp til 244 moh, og det er knyttet bestemmelser til hensynsonen.  
 
I brev datert 20.01.2017 har Hedmark fylkeskommune ingen merknader til planforslaget: 
 
Rådmannens vurdering 
Uttalelsen tas til orientering.  
 
I brev datert 31.01.2017 har fylkesmannen i Hedmark følgende merknader til planforslaget: 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplanen med grunnlag i at det ikke er avsatt 
hensynsone for flom i planen. Fylkesmannen fremmer videre innsigelse som følge av at det ikke er 
gjort grunnundersøkelser med hensyn på avløp, og at det ikke er avsatt område for avløpsanlegg i 
planen.    
 
Der det i dag ligger fritidsboliger helt ned til sjøen er det avsatt til fritidsformål helt ned. 
Fylkesmannen mener dette kan bidra til privatisering i strandkanten og hadde derfor sett at formålet 



ble lagt lenger unna sjøen.  
 
Det er i planen avsatt friluftsformål mellom hyttetomtene. For å sikre allmennhetens tilgang til disse 
områdene ber fylkesmannen om at dette tas inn i bestemmelsene.  
 
Rådmannens vurdering 
Hensynsone for flom er innarbeidet i reguleringsplanen i tråd med NVE´s anbefalinger. Det er videre 
utarbeidet en plan for avløpet og innarbeidet eget område for avløpsanlegg.  I brev datert 
05.09.2017 oversendte Nord-Odal kommune opplysningene til fylkesmannen. I brev fra 
fylkesmannen datert 13.09.2017 har fylkesmannen trukket sin innsigelse slik at kommunen selv kan 
vedta planforslaget.  
 
Fylkesmannens merknad knyttet til avgrensningen av bebygde hyttetomter ved sjøen, er ikke fulgt 
opp i planen. Fylkesmannens merknad knytter seg til 3 tomter som ble etablert på 60 tallet.   
Rådmannen mener her det må ses hen på den etablerte bruken. Tomtene er lovlig etablert og 
bebygget med fritidsboliger, og en endring av planformålet vil etter rådmannens skjønn vanskelig 
kunne gi utslag i den faktiske og praktiske bruken. Det er imidlertid angitt byggegrense i planen. 
Tiltak nærmere sjøen enn byggegrensen vil således være i strid med planen og dermed ikke tillatt. 
Dette fanger opp et hvert tiltak som faller inn under plan- og bygningslovens § 1-6., det vil si enhver 
fast konstruksjon.  Rådmannen vurderer derfor at byggegrensen ivaretar hensynet på en 
hensiktsmessig måte.               
 
Det er tatt inn bestemmelse som sikrer allmennhetens tilgang til friluftsområdene i samsvar med 
fylkesmannens merknad.   
 
Øvrige endringer 
Forslagsstiller har etter høringen kommet med forslag om å ta i bruk felt F10 og F11 til en annen type 
fritidsboliger. Bygningstypen har en utradisjonell byggestil og kan nærmest karakteriseres som 
sammenbygde igloer (se illustrasjoner i bestemmelsene). Rådmannen ser at en slik bygningstype 
utfordrer tradisjonell tankegang knyttet til utbygging av fritidsboliger, men ser også at de nye 
tankene kan la seg realisere på en god måte innenfor området. Feltene som er avsatt til 
bygningstypen ligger skjermet fra den øvrige bebyggelsen og i god avstand fra vannet. Bygningstypen 
har lav profil og vil i stor grad tilpasses inn i terrenget. Endringen vil således ikke innebære noen 
vesentlig endring av verken landskap eller inngrep, og rådmannen mener derfor at planen bør kunne 
åpne for en slik utbygging. Det er gitt egne bestemmelser knyttet til disse delfeltene. Det er kun tillatt 
med denne bygningsytpen innenfor felt F10 og F11. Dersom en slik utbygging ikke blir realisert, er 
det gitt bestemmelser som sikrer en tradisjonell utbygging av tomtene i samsvar med øvrige 
reguleringsbestemmelser.  
 
 
Konklusjon: 
Med dette anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt med 
tilhørende bestemmelser.  
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
10.11.2016 Planbeskrivelse 1350608 
20.09.2017 Plankart datert 15.08.2017 1376934 
20.09.2017 Reguleringsbestemmeler datert 15.08.2017 1376935 
10.11.2016 Risiko- og sårbarhetsanalyse 1350609 
10.11.2016 Sjekkliste naturmangfoldloven 1350610 



20.09.2017 Vann- og avløpsplan 1376936 
10.11.2016 NIVA-Rapport vannkvalitet og resipientvurdering 1350611 
22.12.2016 Forslag til reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt 20070003 1350176 
20.09.2017 Sosifil plankart 1376937 
 
 
 
Saksdokumenter: 
Angående reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt - avklaring av innsigelser 
Detaljregulering for Sætersjøen hytteområde hyttefelt - Oversendelse av VA-plan 
Reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt. Innsigelse 
Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt - Oversendelse av revidert plankart og bestemmelser til 
sluttbehandling 
Forslag til reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt 20070003 - Høring - Nord-Odal kommune 
Svar angående høring av forslag til reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt 20070003 
NVEs merknader ved offentlig ettersyn -  Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt Gbnr 29/001 
Uttalelse - Forslag til reguleringsplan for Sætersjøen hyttefelt i Nord-Odal kommune 
Teknisk kontroll av detaljregulering for Sætersjpen hyttefelt - Nord-Odal kommune 
Nyhet på hjemmesiden - Høring 
Annonse i Glåmdalen 
Sosikontroll av plankart Sætersjøen Hyttefelt 20070003 
Saksbehandlingsgebyr 
Forslag til reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt 20070003. Høring 
Sætersjøen hyttefelt - Illustrasjon for plassering av fellesanlegg for avløp 
Forslag til reguleringsplan Sætersjøen hyttefelt 20070003 
Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt. E-post 3 av 3 
Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt. E-post 2a av 3 
Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt. E-post 2b av 3 
Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt. Innsending av planforslag til førstegangsbehandling 
NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt  - Nord-Odal 
kommune 
Vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt  i Nord-Odal kommune 
Svar ang. varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt - Nord-Odal 
kommune 
Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt - Nord-Odal kommune 
Detaljregulering for Sætersjøen hyttefelt 
Referat fra oppstartsmøte Sætersjøen hyttefelt 06.04.2016 
 
 
 
 


