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NATURVERNFORBUNDET I LILLEHAMMER 
 

Lillehammer, mars 2021 
 
 
 
Lillehammer Kommune 
Postboks 986 
2626 Lillehammer 
 
 
 
HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FOR 
BRATTBERG HYTTEOMRÅDE (GNR/BNR 22/1–SJOGA)  
 
 
Naturvernforbundet i Lillehammer viser til varsel av 8/3/21 om høring og offentlig ettersyn av 
oppdatert reguleringsplan for Brattberg Hytteområde.  
 
Naturvernforbundet i Lillehammer legger til grunn en nullvisjon i forhold til nye 
utbyggingsområder i fjellområdene og en begrenset og kontrollert utbygging   under ca. 900 m.o.h. 
Vi mener at Lillehammer kommune må ha mot til å være annerledes enn sine nabokommuner, 
som har tillatt en høy utbyggingsvekst av fritidshus- og veibygging med ødeleggelse av myr, 
hogging av skog og tap av viktig vegetasjon som en konsekvens.   
 
Sammenholdt med tidligere varsel om oppstart av reguleringsplan for Brattberg Hytteområde 
(26/6/2020) vurderer Naturvernforbundet i Lillehammer det positivt at det nå legges til rette for 
lavstandard hytter uten innlagt vann og avløp, at alt unødvendig lysforurensing aktivt reduseres 
samt at planer om bade- og båtbrygger har blitt fjernet.  
 
Til tross for at reguleringsplanen ligger innenfor dagens arealplan for hyttebygging mener 
Naturvernforbundet i Lillehammer det fortsatt er store avvik mellom intensjonen om å hensynta 
landskap, natur og miljø med det reviderte og oppdaterte planarbeidet. Spesielt mener vi at 
følgende momenter bør vurderes på nytt og føre til endring av nåværende reguleringsplan for 
Bratberg Hytteområde: 
 

1. Naturvernforbundet i Lillehammer fastholder at bygging av 20 nye fritidsboliger med 
størrelse på 90m2 på hovedhytta, 30m2 på uthus/anneks samt 20m2 på terrasser 
uunngåelig legger et for stort press på naturen i området. Vi ønsker redusert antall hytter 
og redusert maks størrelse. 
 

2. Naturvernforbundet i Lillehammer krever mer og bedre informasjon om ivaretakelse av 
vegetasjon. Det opplyses veldig vagt at gjennomføring av reguleringsplanen vil innebære 
fjerning av noe vegetasjon, men at det er lagt inn begrensninger med målsetting å ivareta 
mest mulig av vegetasjon. Vi mener at det er uansvarlig å legge ansvaret på utbygger for 
å ivareta eksisterende vegetasjon ved en byggetillatelse. Dette arbeidet krever innleie av 



  

 Side 2 

personer med spesifikk og høy kompetanse, ferdigheter og kunnskap om slike prosesser, 
noe som vi mener kommunen proaktivt bør ta ansvar for i videre arbeid med. 

 
3. Naturvernforbundet i Lillehammer mener at det i for liten grad er tatt helhetlig hensyn til 

sammenhenger og akkumulerte effekter på naturen sett i lyset av de ulike føringer og 
planer for Brattberg hytteområde som nå fremhevet: 

 
a. Til tross for at planområdet ligger i et beiteområde vil 20 inngjerdingsarealer på 

300 m2 skape unødig forstyrrelse og inngripen i et svært viktig viltområde. 
b. Naturvernforbundet i Lillehammer ønsker å bevare og ivareta de tre viktige 

myrområder som ligger innenfor planavgrensningen. Vi mener derfor at på 
forhånd å godskrive ‘mindre’ avvik i bestemmelsene fra planen for etablering av 
stikkveger er kritikkverdig. Vi ønsker mer bakgrunnsinformasjon om behovet for 
stikkveger. I tillegg er det vår klare erfaring at det er viktig å hente inn relevant 
ekspertise for på forhånd for å planlegge slikt arbeid) for å unngå  at dette kan 
gjøres løpende på ad hoc basis og potensielt uten oppsyn. 

c. Naturvernforbundet i Lillehammer kan i utgangspunktet ikke støtte opprettelsen 
av en ny utfartsparkering til 5-6 biler. I tillegg mener vi at informasjonen om 
parkering er mangelfull med hensyn til f.eks. hvilke materialer skal brukes på 
plassen og arealet som går med til plassen. 

