
 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. PLAN-22/00802-26 
Saksbehandler Anne Lise Koller 

 
 

 
 
 

   
 
 

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt 
B - Behandling før offentlig ettersyn 

 
Rådmannens innstilling: 
1. I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna hytteområde 
felt D og servicebygg på felt B, med plankart datert 17.10.2022, reguleringsbestemmelser revidert 
17.10.2022 og planbeskrivelse revidert 17.10.2022, ut til offentlig ettersyn. 
 
2. Forslagsstiller pålegges å gjennomføre beregning av avrenning før og etter utbygging i 
høringsperioden, for så om nødvendig innarbeide et felles fordrøyningsanlegg i planen før planen kan 
fremmes for vedtak. Forslagsstiller pålegges også å rette omtalen av flomsikringen i Brandbu i ROS-
analysen. 
 
3. Forslagsstiller pålegges å innarbeide manglende faresone for flom langs bekk mot felt 5 før planen 
kan fremmes for vedtak. 
 
4. Forslag til nye vegnavn Sprangåsstubben og Sprangåsen sendes på høring. 
 
5. Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.» 
 
 
Saksdokumenter Vedlagt 
PLAN-22/00802-29 Plankart, datert 17.10.2022. 
PLAN-22/00802-29 Reguleringsbestemmelser, revidert 17.10.2022. 
PLAN-22/00802-29 Planbeskrivelse, revidert 17.10.2022. 
PLAN-22/00802-29 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), revidert 07.10.2022. 
PLAN-22/00802-29 Illustrasjonsplan – felt D, datert 05.10.2022. 
PLAN-22/00802-29 Overvannsnotat – felt D, datert 18.03.2022. 
PLAN-22/00802-29 Vegplan – felt D, datert 17.10.2022. 
PLAN-22/00802-29 Samla innspill til varsel om oppstart vår 2020. 
PLAN-22/00802-29 Samla innspill til varsel om utvidet planområde vår 2022. 
19/01187-10 Referat fra oppstartsmøte (felt C og D) 17.03.2020. 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Nei 

 
 

Saksgang Møtedato 
            

           

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

PLAN-22/00802-26
Anne Lise Koller

Saksgang Møtedato

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt
B - Behandling før offentlig ettersyn

Rådmannens innstilling:
l. I tråd med plan og bygningslovens§ 12-11 legges forslag ti l reguleringsplan for Lygna hytteområde
felt D og servicebygg på felt B, med plankart datert 17.10.2022, reguleringsbestemmelser revidert
17.10.2022 og planbeskrivelse revidert 17.10.2022, ut t i l offentlig ettersyn.

2. Forslagsstiller pålegges å gjennomføre beregning av avrenning før og etter utbygging i
høringsperioden, for så om nødvendig innarbeide et felles fordrøyningsanlegg i planen før planen kan
fremmes for vedtak. Forslagsstiller pålegges også å rette omtalen av flomsikringen i Brandbu i ROS-
analysen.

3. Forslagsstiller pålegges å innarbeide manglende faresone for flom langs bekk mot felt 5 før planen
kan fremmes for vedtak.

4. Forslag ti l nye vegnavn Sprangåsstubben og Sprangåsen sendes på høring.

5. Høringsfrist settes ti l seks uker etter kunngjøringsdato.»

Saksdokumenter
PLAN-22/00802-29 Plankart, datert 17.10.2022.
PLAN-22/00802-29 Reguleringsbestemmelser, revidert 17.10.2022.
PLAN-22/00802-29 Planbeskrivelse, revidert 17.10.2022.
PLAN-22/00802-29 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), revidert 07.10.2022.
PLAN-22/00802-29 Illustrasjonsplan - felt D, datert 05.10.2022.
PLAN-22/00802-29 Overvannsnotat - felt D, datert 18.03.2022.
PLAN-22/00802-29 Vegplan - felt D, datert 17.10.2022.
PLAN-22/00802-29 Samla innspill t i l varsel om oppstart vår 2020.
PLAN-22/00802-29 Samla innspill t i l varsel om utvidet planområde vår 2022.
19/01187-10 Referat fra oppstartsmøte (felt C og D) 17.03.2020.

Vedlagt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei

l



 

2 
 

Oppsummering 
Kommunen har mottatt forslag til reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på 
felt B. Felt D utfyller en del av områderegulering for hytteområde Lygna sør, mens servicebygg på 
felt B er inkludert da forslagsstiller ønsker å endre arealformål for å åpne for servering her.  
 
Forslag til reguleringsplan viser 65 hyttetomter. Planutvalget har myndighet til å bestemme om 
planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  
 
Nye vegnavn foreslås til Sprangåsstubben og Sprangåsen. 
 
Saksutredning 
 
Bakgrunn for saken 

 
Figur 1. Beliggenhet til planområdet vist med svart avgrensning. 

Planforslaget 
fremmes av 
plankonsulent Areal+ 
på vegne av 
forslagsstiller 
Lygnalia 
Grunneierlag.   
 
Planområdet ligger 
på Lygna, figur 1. 
Området ligger øst 
for rv. 4 og sør for 
Lygnasæter. Atkomst 
til planområdet er 
fra rv. 4 via 
Lygnasæter, med to 
atkomstveger fra 
Lygnalivegen. 
 
Planområdet er ca. 
359 daa. Innenfor 
planområdet er det 
planlagt 65 
hyttetomter.  
 
Innen hver tomt 
åpnes det opp for en 
hytte/ fritidsbolig. 
For tomter større 
enn 800m2 tillates to 
sidebygninger, mens 
for tomter mindre 
enn 800m2 tillates en 
sidebygning.   

Oppsummering
Kommunen har mottatt forslag til reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på
felt B. Felt D utfyller en del av områderegulering for hytteområde Lygna sør, mens servicebygg på
felt B er inkludert da forslagsstiller ønsker å endre arealformål for å åpne for servering her.

Forslag til reguleringsplan viser 65 hyttetomter. Planutvalget har myndighet til å bestemme om
planforslaget skal leggesut til offentlig ettersyn ogsendespå høring.

