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REGULERINGSPLAN FOR BRATTBERG HYTTEOMRÅDE – SJOGA. VEDTAK 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Reguleringsplan for Brattberg hytteområde med plankart datert 11.11.21 og 
planbestemmelser datert 11.11.21 godkjennes. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
  
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 11.11.21 
2. Planbestemmelser, datert 11.11.21 
3. Planbeskrivelse, datert 05.01.22 
4. ROS-analyse, datert 20.10.20 
5. VA-plan, datert 19.12.21 
6. Merknader ved offentlig ettersyn 
7. Oppsummering og kommentar av merknader 
8. Brev fra Mattilsynet, datert 22.12.21 
  
 
Sammendrag: 
Reguleringsplan for Brattberg hytteområde har vært på offentlig ettersyn, og revidert 
planforslag legges fram for vedtak. Hensikten med planen er å tilrettelegge for 
fritidsbebyggelse med enkel standard. Planforslaget er en detaljering av arealet som er avsatt 
i kommuneplanens arealdel for fremtidig fritidsbebyggelse. Byplansjefen anbefaler at 
planforslaget vedtas. 
 
 
Bakgrunn: 



I forbindelse med revisjon av kommuneplanen ble det sendt innspill til dette området. 
Område ble vedtatt tatt inn i kommuneplanens arealdel. Detaljregulering av området er i tråd 
med de føringene som er lagt i overordna plan. 
 
 
Fakta: 
Plangrunnlag  
Planområdet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel 2020-2023 (2030) avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse, F3-Lorthola. I kommuneplanens arealdel er det lagt disse føringene for 
detaljreguleringen av området;  
Det kreves felles reguleringsplan for området  
- Følgende krav stilles til reguleringsplan:  
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.  
 
Det er ingen reguleringsplaner som grenser direkte til reguleringsplanen for Brattberg 
hytteområde. Reguleringsplanen for Sjoga datert 30.08.07 ligger ca. 300 m sør for planområdet.  
 
Planprosess  
Forslagsstiller er Brit Jørgensen og Odd Aaslund med Areal+ AS som konsulent. Oppstartsmøte 
ble avholdet 29.05.20. Planarbeidet varslet oppstart i perioden 30.06.20 til 24.08.20. Ved varsel 
om oppstart ble det mottatt 14 innspill. Disse er oppsummert og kommentert av konsulenten i 
planbeskrivelsen (vedlegg 3). Kommunen mottok første utkast til planforslag 27.11.20 og 
planforslaget er bearbeidet. Planforslaget ble behandlet til høring og offentlig ettersyn i 
planutvalget 18.03.21 og har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 22.03.21 til 
20.05.21. Det er mottatt 10 merknader til planforslaget. Merknadene er oppsummert og 
kommentert i eget vedlegg. I hovedsak omfatter merknadene de negative konsekvensene 
utbyggingen vil ha for beitedyr, vilt og beslag av natur. Mattilsynet fremmet innsigelse for 
manglende sikring av drikkevannskvalitet. Mattilsynet fremmer innsigelse når løsninger for 
drikkevann ikke er tilstrekkelig utredet og når VA-plan mangler. Planforslaget er supplert 
med oppdatert VA-plan, bestemmelser er revidert og innsigelsen er trukket (brev av 22.12.21 
fra Mattilsynet).  
 
Beskrivelse av planforslaget  
Planområdet på gnr/bnr 22/1 ligger langs Sjogvegen like ved Brattberg sæter, øst for Nordre 
Sjogevatnet. Det reguleres 20 fritidsboligtomter fordelt på øst og vestsiden av Sjogvegen. 
Eiendommen reguleres til fritidsbebyggelse (BFF), turdrag (GT), veg (SV) og friluftsformål 
(LF). Det er planlagt for enkel fritidsbebyggelse med maks BYA på inntil 120 m2, fordelt 90 m2 
på hovedhytta og 30 m2 på uthus/anneks. På hovedhytta foreslås det en møne-/gesimshøyde på 5 
m/3,2 m. Anneks foreslås med mønehøyde på 4,2 m og skal fremstå som en helhet med 
hovedhytta. Det er lagt føringer for å unngå vesentlige terrenginngrep på tomtene og begrense 
skogrydding for å ivareta vegetasjonen. For å tilrettelegge for hytter med enkel standard, tillates 
det ikke innlagt vann og avløp. Solcellepanel tillates som strømkilde. Overvann skal håndteres på 
eiendommen. 
 
 
Vurdering: 



Planavgrensning 
Planavgrensningen har et mindre avvik fra området F3 slik det er avsatt i kommuneplanens 
arealdel. I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen har tilpassing til situasjonen 
resultert i at arealene blir disponert noe annerledes. Plassering av hyttetomter er justert noe 
for å gi et mindre terrenginngrep og unngå konflikt med tursti. Det totale arealbeslaget avsatt 
til fritidsbebyggelse i reguleringsplanen er mindre enn området avsatt i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Fritidsbebyggelse og landskapstilpasning 
Reguleringsplanen har klare begrensinger på bebyggelses høyde og utforming i samsvar med 
overordna bestemmelsene i kommuneplanen for lav standard fritidsboliger, og for å begrense 
landskapsvirkningene. 
Veg- og tomteplasseringene er vurdert i terrenget. Tomtene er plassert utenfor myrområder 
og det er lagt vekt på å plassere tomtene ut ifra å redusere landskapsvirkningene. Det er noen 
tomter som er plassert på mindre koller som kan gi noen landskapsvirkninger, men 
Kommunedirektørens vurdering er at områdets vegetasjon og det småkuperte terrenget vil 
redusere disse virkningene. Det er lagt inn begrensninger med hensyn på å ivareta 
vegetasjon, som for eksempel at det kun kan fjernes vegetasjon som er nødvendig for 
plassering av bygninger. I søknad om byggetillatelse skal det synliggjøres hvordan 
eksisterende vegetasjon skal ivaretas.  
I friluftsområdet skal skog- og terrengbehandling ha som hovedhensikt å bevare 
landskapets utmarkskarakter og rekreasjonsverdi. Det er også lagt føringer for 
terrenginngrepene ved etablering av adkomstvegene ved at skjæringer/fyllinger skal tilsås 
med stedlige masser. 
Med bakgrunn i å begrense lysforurensingen er det tatt inn bestemmelser for 
utendørsbelysning. Utendørsbelysning skal ha skjerm, samt kun lyse mot bakken og arealer 
ved inngangsdøra. Eksempelvis tillates ikke fasadebelysning. For å unngå unødvendig 
belysning i et naturområde når hytta ikke er i bruk, legges det føringer om at det ikke tillates 
lyssensor. 
 