 
 
 
Naturvernforbundet i Lillehammer fastholder altså at Fåberg Vestfjell må bevare det unike preget 
det har i dag og ikke utvides. Vi ber derfor om at planene kritisk revideres sett i lyset av 
ovenstående punkter. 
 
 
Miljøvennlig hilsen 
 
Styret i Naturvernforbundet i Lillehammer 
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Brattberg 

hytteområde, Sjoga - Gnr. 22 bnr. 1 - Lillehammer kommune 

Det vises til brev av 22.03.2021. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fritidsboliger ved 

Sjoga i Fåberg vestfjell. 

 

NVE har følgende merknader til planforslaget: 

 

Klimatilpasning og overvannshåndtering 

Ifølge planbeskrivelsen (kap. 3.5) har planområdet en beliggenhet på et høydedrag som gjør det lite 

utsatt for overvannsproblematikk. Overvann skal behandles i samsvar med prinsippet om lokal 

overvannshåndtering på egen eiendom (jfr. planbeskrivelsen kap. 4.3 og bestemmelse § 3.4). Det står 

videre at grunnforholdene (morene, samt noe torv og myr) vil gjøre at eventuelt 

overskuddsvann/avrenning fra bebyggelse og veier i stor grad blir fordrøyd i grunnen før det når 

Sjogvatnet eller Flokoa. Det er registrert flomveier langs Sjogvegen og i ytterkant av planområdet. 

Ifølge planbeskrivelsen kap. 4.3 vil nye og etablerte veigrøfter bidra til å lede vannet til resipienter som 

har god kapasitet i forhold til planlagte veitiltak. 

NVE forutsetter at tiltaket ikke medfører forstyrrelser i vannbalansen for myr og vassdrag i området. Det 

bør vurderes å regulere flomveier til eget formål i plankartet. 

 

Vannuttak 

Hyttene vil ifølge planforslaget ikke få innlagt vann, strøm og avløp. Vannforsyning vil skje fra 

borebrønner. 

Vi gjør oppmerksom på at vannuttak og vassdragsregulering må vurderes etter vannressursloven (vrl.). 

Vi ser for øvrig av kart fra NGU at det er begrenset grunnvannspotensial i området. 
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Et vassdragstiltak er ifølge vrl. § 8 konsesjonspliktig i de tilfeller der det kan være til nevneverdig skade 

eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdrag og grunnvann. For grunnvann er det regler om 

konsesjonsplikt for både grunnvannsuttak og grunnvannspåvirkning. Både vannuttak og fysiske inngrep 

kan gi slike virkninger at det utløser konsesjonsplikt etter vannressursloven. For grunnvannsuttak er 

konsesjonsplikten basert på virkninger for nærliggende vassdrag og hvem som bruker vannet som tas ut 

(vrl. § 45). Grunnvannsuttak over 100 m3/døgn skal meldes til vassdragsmyndigheten, som skal vurdere 

om uttaket krever konsesjon etter første ledd. Det samme gjelder hvor flere grunnvannsuttak som 

naturlig må sees under ett, overstiger 100 m3/døgn. Konsesjonsplikten gjelder uavhengig av uttaksvolum 

og slår inn der grunnvannsuttaket kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser. 

To sentrale spørsmål er om uttak av grunnvann blir begrenset til det grunnvannsmagasinet tåler (jfr. vrl. 

§ 44) eller om vassdrag kan bli negativt berørt av økt uttak (jfr. vrl. § 10). Så lenge uttaket ikke er 

meldepliktig, må kommunen selv foreta en vurdering av om en økning av grunnvannsuttaket kan være 

konsesjonspliktig. 

