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Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Innspillsområdet ligger i/ved regulert område for 

fritidsbebyggelse på Sjoga (regulert 2007).  
Flom og overvann  I følge flomvegskart er det ikke flomveger som blir spesielt 

berørt, men dette må vurderes nærmere ved 
reguleringsplanarbeid. Tomter og atkomstveger som 
drenerer myr må unngås. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til friluftsområder og løyper.  Området er kartlagt 
som en del av et større, sammenhengende, viktig 
friluftsområde. En utbygging vil kunne bidra til en 
innskrenking av tilgjengelige friluftsområder. Tilpasning til 
friluftsliv og tilgang til stier/løyper må vurderes i 
forbindelse med et eventuelt reguleringsarbeid 

Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Gode solforhold. 
Naturverdier  Området består i det vesentlige av granskog, myr og 

kulturmark i tilknytning til setrene. Ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter, rødlistearter eller andre 
hensynskrevende arter i området. Potensialet for at slike 
skal bli berørt er begrenset. Kunnskapsgrunnlaget vurderes 



som noe mangelfullt. 
Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. Med unntak av nærliggende 

seterområder er landskap ikke vurdert i dette området. En 
utbygging forutsetter at fjernvirkning av bebyggelsen 
vurderes ut ifra landskapshensyn. Eventuell utbygging må 
hensynta setermiljøet på Sjoga. 

Kulturminner/kulturmiljø  Kulturminner ved bredden av Søre og Nordre Sjogevatnet 
er kjent. Tomter vurderes ikke å komme i berøring med 
kjente kulturminner, men potensiale for ytterligere 
kulturminner må avklares nærmere i forbindelse med 
eventuell regulering. 

Landbruk  Uproduktiv skog og myr. 
Skred  Terrengforhold tilsier ingen skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  

Aktsomhetskart for radon angir moderat til lav og usikker 
aktsomhetsgrad.  

Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det finnes ikke offentlige VA-ledninger i området. Ved 

eventuell utbygging må det legges opp til en standard uten 
innlagt vann og behov for avløp. 

Områdets avgrensning  Deler av området er registrert som myr. En eventuell 
utbygging bør legges utenom slike arealer av hensyn til 
klima, naturmangfold og overvann. Øvrige endring i 
avgrensning gir ikke innvirkning på samlet vurdering av 
konsekvensene.  Dersom området tas inn bør hele 
planområdet for reguleringsplan for Sjoga, samt aktuelle 
nye områder vurderes i ny plan. 

Overordnet plangrep  Det overordna plangrepet er at utviklingen av fritidsboliger 
bør skje innenfor klart avgrensede områder. Innspillet kan 
sies å være i tråd med dette. Samtidig er tettheten av 
hytteområdet allerede vurdert gjennom reguleringsplan for 
området. Det er vanskelig å vurdere på kommuneplannivå 
om området bør fortettes. 

 
Konklusjon  Det kan vurderes å legge inn et område, inkl. område for 

reguleringsplan for Sjoga, med henblikk på å fortette 
området. Dette vil endre karakteren på dette 
hytteområdet.  
 
Området bør ses i sammenheng med område 119. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: F4. 
 