Nye vegnavn foreslåstil Sprangåsstubben ogSprangåsen.
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Figur 1. Beliggenhet til planområdet vist med svart avgrensning.
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Figur 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel uten hensynssoner.  

Planstatus 
Planområdet er 
avsatt til framtidig 
fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens 
arealdel og utgjør 
felt D og deler av felt 
B i 
områdereguleringspl
an for hyttefelt 
Lygna sør, vedtatt 
25.09.2014, se figur 
2.  
 
I områdeplanen er 
feltene nummerert A 
– F (Lygnalia 
Grunneierlag) og 1 – 
5 (Brandbu og 
Tingelstad 
Almenning).  
 
Områdereguleringspl
an stiller krav om 
detaljregulering for 
felt 4, 5, B, C, D, E og 
F. 
 
Det satt 
rekkefølgekrav om 
utbygging fra nord 
mot sør. Feltene 1, 2, 
3, A, B og C er 
allerede godkjent og 
delvis utbygd. For 
felt D er det 
rekkefølgekrav om at 
minst 60% av felt B 
være utbygd. Dette 
rekkefølgekravet er 
oppfylt.   
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Figur 3. Forslag til plankart for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt B.  
 
Planforslaget 
Planforslaget består av følgende: 
- Fritidsbebyggelse - frittliggende, felt FBF_1-12 med et areal på 72 daa:  
▪ 65 hyttetomter med ulike bestemmelser for grad av utnytting etter tomtestørrelse: 

• Større enn 800 m2: Maks bebygd areal BYA= 220m2.  
• Mindre enn 800 m2: Maks bebygd areal BYA= 140m2.  

▪ Maksimale høyder for hytte uten sokkel: Mønehøyde – 6,5 m og gesimshøyde – 6 m.  
▪ Maksimale høyder for hytte med sokkel: Mønehøyde – 7,5 m og gesimshøyde – 7 m.  

- Næringsbebyggelse, felt NÆ (servicebygget) på 2,5 daa med vegetasjonsskjerm, felt VS på 1,9 daa. 
- Renovasjonsanlegg, felt RA på 1,8 daa og energianlegg, felt EA, på 0,1 daa. 
- Kjøreveg, felt KV_1-11 med samlet areal på 17,0 daa og annen veggrunn – grøntareal, felt AVG_1-

13, med samlet areal på 18,7 daa. 
- Skiløypetrasé, felt SKI_1-9 på til sammen 26,6 daa.  
- Skianlegg, felt ISA på 14 daa. 
- Friområde, felt FRI_1-9 på til sammen 40,2 daa. 
- Friluftsformål, felt FL_1-18 på til sammen 164 daa. 
- Turdrag, felt TD1-3, på til sammen 0,5 daa (omlegging av setersti til Laulisætra). 

Figur 3. Forslag til plankart for Lygna hytteområdefelt D og servicebygg påfelt B.

Planforslaget
Planforslaget består av følgende:
- Fritidsbebygge/se - frittliggende, felt FBF_1-12 med et areal på 72 daa:

65 hyttetomter med ulike bestemmelser for grad av utnytting etter tomtestørrelse:
• Større enn 800 m2: Maks bebygd areal BYA= 220m2.
• Mindre enn 800 m2: Maks bebygd areal BYA= 140m2.

Maksimale høyder for hytte uten sokkel: Mønehøyde - 6,5 m og gesimshøyde - 6 m.
Maksimale høyder for hytte med sokkel: Mønehøyde - 7,5 m og gesimshøyde - 7 m.

- Næringsbebygge/se, felt NÆ (servicebygget) på 2,5 daa med vegetasjonsskjerm, felt VS på 1,9 daa.

- Renovasjonsan/egg, felt RA på 1,8 daa og energian/egg, felt EA, på 0,1 daa.

- Kjøreveg, felt KV_l-11 med samlet areal på 17,0 daa og annen veggrunn -grøntareal, felt AVG_l-
13, med samlet areal på 18,7 daa.

- Skiløypetrase, felt SKl_l-9 på ti l sammen 26,6 daa.

- Skianlegg, felt iSA på 14 daa.

- Friområde, felt FRl_l-9 på til sammen 40,2 daa.

- Friluftsformål, felt FL_l-18 på ti l sammen 164 daa.

- Turdrag, felt TDl-3, på ti l sammen 0,5 daa (omlegging av setersti t i l Laulisætra).
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Figur 4. Illustrasjonsplan datert 05.10.2022 viser veiledende utnyttelse av 
planområdet og hvordan skiløype    

Illustrasjonsplan 
Illustrasjonsplan er 
veiledende når det 
gjelder plassering av 
bebyggelse (jf. 
bestemmelse §4.13).  
 
Illustrasjonsplan for 
planområdet, jf. figur 4, 
viser 65 hytter, 
vegsystem, skiløyper, 
snølagre og plass for 
trafo.  
 
Det er foreslått to 
atkomstveger. 
Atkomstveg i nord er til 3 
tomter, mens 
hovedatkomst i sør er til 
62 tomter.   
 
Illustrasjonsplan viser 
hvordan skiløyper 
innenfor planområdet 
henger sammen med 
skiløyper utenfor 
planområdet, dvs. 
innenfor Brandbu og 
Tingelstad Almenning. 

 
Overvannshåndtering 
Det er i reguleringsbestemmelsene § 4.2.1 angitt hvordan overvann skal håndteres og bestemmelse 
om at utbyggingen ikke skal medføre raskere avrenning av overvann enn det som var tilfelle før 
utbygging.  
 
Arealregnskap – dyrket areal og dyrkbart areal 
Innenfor planområdet er det 332 daa skog av lav (205 daa) og middels (127 daa) bonitet og 25 daa 
myr. Det er ikke dyrka jord innenfor planområdet. Innenfor areal foreslått regulert til friluftsformål er 
det registret 0,8 daa dyrkbar jord.    
 