Vannressursloven § 20 d) legger opp til en samordning av tillatelser, og NVE kan fastsette at det ikke er 

nødvendig med konsesjon etter vannressursloven for tiltak som behandles i en reguleringsplan. Dette 

forutsetter at man utarbeider en reguleringsplan med tilstrekkelige utredninger/dokumentasjon og gode 

nok bestemmelser som ivaretar de hensyn som vannressursloven skal ivareta. 

Det er NVEs sterke faglige råd at virkningene av grunnvannsuttaket (jfr. vrl. §§ 8 og 45) er vurdert og 

dokumentert, og at en eventuell samordning etter § 20 d) er avklart før reguleringsplanen vedtas. 

Det vises for øvrig til NVEs veileder 1/2021 Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av 

vassdrags- og grunnvannstiltak, se spesielt kapittel 1.7. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

seksjonssjef 

Steinar Lillefloth 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

   

 

 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2021/veileder2021_01.pdf
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Høringsuttalelse til reguleringsplan for Brattberg hytteområde - Sjoga gnr. 

22 bnr. 1 i Lillehammer kommune.  

Vi viser til mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Brattberg hytteområde, Sjoga, gnr 22 

bnr 1 i Lillehammer kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette 

forhytteutbygging i området. Området er lagt inn i kommuneplanens arealdel etter innspill. 

Planområdet ligger nord for reguleringsplan for Sjoga fra 2007. 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. 

Vår vurdering 

Ved varsel om oppstart anbefalte vi at atkomster til hyttene i størst mulig ble samlet for å 

slippe for mange direkte avkjørsler tett på hverandre. 
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Atkomstene er samlet i planforslaget og ser ut til å ligge godt plassert med tilstrekkelig sikt. 

Frisiktsoner er påført plankartet med tilhørende bestemmelser.  

 

Vi anser vårt innspill som godt ivaretatt i planen og har ingen merknader til planforslaget. 

 

  

 

Statens vegvesen - Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Randi Sira 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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INNLANDET FYLKESKOMMUNE, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 

STATSFORVALTEREN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
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Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
20/2544-22 2020/41125-13 

Kari Klynderud Sundfør 
Tina Amundsen 
Annbjørg Backer 

10.05.2021 

 

Uttalelse til reguleringsplan for Brattberg hytteområde på Sjoga i 
Lillehammer kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse datert 22.03.2021 med forslag til reguleringsplan for Brattberg 
hytteområde på Sjoga (gnr/bnr 22/1). Forslagsstiller er Brit Jørgensen og Odd Aaslund med 
Areal+ AS som konsulent. 
 
Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger ved Sjoga i Fåberg Vestfjell. 
Det foreslås 20 fritidsboligtomter fordelt på øst og vestsiden av Sjogvegen. 
 
Gjeldende planer 
Planområdet er avsatt i gjeldende kommuneplan som F3-Lorthola, arealdelen 2020-
2023(2030) og stiller konkrete krav om felles reguleringsplan.  
Det kreves felles reguleringsplan for området 

o Hytter skal være lavstandard, dvs. uten innlagt vann og avløp. 
o Bygg og veger skal tilpasses landskapet og området. 
o Eksisterende hytter i området skal være veiledende for utforming av nye 
hytter. 
o Det skal utredes hvordan tomter og bygg skal plasseres mest mulig skånsomt i landskapet. 
o Vegetasjon mot vassdrag skal ivaretas. 
o Allmennhetens ferdsel langs vassdrag skal ivaretas. 

 
Fylkeskommunens uttalelse 
 
Medvirkning og planprosess 
Planen har ikke vært til behandling i regionalt planforum. 
 
Landskapsbilde og arkitektur 
Fylkeskommunen vurderer planforslaget til å være i tråd med bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel for dette området. Bebyggelsens størrelse og standard uten 
strøm, vann- og avløp følger opp intensjonene fra overordnet plan.  
 
Det er også gitt bestemmelser for å ivareta vegetasjonen. Der det gjøres inngrep i terrenget 
skal sårene repareres. Vi anbefaler imidlertid at formuleringen i § 3.3 om terrengtilpasning 
endres noe. Den mest skånsomme og klimavennlige måten å reetablere vegetasjon på er å 
legge tilbake det samme toppdekket som fjernes ved bygging. Vi anbefaler derfor at det 



  Side 2 av 2

utformes en bestemmelse som sikrer dette. På den måten garanteres revegetering med 
stedlig vegetasjon da frøbanken er i den jorda som ble tatt av og deretter legges tilbake.  
 
