
AVSENDER HOVEDPUNKTER FRA UTTALELSEN KOMMUNEDIREKTØRENS 
KOMMENTAR 

Naturvernforbundet i 
Lillehammer (NiL), 26.04.21 

NiL legger til grunn en nullvisjon ift. nye utbyggingsområder i fjellområdene 
under ca. 900moh. NiL mener LK 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.  
 
Viser til merknad ved varsel om oppstart og vurderer det som positivt at det 
tilrettelegges for lavstandard hytter uten innlagt vann og avløp, at 
unødvendig lysforurensning reduseres samt planer om bade- og båtbrygger 
er blitt fjernet.  
 
Til tross for an planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel mener 
NiL det fortsatt er store avvik mellom intensjon om å hensynta landskap, 
natur og miljø. Følgende momenter bør vurderes på nytt og føre til endring: 

1. Bygging av 20 fritidsboliger med 90m2+30m2 med terrasser legger et 
for stort press på naturen i området. Ønsker redusert antall hytter 
og redusert størrelse. 

2. Krever mer og bedre informasjon om ivaretakelse av vegetasjon. Det 
er opplyses vagt at tiltaket innebærer fjerning av vegetasjon, men 
det er lagt begrensninger for å ivareta mest mulig. NiL mener det er 
uansvarlig å legge ansvaret på utbygger for å ivareta eksisterende 
vegetasjon ved en byggetillatelse. Dette arbeidet krever personer 
med spesifikk og høy kompetanse, ferdigheter og kunnskap om slike 
prosesser, noe som NiL mener kommunen proaktivt bør ta ansvar 
for.  

3. NiL mener at det i liten grad er tatt helhetlig hensyn til 
sammenhenger og akkumulerte effekter på naturen.    
- Tross for at planområdet ligger i et beiteområde vil 20 

inngjerdingsarealer på 300m2 skape unødig forstyrrelse og 
inngripen i et svært viktig viltområde 

Generelt: 
Arealbeslaget er noe mindre enn det som er 
avsatt i kommuneplanen og bebyggelsen 
plassering er justert for å redusere 
terrenginngrep samt ivareta myrområder og 
tursti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til etterretning. Størrelsen på hyttene 
tilsvarer øvrig lavstandard hytter i området. 
 
 
Tatt til etterretning. Bestemmelsene tillater 
ikke flatehogst og sikrer tilbakeføring av 
stedegen masse for revegetering.  
 
 
Tatt til etterretning. Bestemmelser for gjerder 
er for å sikre fremkommelighet for beitedyr og 
vilt. 
 
 



- NiL ønsker å bevare og ivareta de tre viktige myrområdene 
innenfor planavgrensningen og mener derfor at å tilrettelegge 
for mindre avvik i bestemmelsene for stikkveger er kritikkverdig. 
NiL ønsker mer bakgrunnsinformasjon om behovet for 
stikkveger. Det er deres erfaring at å innhente inn relevant 
ekspertise på forhånd for å planlegge slik arbeid.  
 

- NiL kan i utgangspunktet ikke støtte opprettelsen av en ny 
utfartsparkering til 5-6 biler. I tillegg er det mangelfull 
informasjon om parkeringsplassen med hensyn til hvilke 
materialer som skal brukes og hvor stort arealet er.  

 
Naturvernforbundet fastholder at Fåberg vestfjell må bevare det unike 
preget det har i dag og ikke utvides. NiL ber derfor om at planene kritisk 
revideres sett i lys av overstående punkter.  

Myrområdene blir ivaretatt 
 
Skal ikke etableres flere stikkveger enn det 
som er regulert. Det legges opp til adkomst fra 
stikkvegene og inn på den respektive 
hytteeiendommen.  
 
Kommunedirektøren mener det er positivt for 
den allmenne tilgjengeligheten til 
friluftsområdet at planforslaget tilrettelegger 
for parkeringsplass i dette området.  
Bestemmelsen åpner ikke for etablering av 
stikkveger ut over de som er regulert og 
adkomstveger inn til fritidsboligene.  
 
 

NVE, 05.05.21 Klimatilpasning og overvannshåndtering: 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: NVE gjør oppmerksom på at vannuttak og vassdrag regulering 
må vurderes etter vannressursloven. De ser for øvrig at det er begrenset 
grunnvannspotensial i området.  
 
NVE gir sterke faglige råd at virkningene av grunnvannsuttaket er vurdert og 
dokumenter, og at en eventuell samordning etter VRL §20d er avklart før 
reguleringsplanen vedtas.  

Ikke relevant å regulere egne flomveier.  
 