Foreløpig planprosess  
Planoppstart med felt C 
Oppstartmøte for felt C og D ble holdt 17. mars 2020. Plankonsulent varslet om planoppstart for felt 
C og D den 3. april 2020 med kunngjøring i avisen Hadeland samme dato. Frist for innspill var 8. mai 
2020.   

Planoppstart med servicebygg på felt B 
Plankonsulent varslet om utvidet planområde slik at servicebygg på felt B var inkludert den 1. februar 
2022 med kunngjøring i avisen Hadeland 4. februar. Frist for innspill var 4. mars 2022.   

Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan er
veiledende når det
gjelder plassering av
bebyggelse (jf.
bestemmelse §4.13).

Illustrasjonsplan for
planområdet, jf. figur 4,
viser 65 hytter,
vegsystem, skiløyper,
snølagre og plass for
trafo.

Det er foreslått to
atkomstveger.
Atkomstveg i nord er ti l 3
tomter, mens
hovedatkomst i sør er t i l
62 tomter.

Illustrasjonsplan viser
hvordan skiløyper
innenfor planområdet
henger sammen med
skiløyper utenfor
planområdet, dvs.
innenfor Brandbu og
Tingelstad Almenning.

Figur 4. Illustrasjonsplan datert 05.10.2022 viser veiledende utnyttelse av
planområdet og hvordan skiløype

Overvannshåndtering
Det er i reguleringsbestemmelsene§ 4.2.1 angitt hvordan overvann skal håndteres og bestemmelse
om at utbyggingen ikke skal medføre raskere avrenning av overvann enn det som var tilfelle før
utbygging.

Arealregnskap - dyrket areal og dyrkbart areal
Innenfor planområdet er det 332 daa skog av lav (205 daa) og middels (127 daa) bonitet og 25 daa
myr. Det er ikke dyrka jord innenfor planområdet. Innenfor areal foreslått regulert til friluftsformål er
det registret 0,8 daa dyrkbar jord.

Foreløpig planprosess
Planoppstart med fel t C
Oppstartmøte for felt C og D ble holdt 17. mars 2020. Plankonsulent varslet om planoppstart for felt
C og D den 3. april 2020 med kunngjøring i avisen Hadeland samme dato. Frist for innspill var 8. mai
2020.

Planoppstart med servicebygg på fel t B
Plankonsulent varslet om utvidet planområde slik at servicebygg på felt B var inkludert den l. februar
2022 med kunngjøring i avisen Hadeland 4. februar. Frist for innspill var 4. mars 2022.
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Innspill til planarbeidet  
Til varsel om planoppstart for felt C og D kom det 7 innspill:  
• Fylkesmannen i Innlandet 
• Innlandet fylkeskommune 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
• Statens vegvesen 
• Direktoratet for mineralforvaltning 
• Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) 
• Lygna hytteforening 

Til varsel om planoppstart for utvidet planområde, dvs. med servicebygg på felt B kom det 7 innspill:  
• Statsforvalteren i Innlandet 
• Innlandet fylkeskommune 
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
• Statens vegvesen 
• Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) 
• Lygna hytteforening 
• Carl Roman Ihlen  

Innspillene til planoppstart er samlet i to ulike vedlegg, et for første varsling og et for andre varsling. 
Innspillene er oppsummert og kommentert av plankonsulent i kapitel 7 «Medvirkning» i 
planbeskrivelsen. I tabellen under gjengis de ulike innspillene, delvis forkortet, med rådmannens 
kommentar.  

Avsender Dato Innspill Rådmannens kommentar 
Fylkesmannen i 
Innlandet  

19.05.20 Generelt 
Vi forventer at tidligere vedtatte planer 
legges til grunn og at eventuelle avvik 
fra overordnet plan redegjøres for i 
planbeskrivelsen. 

Miljø og landskap 
Det er et nasjonalt mål at 
fritidsbebyggelse skal lokaliseres og 
utformes med vekt på landskap, 
miljøverdier, ressursbruk og estetikk. 
Landskapshensyn er også vektlagt 
gjennom Norges ratifisering av den 
europeiske landskapskonvensjonen. For 
å oppnå miljømessig gode løsninger, 
anbefaler vi at Miljøvern-
departementets veileder Planlegging av 
fritidsbebyggelse (T-1450) legges til 
grunn i planarbeidet. Fylkesmannen 
anbefaler at det settes krav om 
visualiseringer som viser nær- og 
fjernvirkning av planlagt utbygging. Vi 
forventer at vurdering av 
landskapsvirkning og miljøhensyn 
innarbeides i planbeskrivelsen. 

 
 
 

Generelt 
Områdeplan for hyttefelt 
Lygna sør ligger til grunn for 
planarbeidet. Avvik fra 
områdeplanen er vurdert 
«Vurdering/alternative 
løsninger». 

Miljø og landskap  
Plankonsulent skal ha 
gjennomført to befaringer for 
å tilpasse infrastruktur og 
tomter til terrenget.  

Juridiske byggegrenser er 
brukt aktivt for å styre 
framtidig bebyggelse vekk fra 
bratt terreng dersom ikke krav 
om sokkeletasje (tomt 749 og 
755).  

Gran kommune har bedt 
forslagsstiller om å utarbeide 
visualisering som viser nær- 
og fjernvirkning av planlagt 
utbygging. Dette skal ifølge 
forslagsstiller blitt fulgt opp, 
men en slik visualisering 
mangler i innsendt 
planmateriale. Innsendt 

Innspill t i l planarbeidet
Til varsel om planoppstart for felt C og D kom det 7 innspill:
• Fylkesmannen i Innlandet
• Innlandet fylkeskommune
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
• Statens vegvesen
• Direktoratet for mineralforvaltning
• Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA)
• Lygna hytteforening

Til varsel om planoppstart for utvidet planområde, dvs. med servicebygg på felt B kom det 7 innspill:
• Statsforvalteren i Innlandet
• Innlandet fylkeskommune
• Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
• Statens vegvesen
• Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA)
• Lygna hytteforening
• Carl Roman Ihlen

Innspillene ti l planoppstart er samlet i to ulike vedlegg, et for første varsling og et for andre varsling.
Innspillene er oppsummert og kommentert av plankonsulent i kapitel 7 «Medvirkning» i
planbeskrivelsen. I tabellen under gjengis de ulike innspillene, delvis forkortet, med rådmannens
kommentar.