Vi kan ikke se at det er vurdert alternative løsninger, for eksempel tunløsninger med felles 
parkering og andre fellesfunksjoner for å redusere arealet til veger og bebygget areal. Det gis 
ingen direkte føringer om dette i overordnet plan, men det er en nærliggende tanke når 
intensjonen med hyttebyggingen her er lavere standard og god landskapstilpasning.  
 
 
Kulturvernfaglige forhold 
Automatisk fredete kulturminner: 
Fylkeskommunen har ingen merknader til planforslaget ut fra hensynet til automatisk fredete 
kulturminner. Varslingsplikt jf. Kulturminneloven §8, annet ledd, er ivaretatt i planens 
fellesbestemmelser. 
 
Samferdselsfaglige forhold 
Vi forutsetter at avkjørsler og frisiktsoner er utformet i henhold til vegnormalene, jfr. Statens 
vegvesens håndbok N100 «veg- og gateutforming». Vi er tilfreds med at det er gjort en 
vurdering av behov for utbedringstiltak i krysset mellom Sjogvegen og fylkesveg 250 
Torpavegen, samt at det er regulert inn frisiktsoner i plankartet som det er knyttet 
bestemmelser til. Vi har ingen samferdselsfaglige merknader. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
Seksjonssjef, plan  
  
 Kari Klynderud Sundfør 
 rådgiver 

 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I INNLANDET HOVEDKONTOR 
STATENS VEGVESEN 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Til 
Lillehammer Kommune 
 
Fra  
Styret i Fåberg Vestfjell Hytteforening    Dato: 18 mai 2021 
 
MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN FOR BRATTBERG HYTTEOMRÅDE – SJOGA GNR/BNR 
22/1 
 
Fra Fåberg Vestfjell Hytte Forening (FVHF) 
 
Hytteforeningen stiller seg positiv til de endringene Byplansjefen har foreslått ift det 
opprinnelige forslaget.  Vi er helt enig i begrensingen på møne- og gesimshøyde til 5 m og 
3,2 m. 
 
Etter styret i FVHF sin oppfatning er imidlertid ikke Sjogvegen dimensjonert for de hyttene 
som allerede er bygd i området, før hyttene i Reguleringsplan for Brattberg Hytteområde 
eventuelt blir godkjent. Vegen er ikke i en slik tilstand at den kan håndtere ytterligere 
belastning fra både tungtransport i forbindelse med hyttebygging/annen transport, og 
økningen i personbiltrafikken utbyggingen har gitt, og vil gi.  Vegen må, etter vår mening 
utbedres før det tillates å bygge flere hytter.  FVHF mener utbedringen må gi vegen kvalitet 
god nok til at vegen kan holdes åpen også i vårløsningen.  
 
Vegen er per i dag ikke en helårsveg da den stenges i vårløsningen. Og den har i dag ikke 
tilfredsstillende standard for å møte økt trafikk. 
 
FVHF mener derfor at Sjogvegen må utbygges til helårsvei for biler med akseltrykk inntil 3,5 
tonn før ny utbygging kan finne sted. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Styret i Fåberg Vestfjell Hytteforening 
 
 
Tomas C Archer styreleder (FVHF) 





  

   
 

Mattilsynet 
Avdeling Gudbrandsdal 
 

 
 

Saksbehandler: Stig Risbergsæter 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 
 

 
UTTALELSE TIL HØRINGSBREV - REGULERINGSPLAN FOR 
BRATTBERG HYTTEOMRÅDE - SJOGA GNR/BNR 22/1 - VARSEL OM 
INNSIGELSE 
 
Vi viser til Høringsbrev - Reguleringsplan for Brattberg Hytteområde - Sjoga, datert 22.03.2021, 
med høringsfrist 20.05.2021. 
 