Landbruk 
Planområdet ligger i et beiteområde tilknyttet Fåberg vestside beitelag. Iht. beitebruksplanen 
er det nord for planområdet, ved Lorthola, et område som benyttes til slipp, salting og 
samleplass for beitedyr. Siden det er beitedyr i området, er det lagt føringer om at det tillates 
å etablere gjerde på maks. 300 m2 av eiendommen. Med et inngjerdingsareal på 300 m2 vil 
en kunne gjerde inn noe privat uteoppholdsareal, hytta og ev andre områder som en finner 
nødvendig. Det er også lagt føringer om at gjerde ikke kan etableres mindre enn 3 m fra 
nabogrense for å ivareta gjennomgang og fri ferdsel. 
 
Naturmangfold 
Området består av granskog som ble tynnet for ca. 7-8 år siden. Gjennomføring av 
reguleringsplanen vil innebære fjerning av noe vegetasjon. Planområdet ligger i et 
kjerneområde for elg og er for øvrig en del av et svært viktig viltområde. Området vurderes å 
være noe påvirket gjennom eksisterende fritidsbebyggelse ved Sjoga hytteområde samt setra 
og hyttene ved Lorthola. Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av naturverdier i 
konsekvensutredningen i kommuneplanens arealdel ble vurdert som tilstrekkelig. 
Planområdet ligger utenfor vinterbeiteområde for elg. 
Det ligger tre myrområder innenfor planavgrensningen. Disse vil bli ivaretatt ved at hytter og 
interne veger blir lagt utenom disse områdene. Vegparsellen SV_2 ligger langsmed kanten 



av myra. Kommunedirektøren har vurdert en bredere buffersone, men fremlagt planforslag 
skal ivareta myra. Vegen er foreslått plassert i en overgangssone mellom myr og fastmark 
som ikke vil påvirke myra, noe som underbygges av store trær i myrkanten. Det er åpnet 
mulighet i bestemmelsene for mindre avvik fra planen for etablering av stikkveger, men det 
skal være et grunngitt behov. Avviket må forholde seg til området avsatt annen veggrunn 
som utgjør 1,5 meter på begge sider av veg, en omlegging av vegsystemet utover dette vil 
berøre område avsatt til friluftsliv og vil kreve en reguelringsendring. Dette kan komme til 
anvendelse ved eksempelvis å redusere nærføring til myrområder. Det er i tillegg tatt inn en 
bestemmelse for å sikre at det ikke gjøres tiltak i myra, også i anleggsfasen. Det vurderes å 
være tilstrekkelig buffersone også mot de to andre myrene innenfor planområdet. 
 
Friluftsliv 
Det er en sti fra Sjogvegen/Brattberg sæter ned til to naust ved Nordre Sjogevatnet. Selv om 
det vil være en intern veg i hyttefeltet til en hyttetomt som krysser stien vurderer 
Kommunedirektøren at stien blir ivaretatt ved at den reguleres med formål turdrag. I tillegg 
stilles det rekkefølgekrav for opparbeidelse av bru/klopp over grøftene til kryssing av intern 
vegen til tomt 10 for å gi minst mulig ulemper for de som benytter seg av denne stien. 
Reguleringsplanen vil ikke komme i konflikt skiløypa i området, som ligger utenfor 
planområdet i østlig og nordlig retning. Det er tilstrekkelig avstand til både Flokoa og Nordre 
Sjogevatn slik at allmennhetens ferdsel langs vassdragene vurderes som ivaretatt. 
Sør i planområdet langs Sjogvegen foreslås det regulert inn en utfartsparkering. Denne er 18 
m bred noe som gir plass til ca. 5-6 biler. Det er positivt at det tilrettelegges for en 
parkeringsplass som bedrer tilgangen til friluftsområdet for allmennheten. 
 
Vann- og avløpsløsninger 
På bakgrunn av Mattilsynets innsigelse på manglende sikring av drikkevannskvalitet er 
planforslaget revidert. Det er utarbeidet VA-plan og plassering av brønner er avsatt i 
plankartet. Vannkvalitet er sikret i bestemmelser med sikringssone for drikkevann, og ansvar 
for drift og vedlikhold er presisert i bestemmelser. Mattilsynet har trukket innsigelsen slik 
planforslaget nå er utformet. 
 
 
Konklusjon: 
 
Kommunedirektøren mener planforslaget er i tråd med føringene kommuneplanens arealdel 
for utbygging av lavstandard hytter i dette området Kommunedirektøren vurderer 
planmaterialet til å være tilfredsstillende og anbefaler at planforslaget vedtas. 
 
 
 
 
Lillehammer 06.01.2022  
 
 
Tord Buer Olsen  Lars Rudi 
Kommunedirektør Kommunalsjef 

 