Avsender Dato Innspill Rådmannenskommentar
Fylkesmannen i 19.05.20 Generelt Generelt
Innlandet Vi forventer at tidligere vedtatte planer Områdeplan for hyttefelt

legges ti l grunn og at eventuelle avvik Lygna sør ligger ti l grunn for
fra overordnet plan redegjøres for i planarbeidet. Avvik fra
planbeskrivelsen. områdeplanen er vurdert

Miljø oglandskap «Vurdering/alternative

Det er et nasjonalt mål at løsninger».

fritidsbebyggelse skal lokaliseres og Miljø oglandskap
utformes med vekt på landskap, Plankonsulent skal ha
miljøverdier, ressursbruk og estetikk. gjennomført to befaringer for
Landskapshensyn er også vektlagt å tilpasse infrastruktur og
gjennom Norges ratifisering av den tomter ti l terrenget.
europeiske landskapskonvensjonen. For Juridiske byggegrenser er
å oppnå miljømessig gode løsninger, brukt aktivt for å styre
anbefaler vi at Miljøvern- framtidig bebyggelse vekk fra
departementets veileder Planlegging av bratt terreng dersom ikke krav
fritidsbebygge/se (T-1450} legges ti l om sokkeletasje (tomt 749 og
grunn i planarbeidet. Fylkesmannen 755).
anbefaler at det settes krav om
visualiseringer som viser nær- og Gran kommune har bedt
fjernvirkning av planlagt utbygging. Vi forslagsstiller om å utarbeide
forventer at vurdering av visualisering som viser nær-
landskapsvirkning og miljøhensyn og fjernvirkning av planlagt
innarbeides i planbeskrivelsen. utbygging. Dette skal ifølge

forslagsstiller blitt fulgt opp,
men en slik visualisering
mangler i innsendt
planmateriale. Innsendt
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Naturmangfold 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at 
naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-
12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved offentlig 
beslutningstaking, og at vurderingen 
skal framgå av beslutningen. Vi ber om 
at vurderinger etter nml §§ 8-12 
innarbeides i planbeskrivelsen, og at det 
tas hensyn til naturverdier gjennom 
bruk av arealformål og bestemmelser. 

Vassdrag 
Det går en bekk gjennom planområdet. 
Fylkesmannen anbefaler at bekken 
beholdes åpen som et natur- og 
landskapselement. Ifølge vannressurs-
loven § 11 skal det opprettholdes et 
naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag 
som motvirker erosjon og avrenning, og 
gir levested for dyr og planter. Det bør 
avsettes et tilstrekkelig bredt grøntbelte 
langs vassdraget og gis bestemmelser 
om bevaring av kantvegetasjon. Det bør 
settes konkrete minstekrav til bredde og 
høyde på kantvegetasjonen, jf. pbl. § 
12-7 nr 9. 

Vann- og avløp 
Fylkesmannen forutsetter at vann- og 
avløpsløsninger avklares gjennom 
planarbeidet, og at det settes krav om 
felles VA-plan for området. Det er viktig 
å avklare denne type infrastruktur for å 
sikre tilfredsstillende vannforsyning og 
unngå fare for forurensning og redusert 
vannkvalitet. 

Klima- og energi 
Det er et mål at planleggingen nasjonalt 
og lokalt skal legge til rette for 
reduserte utslipp av klimagasser. 
Fylkesmannen forventer at dette legges 
til grunn for arealplanleggingen. I tillegg 
til lokalisering av utbyggingsområder og 
transportløsninger (ATP), er også 
energibruk og energiomlegging viktige 
hensyn i arealplanleggingen. 
Energiløsninger for planområdet skal 
vurderes ut fra hensyn til klima og 
energieffektivitet. Kommunens egen 
klimaambisjon nedfelt i energi- og 

illustrasjonsplan er ikke 
tilstrekkelig for formålet. 
 
Naturmangfold 
Det er gjort vurdering etter 
naturmangfoldloven §§8-12 
under overskrift 
«Planforslaget vurdert opp 
mot lover, forskrifter og 
føringer.»  

Plankonsulent har utført 
vurdering i planbeskrivelsen. 
 
 
Vassdrag 
Bekken det vises til går 
gjennom felt C og ble regulert 
som blå/grønnstruktur.   

Bekkedrag nord for felt D 
inngår i areal regulert til 
friluftsformål. Faresone flom 
mangler på plankartet her selv 
om det i planbeskrivelsen står 
at disse skal være videreført 
fra områdeplanen. 
Rådmannen vil sette krav om 
at fareområde flom vises på 
plankart før sluttbehandling.  
 
 
Vann- og avløp 
VA-plan er lagt inn i 
planbeskrivelsen som figur 38. 
Framtidige hytter vil få 
offentlig vann og avløp.  
 
 
 
 
 
Klima- og energi 
Reguleringsbestemmelse 4.1 
«energiforsyning og miljø» 
setter krav om at alle hytter 
skal ha mer enn en 
fyringsmulighet og krav om 
pipe. Varmepumpe/ 
jordvarme/ felles 
jordvarmeanlegg og 
solcelleanlegg er tillatt.   
 