Som sektormyndighet for drikkevannsområdet kan Mattilsynet fremme innsigelser ved mangler i 
reguleringsplaner. 
 
Mattilsynet fremmer innsigelse til planen når denne ikke er tilstrekkelig utredet 
Mattilsynet fremmer innsigelse når løsninger for drikkevann ikke er tilstrekkelig utredet og når VA-
plan mangler. Viser til § 4.2, i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL), hvor 
planbeskrivelsen skal gi en særskilt vurdering og beskrivelse på planens virkninger på miljø og 
samfunn. Dette betyr at reguleringsplanen skal inneholde en gjennomarbeidet plan for etablering 
av vannforsyning og håndtering av utslipp, for området, slik at vi som sektormyndigheten kan 
vurdere vårt saksområde (jf. PBL § 5.4).  
 
Vi viser til følgende dokumenter og punkter: 

 REGULERINGSBESTEMMELSER planID: 2020P248 
o § 3.1 Rekkefølgekrav 
o § 3.5 Teknisk Infrastruktur 
o § 8 Soner med særlig angitt hensyn 

 
 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BRATTBERG HYTTEOMRÅDE 

o  4.3 Veier og teknisk infrastruktur, avsnitt Strøm, vannforsyning, toalettløsning 
o 4.7 Bærekraftige løsninger, punkt Vann- og avløpsløsninger 

 
 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

BRATTBERG HYTTEOMRÅDE 
o 3. Planområdet, Tema for ROS-vurdering – mulige uønskede hendelser, pkt. 19 og 

30 

Mattilsynet kan ikke se av overnevnte punkter at vannforsyningen er tilstrekkelig beskrevet med 
tanke på rekkefølgekrav i planen og som teknisk infrastruktur. Vi kan ikke se at brønnene er 

Deres ref:    
Vår ref: 2020/125276     
Dato: 19.05.2021   

Statsforvalteren i Innlandet 
Postboks 987 
2604 Lillehammer 
 
 

Org.nr: 985 399 077  
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plassert i planområdet og det er heller ikke gjort rede for om brønnene kan levere 
drikkevannskvalitet og kvantitet. Drikkevannskildene er heller ikke utredet i ROS-analysen og gitt 
hensynssoner med bestemmelser.  
 
Vi viser også til KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020-2023 (2030) BESTEMMELSER OG 
RETNINGSLINJER, pkt. 1.18 Vann og avløp (pbl. § 11-9 nr. 3) Reguleringsplaner skal vise vann- 
og avløpsløsninger, inkludert plassering, beregninger for merbelastning, økt vannforbruk og 
vurdering av vannreduserende tiltak planen legger til rette for… 
Bestemmelsene i Kommuneplanens Arealdel sier også at planen skal vise vann- og 
avløpsløsninger, inkludert plassering. 
 
Viser særskilt til understreket tekst i REGULERINGSBESTEMMELSER planID: 2020P248, § 3.5 
Teknisk infrastruktur, b) Det er ikke tillatt med innlagt vann. Det kan etableres borebrønner på 
tomter og som felles brønner i LNF-områder. Felles brønner skal søkes plassert nærmest mulig 
vei. 
 
Mattilsynet mener dette er en løsning som gir grunnvannskilden svært dårlig beskyttelse mot 
forurensning. En godt beskyttet grunnvannskilde bør ha minst mulig anboringer.  
Velges en slik løsning så må etablering av alle borebrønner inngå i rekkefølgebestemmelsene, alle 
borebrønnene må ha fastsatt hensynssone med bestemmelser og alle borebrønnene må 
regelmessig prøvetas årlig for å kontrollere drikkevannskvaliteten. Planen beskriver ikke hvordan 
utslipp av gråvann skal håndteres i området og hvordan brønnene ivaretas med tanke på dette. 
Planen har heller ikke fastsatt bestemmelser vedr etablering av energibrønner i planområdet. 
Energibrønner utgjør en stor risiko for drikkevannskilden, og bør derfor ikke tillates etablert i 
området. 
 
Vi har også en forventning til at eierskapet til vannforsyningssystemet fastsettes i 
reguleringsplanen i henhold til §§ 1 og 2 i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Eieren av 
vannforsyningssystemet vil da være vannverkseier i henhold til Drikkevannsforskriften § 3 bokstav 
m). 
 