 
 
Se hen til mattilsynet  

Statens vegvesen (SVV), 
10.05.21 

Viser til varsel om oppstart. Adkomstene er samlet i planforslaget og ser ut 
til å ligge godt plassert med tilstrekkelig sikt. Frisiktsoner er påført plankartet 
med tilhørende bestemmelser. SVV anser deres innspill som godt ivaretatt 
og har ingen merknader til planforslaget.  

Tatt til orientering.  

Innlandet fylkeskommune (IFK), 
10.05.21 

Medvirkning: Planen har ikke vært til behandling i regionalt planforum. 
 

 
 



Landskapsbilde og arkitektur: IFK vurderer planforslaget å være i tråd med 
KPA. Hyttestørrelse og standard følger opp intensjonen fra overordnet plan. 
Det er også gitt bestemmelser for å ivareta vegetasjonen. IFK anbefaler at 
formuleringen i §3.3 om terrengtilpasning endres noe. Den mest 
skånsomme måten å reetablere vegetasjon på er å legge tilbake det samme 
toppdekket som fjernes ved bygging. IFK anbefaler at det utformes en 
bestemmelse som sikrer dette. På den måten garanteres vegetering med 
stedlig vegetasjon da frøbanken er i den jorda som ble tatt av og deretter 
legges tilbake. 
IFK kan ikke se at det er vurdert alternative løsninger, f.eks tunløsninger 
med felles parkering for å redusere arealet til veger og bebygget areal. Gis 
føringer om dette i overordna plan, med det er en nærliggende tanke når 
intensjonen med hyttebyggingen her er lav standard og god 
landskapstilpasning.  
 
Kulturvern: IFK har ingen merknader til planforslaget, varslingsplikt jf. 
Kulturminneloven §8 er ivaretatt i planen.  
 
Samferdsel: IFK er tilfreds med at det er gjort en vurdering av behov for 
utbedringstiltak i krysset ved Torpavegen, samt at det er regulert inn 
frisiktsoner i plankartet med bestemmelser. Ingen merknader til 
samferdselsfaglige forhold.  

Ivaretatt i bestemmelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensjonen med planen er å legge 
bebyggelsen der den gir minst terrenginngrep.  
 
 
 
 
Tatt til orientering. 
 
 
Tatt til orientering. 

Fåberg Vestfjell Hytteforening 
(FVHF)v/Tomas C. Archer, 
18.05.21  

FVHF er positiv til Byplansjefen har foreslått, de er enige i begrensningene 
på møne- og gesimshøyde. Etter FVHF sin oppfatning er ikke Sjogvegen 
dimensjonert for allerede bebygde hytter. Vegen er ikke i en slik tilstand at 
den kan håndtere ytterligere belastning fra både tungtransport ifbm 
hyttebygging og økning i biltrafikken. Vegen må utbedres før det tillates å 
bygge flere hytter. FVHF med utbedringen må være av en slik kvalitet at 
vegen kan holdes åpen også i vårløsningen. Vegen er ikke helårsveg og 
stenges i vårløsningen. FVHF mener at Sjogvegen må utbygges til helårsveg 
for biler med akseltrykk inntil 3,5 tonn før ny utbygging kan finne sted.  

Sjogvegen er en privat veg, og forholdet til 
vegen standard vurderes som et privatrettslig 
forhold som kan avklares internt i veglaget.   

Fåberg vestside beite-lag og 
Fåberg vestside utmarkslag 

Det er i høringsbrevet skrive Brattberg hyttefelt på Sjoga. Det er feil, når 
hyttefeltet ligger nord for elva Flokoa tilhører det Lortholoa setergrend. 

Tatt til orientering.  
 



v/Per Arne Kindlistuen og Ola 
Dalby, 18.05.21 

Det må stoppes hyttebygging på beitområdene rundt Lortholoa setergrend. 
Der beiter det store mengder smådyr og storfe. Dyreeierne har beiterett.  
Over det planlagte hyttefeltet er det trekkrute for elg. Så hyttebygging med 
gjerder vil skade trekkruten og presse beitedyrene bort, dette må stoppes. 
Det bør heller bygges flere hytter på Sjoga og sørover. Viktig at 
beiteområdene rundt Lortholoa bevares og ikke ødelegges. Beiteretten blir 
som alltid skvisa bort, og er det utbygd med hytter så lar det seg ikke 
reverseres tilbake til det som har vært i flere mannsaldre.  

 
Arealbruken er konsekvens utredet og avklart 
i kommuneplanen. Reguleringsplanen har 
bestemmelser som begrenser inngjerding og 
tilrettelegger for passasjer for dyr og vilt.  