Naturmangfold illustrasjonsplan er ikke
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at tilstrekkelig for formålet.
naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-
12 skal legges ti l grunn som Naturmangfold
retningslinjer ved offentlig Det er gjort vurdering etter
beslutningstaking, og at vurderingen naturmangfoldloven §§8-12
skal framgå av beslutningen. Vi ber om under overskrift
at vurderinger etter nml §§ 8-12 «Planforslagetvurdert opp
innarbeides i planbeskrivelsen, og at det mot lover, forskrifter og
tas hensyn ti l naturverdier gjennom føringer.»
bruk av arealformål og bestemmelser. Plankonsulent har utført
Vassdrag vurdering i planbeskrivelsen.
Det går en bekk gjennom planområdet.
Fylkesmannen anbefaler at bekken
beholdes åpen som et natur- og Vassdrag
landskapselement. Ifølge vannressurs- Bekken det vises ti l går
loven § 11 skal det opprettholdes et gjennom felt C og ble regulert
naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag som blå/grønnstruktur.
som motvirker erosjon og avrenning, og Bekkedrag nord for felt D
gir levested for dyr og planter. Det bør inngår i areal regulert t i l
avsettes et tilstrekkelig bredt grøntbelte friluftsformål. Faresone flom
langs vassdraget og gis bestemmelser mangler på plankartet her selv
om bevaring av kantvegetasjon. Det bør om det i planbeskrivelsen står
settes konkrete minstekrav til bredde og at disse skal være videreført
høyde på kantvegetasjonen, jf. pbl. § fra områdeplanen.
12-7 nr 9. Rådmannen vil sette krav om
Vann- ogavløp at fareområde flom vises på
Fylkesmannen forutsetter at vann- og plankart før sluttbehandling.
avløpsløsninger avklares gjennom
planarbeidet, og at det settes krav om
felles VA-plan for området. Det er viktig Vann- ogavløp
å avklare denne type infrastruktur for å VA-plan er lagt inn i
sikre tilfredsstillende vannforsyning og planbeskrivelsen som figur 38.
unngå fare for forurensning og redusert Framtidige hytter vil få
vannkvalitet. offentlig vann og avløp.

Klima- ogenergi
Det er et mål at planleggingen nasjonalt
og lokalt skal legge ti l rette for
reduserte utslipp av klimagasser.
Fylkesmannen forventer at dette legges

Klima- ogenergit i l grunn for arealplanleggingen. I tillegg
ti l lokalisering av utbyggingsområder og Reguleringsbestemmelse 4.1

transportløsninger (ATP), er også «energiforsyning og miljø»

energibruk og energiomlegging viktige setter krav om at alle hytter

hensyn i arealplanleggingen. skal ha mer enn en

Energiløsninger for planområdet skal fyringsmulighet og krav om

vurderes ut fra hensyn til klima og pipe. Varmepumpe/

energieffektivitet. Kommunens egen jordvarme/ felles

klimaambisjon nedfelt i energi- og jordvarmeanlegg og
solcelleanlegg er tillatt.
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klimaplanen bør legges til grunn for valg 
av energi- og klimaløsninger i 
planområdet.  

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det må utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som 
gir et godt kunnskapsgrunnlag for å 
forebygge og redusere aktuelle risiko- 
og sårbarhetsforhold i 
utbyggingsplaner. Det må særlig tas 
hensyn til naturfare og eksisterende og 
framtidige klimaendringer. Resultatet av 
ROS-analysen må påvirke planutforming 
slik at de juridisk bindende deler av 
planmaterialet (arealformål, 
hensynssoner og planbestemmelser) 
sikrer tilfredsstillende samfunns-
sikkerhet ved nye bygge- og 
anleggstiltak. 

Økt nedbør med mer ekstremvær, flere 
tette flater, tekniske inngrep osv. gir 
utfordringer i arealplanleggingen. 
Konkret må det arbeides aktivt med 
arealrelaterte forhold som lokal 
overvannshåndtering, flom, avrenning, 
erosjon og skred. Det forventes at 
flomveier/dreneringsveier kartlegges og 
at flom/overvannshåndtering tas inn på 
alle plannivå, og risiko- og 
sårbarhetsanalyser bør omfatte hele 
nedbørsfeltet. Det vi gjør oppstrøms 
påvirker det som skjer nedstrøms. 

Fylkesmannen forventer at ovennevnte 
klimatilpasningstiltak blir prioritert i 
arealplanleggingen. Se også 2.2.8 om 
blågrønn struktur og overvann, samt 
3.2.1 for ytterligere utdyping.  

 
 
 
 
 
 
Samfunnssikkerhet og 
beredskap 
Det er utarbeidet ROS-analyse 
og et overvannsnotat som en 
del av planforslaget.  

I ROS-analysen står følgende: 
«Det finnes bekker i 
planområdet, men ikke i 
byggeområder. 
Flomsikringstiltak ved 
Brandbu sentrum er utført og 
den er dimensjonert for 
hytteutbyggingen på Lygna.» 
Rådmannen vil påpeke at 
flomsikringen i Brandbu 
sentrum er ikke dimensjonert 
for hytteutbygging på Lygna.  

I ROS står også: «Med 
bestemmelser om fordrøyning 
og maksimalt påslipp ut fra 
planområdet etter utbygging 
er det usannsynlig at 
overvann renner for fort ut av 
planområdet eller skaper flom 
på andre måter. Ved 
utbygging i samsvar med 
planlagt utforming og 
bestemmelser i planen vil 
store mengder overvann ikke 
føre til særlige 
konsekvenser.»  

Rådmannen kan ikke se at 
dette er konkretisert i 
reguleringsbestemmelsene.  

Flomveger er beregnet og det 
er foreslått tiltak for å styre 
flomveger vekk fra foreslåtte 
hyttetomter i 
overvannsnotatet. I ROS: «Det 
er utarbeidet overvannsplan 
for å sikre sikker avrenning.» 

klimaplanen bør legges ti l grunn for valg
av energi- og klimaløsninger i
planområdet.

Samfunnssikkerhet ogberedskap
Det må utarbeides risiko- og
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som

Samfunnssikkerhet oggir et godt kunnskapsgrunnlag for å
forebygge og redusere aktuelle risiko- beredskap

og sårbarhetsforhold i Det er utarbeidet ROS-analyse

utbyggingsplaner. Det må særlig tas og et overvannsnotat som en

hensyn ti l naturfare og eksisterende og del av planforslaget.

framtidige klimaendringer. Resultatet av I ROS-analysen står følgende:
ROS-analysen må påvirke planutforming «Det finnes bekker i
slik at de juridisk bindende deler av planområdet, men ikke i
planmaterialet (arealformål, byggeområder.
hensynssoner og planbestemmelser) Flomsikringstiltak ved
sikrer tilfredsstillende samfunns- Brandbu sentrum er utført og
sikkerhet ved nye bygge- og den er dimensjonert for
anleggstiltak. hytteutbyggingen på Lygna.»