Vurdering og veiledning 
Viser videre til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) § 27-1, som sier at bygning må 
ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig 
adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann. Denne bestemmelsen må sikres 
gjennom rekkefølgebestemmelser i planen. Dette innebærer at drikkevannskildene må først 
lokaliseres og plasseres i det regulerte området. Så må det undersøkes om vannkilden(e) kan 
levere hygienisk godt drikkevann i tilstrekkelige mengder, og eventuelt etablere vannbehandling for 
å oppnå dette. Klarer ikke drikkevannskilden å levere vann av drikkevannskvalitet, må annen 
løsning etableres. Kilden(e) skal deretter beskyttes med hensynssoner i planen (jf PBL § 12-6) og 
som har fastsatte bestemmelser for aktiviteter som tillates og ikke tillates innenfor sonene. Deretter 
kan tomtene plasseres. 
 
Dette innebærer at byggetillatelse kan ikke gis før det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig mengder drikkevann, jf Forskrift om vannforsyning og drikkevann 
(Drikkevannsforskriften), § 5 Grenseverdiene og § 9 Leveringssikkerhet.  
 
Størrelsen på hyttefeltet, med 20 planlagte tomter, vil i utgangspunktet utløse krav om 
plangodkjenning av vannforsyningssystemet som det skal søkes om til Mattilsynet, jf 
Drikkevannsforskriften § 18. Kravet om plangodkjenning kan ikke omgås ved å dele opp 
vannforsyningssystemet i flere vannposter med færre brukere. Man kan ha flere vannposter, men 
så lenge det er samme grunnvannskilde (grunnvannsforekomst), så vil det anses som ett 
vannforsyningssystem. Kravet om plangodkjenning inntrer ved minst 10 m3 produsert vann per 
døgn. Normalt tilsvarer dette forbruket til 50 personer, forutsatt et døgnforbruk på ca. 200 liter per 
person. Det er mulig forbruket per person vil bli mindre enn dette når vannet ikke er innlagt, slik at 
kravet om plangodkjenning kan bortfalle. Det forutsettes at tiltakshaver stipulerer forventet 
maksimalt vannforbruk pr. døgn for valgt løsning, så lenge hyttene ikke har innlagt vann. 
Vannposter koblet til faststrøm eller solstrøm kan føre til et større forbruk enn manuelle pumper. 
Kravet til kvaliteten på drikkevannet vil derimot være det samme uavhengig av kravet til 
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plangodkjenning. En eventuell plangodkjenning må være på plass før det gis byggetillatelse 
(rekkefølgebestemmelser), og det må dokumenteres at drikkevannsforsyningen vil fungere.  

Når det gjelder eierskap- og ansvarsforhold for drikkevannet i det nye hyttefeltet, så er dette noe 
som må klarlegges. Vass- og avløpsanleggslova §1 setter i utgangspunktet krav til at nye anlegg 
skal være eid av kommunen. I lovens § 2 kan kommunen etter søknad gi tillatelse til nye private 
anlegg. Nye anlegg skal organiseres som andelslag eid av brukerne. Kommunen avgjør om det 
ellers skal stilles særlige vilkår for tillatelsen. Et andelslag vil da være vannverkseier i henhold til 
Drikkevannsforskriften § 3 bokstav m).  

Drikkevannsforskriften sier at vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart 
og uten fremtredende lukt, smak og farge (jf § 5). Videre sikre at drikkevannet beskyttes mot 
forurensning (jf § 12). Vannverkseieren skal i samarbeid med Kommunen vurdere behovet for 
restriksjoner for å beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder (jf § 26). 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Stig Risbergsæter  
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Lillehammer - reguleringsplan Brattberg hytteområde - merknader til høring 

Vi viser til brev av 22. mars 2021 hvor reguleringsplan for Brattberg hytteområde på gnr./bnr. 22/1 ved 
Sjoga er sendt på høring. Vi ga uttalelse til oppstart av planforslaget i brev av 8. september 2020. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger på byggeområdet som i 
kommuneplanens arealdel er benevnt F3 og ligger på begge sider av vegen mellom Nordre Sjogvatnet og 
setergrenda Lorthola.  
 