Mattilsynet (MT), 19.05.21 MT fremmer innsigelse til planen når løsninger for drikkevann ikke er 
tilstrekkelig utredet og når VA plan mangler.  MT kan ikke se at 
vannforsyningen er tilstrekkelig beskrevet mtp. rekkefølgekrav i planen og 
som teknisk infrastruktur. De kan ikke se at brønnene er 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 for bestemmelser.  
MT mener at bestemmelse §3.5 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 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 gråvann skal 
håndteres og hvordan brønnene ivaretas mtp. dette. Planen har heller ikke 
fastsatt bestemmelser vedr. etablering av energibrønner i planområdet. 
Energibrønner utgjør en risiko for drikkevannskilden, og bør derfor ikke 
tillates etablert i området.  
MT har forventninger til at eierskapet til vannforsyningsanlegget fastsettes i 
reguleringsplanen og eier vil da være vannverkseier.  
 
 

Ivaretatt i VA-plan og bestemmelser. 

Statsforvalteren i Innlandet (SI), 
20.05.21 

Viser til merknad ved varsel om oppstart, dersom det skjedde endringer i 
planavgrensningen så måtte en fortsatt prøve å unngå å berøre dyrkbart 
areal og myr. SI synes avgrensningen er løst på en akseptabel måte.  

Å ha et bredt tilbud. Det er ikke alle som 
ønsker strøm og innlagt vann/avløp. 



 
Vann og avløp i ny hyttebygging: Utviklingen har i mange år gått i retning 
større hytter med høyere sanitær standard, og det finnes mange løsninger 
for å heve standarden selv om hyttene i utgangspunktet ikke har tilgang til 
strøm eller kommunale VA tjenester. Mange kommuner har etter hvert fått 
erfaring med at det kan være problematisk å håndtere situasjoner der 
hytteeiere i lavstandardområder ønsker å oppgradere til fullstandard. Å 
planlegges for nye utbyggingsområder uten VA er etter SI syn uheldig og lite 
framtidsrettet. Det er sannsynlig at hytteeierne etter hvert vil ønske å heve 
standarden, noe som igjen vil føre til fare for forurensning av drikkevann og 
andre resipienter. 
 
Bestemmelser om forbud mot innlagt vann: Planbestemmelser kan gis i 
«nødvendig utstrekning». Dette betyr at bestemmelsene må ha hjemmel og 
være fundert på en saklig begrunnet behov. Ift. bestemmelser med forbud 
mot innlagt vann må disse være nødvendig for å unngå forurensning av 
vannkilder som følge av økt vannforbruk og utslipp. Vurderingen må altså 
basere seg på forurensningsfaren at dette har saklig sammenheng med et 
eventuelt forbud. Det 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 ikke skal være innlagt vann og avløp.  
SI gjør oppmerksom på at vakuumtoaletter en avløpsløsning som krever 
utslippstillatelse etter forurensningsforskriften, og at denne løsningen 
innebærer etablering av tett tank som må tømmes regelmessig.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Dette hensynet synes å bære ivaretatt. 
Utover etablering av frisiktsoner i kryss, er det ikke funnet farer eller 
uønskede hendelser som krever endringer eller tiltak. 
 
Parkering: Er angitt i bestemmelsene at parkering ikke skal medregnes i BYA. 
Viser til byggeteknisk forskrift, parkeringsareal skal inngå i 
beregningsgrunnlaget for grad av utnytting.  

Kommunen mener det vil være positivt at det 
tilrettelegges for et bredt tilbud av 
fritidsboliger, det er ikke alle som ønsker 
høgstandard hytter med innlagt vann og 
strøm.  
Det er langt til offentlig vann og avløp   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakuum toaletter fjernes  
 
 
Tatt til orientering.  
 



 
 
 

Karl og Øyvind Riise, 19.05.21 Gjør oppmerksom på at hytteområdet ligger i Lortholoa Setergrend, der 
hyttebygging blir i et fra før nokså uberørt og mye brukt beiteområde.  
Hyttebygging i slike områder fører alltid til uro for beitedyr og 
ubehageligheter for de beiteberetigede.  
 
Påpeker den historiske trekkvegen til vinterbeite for elg til Gausdal vestfjell 
og videre til Murudalen i Fron som går mellom Lortholoa seter og Nordre 
Sjogvatnet. De fleste forstår at hytter her vil by på vanskeligheter for 
trekkelgen.  

Arealbruken er konsekvensutredet og avklart i 
kommuneplanen. Reguleringsplanen har 
bestemmelser som begrenser inngjerding og 
tilrettelegger for passasjer for dyr og vilt. 

 