Økt nedbør med mer ekstremvær, flere Rådmannen vil påpeke at

tet te flater, tekniske inngrep osv. gir flomsikringen i Brandbu

utfordringer i arealplanleggingen. sentrum er ikke dimensjonert

Konkret må det arbeides aktivt med for hytteutbygging på Lygna.

arealrelaterte forhold som lokal I ROS står også: «Med
overvannshåndtering, flom, avrenning, bestemmelser om fordrøyning
erosjon og skred. Det forventes at og maksimalt påslipp ut fra
flomveier/dreneringsveier kartlegges og planområdet etter utbygging
at flom/overvannshåndtering tas inn på er det usannsynlig at
alle plannivå, og risiko- og overvann renner for fort ut av
sårbarhetsanalyser bør omfatte hele planområdet eller skaper flom
nedbørsfeltet. Det vi gjør oppstrøms på andre måter. Ved
påvirker det som skjer nedstrøms. utbygging i samsvar med

Fylkesmannen forventer at ovennevnte planlagt utforming og

klimatilpasningstiltak blir prioritert i bestemmelser i planen vil

arealplanleggingen. Se også 2.2.8 om store mengder overvann ikke

blågrønn struktur og overvann, samt føre ti l særlige

3.2.1 for ytterligere utdyping. konsekvenser.»

Rådmannen kan ikke se at
dette er konkretisert i
reguleringsbestemmelsene.

Flomveger er beregnet og det
er foreslått tiltak for å styre
flomveger vekk fra foreslåtte
hyttetomter i
overvannsnotatet. I ROS: «Det
er utarbeidet overvannsplan
for å sikre sikker avrenning.»
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Stats-
forvalteren i 
Innlandet 

25.03.22 Statsforvalteren har ingen merknader til 
utvidelsen. 

Tas til orientering. 

Innlandet 
fylkes-
kommune   
 

30.04.20  Kulturminner 
Planområdet vil ikke berøre kjente 
kulturminner. Undersøkelsesplikten 
etter lov om kulturminner § 9 er oppfylt 
i forbindelse med gjeldende 
reguleringsplan. 

Samferdselsfaglige forhold 
Ingen samferdselsfaglige merknader. 

Planfaglige merknader 
Fritidsbebyggelse 
Vi viser til veileder T-1450 Planlegging 
av fritidsbebyggelse, og anbefaler at 
denne legges til grunn i planarbeidet. 
Veilederen fokuserer på hvilke grep som 
kan tas for å forbedre kvaliteten på 
fritidsbebyggelsen, og hvordan 
konfliktnivået rundt hyttebygging kan 
reduseres. Dette er nødvendig for å 
ivareta nasjonale og regionale verdier 
knyttet til natur, landskap og 
kulturmiljø, men det er og nødvendig 
for å sikre gode hytteområder med 
langsiktige positive ringvirkninger i 
lokalsamfunnene. 

Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser vil i denne 
sammenhengen først og fremst være 
koblet til trygg ferdsel for fotgjengere 
internt i området. Gode løsninger for 
fotgjengere/skiløpere internt for 
adkomst til sti/skiløype vil også kunne 
redusere bilbruken på korte avstander. 

Friluftsliv 
Sti- og løypenett i området bør ha gode 
løsninger for tilkomst. Viktig med god 
infrastruktur mellom sti/løypenett, 
plassering av tomter og interne veier. 

Vassdrag 
Planområdet innehar flere bekkedrag og 
myrdrag. Disse må hensyntas i det 
videre planarbeidet, både i forhold til 
plassering av tomter, bruk av 
grønnstruktur og annen arealbruk 
innenfor området. Hvis det blir behov 
for tiltak i bekkene (omlegging, kryssing 
etc.) må dette, samt eventuelle 

Kulturminner 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Samferdselsfaglige forhold 
Tas til etterretning 
 
 
Planfaglige merknader 
Fritidsbebyggelse 
I følge plankonsulent er 
veileder T-1450 er lagt til 
grunn i planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn og unges interesser 
Planforslaget legger opp til 
gjennomgående 
grøntkorridorer som sikrer 
tilgang til stier og skiløyper.  
 
 
 
Friluftsliv 
Planforslaget legger opp til 
gjennomgående 
grøntkorridorer som sikrer 
tilgang til stier og skiløyper. 

Vassdrag 
Bekkedrag og myrdrag er 
hensynstatt i planforslaget. 
For tomter i sør hvor det i 
arealressurskartet er registret 
myr, er byggegrenser brukt 
aktivt slik at bygging ikke er 
tillatt innenfor registret myr.  

Stats- 25.03.22 Statsforvalteren har ingen merknader ti l Tas ti l orientering.
forvalteren i utvidelsen.
Innlandet
Innlandet 30.04.20 Kulturminner Kulturminner
fylkes- Planområdet vil ikke berøre kjente Tas ti l orientering.
kommune kulturminner. Undersøkelsesplikten

etter lov om kulturminner § 9 er oppfylt
i forbindelse med gjeldende
reguleringsplan.

Samferdselsfaglige forhold Samferdselsfaglige forhold

Ingen samferdselsfaglige merknader. Tas ti l etterretning

Planfaglige merknader
Fritidsbebyggelse Planfaglige merknader
Vi viser ti l veileder T-1450 Planlegging Fritidsbebyggelse
av fritidsbebyggelse, og anbefaler at I følge plankonsulent er
denne legges ti l grunn i planarbeidet. veileder T-1450 er lagt til
Veilederen fokuserer på hvilke grep som grunn i planarbeidet.
kan tas for å forbedre kvaliteten på
fritidsbebyggelsen, og hvordan
konfliktnivået rundt hyttebygging kan
reduseres. Dette er nødvendig for å
ivareta nasjonale og regionale verdier
knyttet til natur, landskap og
kulturmiljø, men det er og nødvendig
for å sikre gode hytteområder med
langsiktige positive ringvirkninger i
lokalsamfunnene.