I våre merknader til oppstart pekte vi på at området var forholdsvis detaljert avsatt i kommuneplanens 
arealdel og at en der hadde unngått å berøre dyrkbare arealer og myr, og ba om at dersom det skjedde 
en endring i avgrensingen av hytteområdene så måtte en fortsatt prøve å unngå å berøre dyrkbart areal 
og myr. Vi synes avgrensingen er løst på en akseptabel måte. 
 
Vann og avløp 
Vi har ikke kommentert valg av løsningen med lavstandard hytteutbygging verken i uttalelser til 
kommuneplanen eller i merknader til oppstart av planarbeidet for denne planen. Ut fra 
forurensingshensyn har vi måtte fokusere noe mer på utfordringer knyttet til lavstandard hytteutbygging 
og i merknad til oppstart av reguleringsplan Sjoga hytteområde kom vi inn på temaet.  
 
Vann og avløp i ny hyttebebyggelse 
Utviklingen har i mange år gått i retning av større hytter med høyere sanitær standard, og det finnes 
mange løsninger for å heve standarden selv om hyttene i utgangspunktet ikke har tilgang på strøm eller 
kommunale vann- og avløpstjenester. Mange kommuner har etter hvert fått erfaring med at det kan være 
svært problematisk å håndtere situasjoner der hytteeiere i lavstandardområder ønsker å oppgradere til 
fullstandard.  
 
Å planlegge for nye utbyggingsområder, slik som Brattberg hytteområde, uten vann- og avløp er etter 
Statsforvalterens syn uheldig og lite framtidsrettet. Det er sannsynlig at hytteeierne etter hvert vil ønske å 
heve standarden, noe som igjen vil kunne medføre fare for forurensning av drikkevann og andre 
resipienter. 
 
Bestemmelser om forbud mot innlagt vann 
Utgangspunktet for planbestemmelser til reguleringsplan er omtalt i pbl.  § 12-7, og der står det at 
planbestemmelser kan gis i «nødvendig utstrekning». Dette betyr at bestemmelsene må ha hjemmel og 
være fundert på et saklig begrunnet behov. Når det gjelder bestemmelser med forbud mot å legge inn 
vann, er det beskrevet i veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse s. 28 og i 
reguleringsplanveilederen pkt. 6.5.3 at disse må være nødvendig for å unngå forurensning av vannkilder 
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som følge av økt vannforbruk og utslipp. Vurderingen må altså basere seg på den konkrete 
forurensningsfaren da dette har saklig sammenheng med et eventuelt forbud.  Dette betyr at det i 
utgangspunktet beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet hvorvidt det foreligger et forbud mot 
innlagt vann. Hytteeiere kan søke om dispensasjon og utslippstillatelse selv om planbestemmelsene sier 
at det ikke skal være innlagt vann og avløp.   
 
Det fremgår av planbeskrivelsen side 28 at «som toalettløsning i hyttene tillates ulike løsninger som 
biologisk toalett, forbrennings-, vakuumtoalett eller lignende.» Vi gjør oppmerksom på at vakumtoalett er 
en avløpsløsning som krever utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12, og at denne 
løsningen innebærer etablering av tett tank som må tømmes regelmessig. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. Analysen er utarbeidet i tråd med 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging som Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap ga ut i 2017. Bortsett fra etablering av frisiktsoner i vegkryss, er det ikke funnet farer eller 
uønskede hendelser som krever endringer eller tiltak i planen. Samfunnssikkerhets- og 
beredskapsmessige hensyn synes dermed å være ivaretatt. 
 
Parkering 
Det er angitt i planbestemmelsen § 4.1 bokstav e) at parkering ikke medregnes i BYA. Vi gjør 
oppmerksom på at i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK17) §5.7, så skal parkeringsareal inngå i 
beregningsgrunnlaget for grad av utnytting.  
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
 
Olav Malmedal 
seniorrådgiver 
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