Barn ogungesinteresser
Barn ogungesinteresserBarn og unges interesser vil i denne

sammenhengen først og fremst være Planforslaget legger opp ti l

koblet t i l trygg ferdsel for fotgjengere gjennomgående

internt i området. Gode løsninger for grøntkorridorer som sikrer

fotgjengere/skiløpere internt for tilgang ti l stier og skiløyper.

adkomst ti l sti/skiløype vil også kunne
redusere bilbruken på korte avstander.

Friluftsliv Friluftsliv
Sti- og løypenett i området bør ha gode Planforslaget legger opp ti l
løsninger for tilkomst. Viktig med god gjennomgående
infrastruktur mellom sti/løypenett, grøntkorridorer som sikrer
plassering av tomter og interne veier. tilgang ti l stier og skiløyper.

Vassdrag Vassdrag
Planområdet innehar flere bekkedrag og Bekkedrag og myrdrag er
myrdrag. Disse må hensyntas i det hensynstatt i planforslaget.
videre planarbeidet, både i forhold ti l For tomter i sør hvor det i
plassering av tomter, bruk av arealressurskartet er registret
grønnstruktur og annen arealbruk myr, er byggegrenser brukt
innenfor området. Hvis det blir behov aktivt slik at bygging ikke er
for tiltak i bekkene (omlegging, kryssing tillatt innenfor registret myr.
etc.) må dette, samt eventuelle
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konsekvenser, redegjøres for i 
planforslaget. 

 
 
 
 
Klima og miljø 
Regjeringens klimamelding inneholder 
en strategi for hvordan Norge kan 
oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU 
for 2021-2030. Regjeringens 
klimastrategi viser at innenlandske 
utslippsreduksjoner på 20-25 mill. tonn i 
perioden 2021-20230 kan skje ved å 
følge opp politiske beslutninger og 
målsetninger. For å nå dette målet er 
det viktig at det i alle planer, også 
reguleringsplaner innarbeides krav til 
klimamål. 
Med henvisning til Veileder T-1450 
Planlegging av fritidsbebyggelse peker 
vi på noen viktige områder knyttet til 
dette (listen er ikke uttømmende): 
- God miljø- og landskapstilpasning og 

intern grønnstruktur. 
- Stedstilpasset formspråk og fargevalg. 

Klimavennlig materialbruk. 
- Inndeling av areal med tomter og 

adkomstveger slik at tomtene kan 
bebygges uten å medføre dype 
skjæringer og fyllinger og at arealet til 
veger minimeres. 

- Gjøre en grundig vurdering av 
utnyttelsesgrad og hyttestørrelse ut 
fra klimaperspektiv. 

- Bevare mest mulig eksisterende 
vegetasjon. Flatehugst bør generelt 
unngås. 

- Overflatevann bør i størst mulig grad 
ivaretas på egen eiendom gjennom 
fordrøyning. 

- Dersom det planlegges for elektrisitet 
bør alternative energikilder vurderes. 

Å benytte tverrfaglig fagkompetanse; 
arkitekt, landskapsarkitekt, naturfaglige 
rådgivere, ingeniører og planleggere vil 
være et godt utgangspunkt for å lage en 
plan som ivaretar de nevnte områdene 
og bidrar til å nå målet om en 
bærekraftig utvikling. Vi oppfordrer i det 
videre planarbeidet til å utforme 

Bekkedrag nord for felt D 
inngår i areal regulert til 
friluftsformål. Faresone flom 
mangler på plankartet her selv 
om det i planbeskrivelsen står 
at disse skal være videreført 
fra områdeplanen. 
Rådmannen vil sette krav om 
at fareområde flom vises på 
plankart før sluttbehandling.  
 
Klima og miljø 
Reguleringsbestemmelse 4.1 
«energiforsyning og miljø» 
setter krav om at alle hytter 
skal ha mer enn en 
fyringsmulighet og krav om 
pipe. Varmepumpe/ 
jordvarme/ felles 
jordvarmeanlegg og 
solcelleanlegg er tillatt.   
 
Det er også tatt inn 
bestemmelser om 
klimahensyn i 
anleggsperioden, jf. 
reguleringsbestemmelse 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

konsekvenser, redegjøres for i Bekkedrag nord for felt D
planforslaget. inngår i areal regulert t i l

friluftsformål. Faresone flom
mangler på plankartet her selv
om det i planbeskrivelsen står
at disse skal være videreført

Klima ogmiljø fra områdeplanen.

Regjeringens klimamelding inneholder Rådmannen vil sette krav om

en strategi for hvordan Norge kan at fareområde flom vises på

oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU plankart før sluttbehandling.

for 2021-2030. Regjeringens
Klima ogmiljøklimastrategi viser at innenlandske

utslippsreduksjoner på 20-25 mill. tonn i Reguleringsbestemmelse 4.1

perioden 2021-20230 kan skje ved å «energiforsyning og miljø»

følge opp politiske beslutninger og setter krav om at alle hytter

målsetninger. For å nå dette målet er skal ha mer enn en

det viktig at det i alle planer, også fyringsmulighet og krav om

reguleringsplaner innarbeides krav ti l pipe. Varmepumpe/

klimamål. jordvarme/ felles

Med henvisning ti l Veileder T-1450 jordvarmeanlegg og

Planlegging av fritidsbebygge/se peker solcelleanlegg er tillatt.

vi på noen viktige områder knyttet t i l
Det er også tatt inndette (listen er ikke uttømmende):

- God miljø- og landskapstilpasning og bestemmelser om

intern grønnstruktur. klimahensyn i

- Stedstilpasset formspråk og fargevalg. anleggsperioden, jf.

Klimavennlig materialbruk. reguleringsbestemmelse 4.1.

- Inndeling av areal med tomter og
adkomstveger slik at tomtene kan
bebygges uten å medføre dype
skjæringer og fyllinger og at arealet t i l
veger minimeres.

- Gjøre en grundig vurdering av
utnyttelsesgrad og hyttestørrelse ut
fra klimaperspektiv.

- Bevare mest mulig eksisterende
vegetasjon. Flatehugst bør generelt
unngås.

- Overflatevann bør i størst mulig grad
ivaretas på egen eiendom gjennom
fordrøyning.

- Dersom det planlegges for elektrisitet
bør alternative energikilder vurderes.

Åbenytte tverrfaglig fagkompetanse;
arkitekt, landskapsarkitekt, naturfaglige
rådgivere, ingeniører og planleggere vil
være et godt utgangspunkt for å lage en
plan som ivaretar de nevnte områdene
og bidrar t i l å nå målet om en
bærekraftig utvikling. Vi oppfordrer i det
videre planarbeidet til å utforme
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bestemmelser som sikrer klimahensyn. 
Eksempel på bestemmelse kan være: 
Energiforbruk og klimautslipp i 
forbindelse med anleggsaktiviteten skal 
begrenses mest mulig gjennom redusert 
transportomfang og valg av 
materialer og utstyr som gir lavt 
energiforbruk og utslipp. 
Totalentreprenør skal før anleggsstart 
dokumentere hvordan prosjektet bidrar 
til å nå klimamålene. Dette skal gjøres 
gjennom et realistisk budsjett. 

Klimatilpasning er en del av helhetlig 
samfunnsutvikling hvor planlegging, 
arealdisponering og øvrig virksomhet 
setter natur og samfunn i stand til å 
begrense eller unngå ulemper og 
dra nytte av fordeler av klima. 
Klimapåslag i den aktuelle regionen må 
påregnes ved vurdering av særlig 
løsninger for overvannshåndtering og 
plassering av bygg, infrastruktur og 
installasjoner. 
Myrdrag 
Det forventes at kommunen tar hensyn 
til myrareal som ikke er bebygd, da 
bevaring av myr både har betydning for 
klima, artsmangfold og hydrologi. 
Ansvaret og behovet for å ivareta myrer 
i arealplanleggingen trekkes frem i både 
Nasjonale forventinger til kommunal og 
regional planlegging 2019- 2023 og i 
Statlige planretnings-linjer for klima og 
energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018). Blant annet sier de nasjonale 
forventningene at det er viktig at 
oppdatert kunnskap om økosystemenes 
betydning for klima-tilpasning tas i bruk, 
for eksempel i planleggingen av flom og 
tørke-dempende tiltak. Natur som våt-
marker, myrer, elvebredder og skog kan 
dempe effektene av klima-endringer, og 
er derfor viktig å ivareta i 
arealplanleggingen. Våtmarker trekkes 
også frem i Stortingsmelding 14: Natur 
for livet, der det uttales at Regjeringen 
vil styrke vektleggingen av hensynet til 
våtmark, inkludert myr, i anvendelsen 
av sektorlover, samt plan og 
bygningsloven. Fylkeskommunen 
forventer at kommunen har et bevisst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myrdrag 
Infrastruktur og hyttetomter 
er plassert slik at man i størst 
mulig grad skal unngå 
nedbygging av myr. Del av 
Lygnalivegen går gjennom 
myrområde, men denne 
vegstrekningen er i tråd med 
områdeplanen. For tomter 
med registret myr er 
byggegrenser brukt aktivt for 
å styre framtidig bebyggelse 
utenom myr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bestemmelser som sikrer klimahensyn.
Eksempel på bestemmelse kan være:
Energiforbruk og klimautslipp i
forbindelse med anleggsaktiviteten skal
begrenses mest mulig gjennom redusert
transportom/ang og valg av
materialer og utstyr som gir lavt
energiforbruk og utslipp.
Tota/entreprenør skal fø r anleggsstart
dokumentere hvordan prosjektet bidrar
t i l å nå klimamålene. Dette skal gjøres
gjennom et realistisk budsjett.

Klimatilpasning er en del av helhetlig
samfunnsutvikling hvor planlegging,
arealdisponering og øvrig virksomhet
setter natur og samfunn i stand ti l å
begrense eller unngå ulemper og
dra nytte av fordeler av klima.
Klimapåslag i den aktuelle regionen må
påregnes ved vurdering av særlig
løsninger for overvannshåndtering og
plassering av bygg, infrastruktur og
installasjoner.
Myrdrag
Det forventes at kommunen tar hensyn

Myrdragt i l myrareal som ikke er bebygd, da
bevaring av myr både har betydning for Infrastruktur og hyttetomter

klima, artsmangfold og hydrologi. er plassert slik at man i størst

Ansvaret og behovet for å ivareta myrer mulig grad skal unngå

i arealplanleggingen trekkes frem i både nedbygging av myr. Del av

Nasjonale forventinger ti l kommunal og Lygnalivegen går gjennom

regional planlegging 2019- 2023 og i myrområde, men denne

Statlige planretnings-linjer for klima og vegstrekningen er i tråd med

energiplanlegging og klimatilpasning områdeplanen. For tomter

(2018). Blant annet sier de nasjonale med registret myr er

forventningene at det er viktig at byggegrenser brukt aktivt for

oppdatert kunnskap om økosystemenes å styre framtidig bebyggelse

betydning for klima-tilpasning tas i bruk, utenom myr.

for eksempel i planleggingen av flom og
tørke-dempende tiltak. Natur som våt-
marker, myrer, elvebredder og skog kan
dempe effektene av klima-endringer, og
er derfor viktig å ivareta i
arealplanleggingen. Våtmarker trekkes
også frem i Stortingsmelding 14: Natur
for livet, der det uttales at Regjeringen
vil styrke vektleggingen av hensynet til
våtmark, inkludert myr, i anvendelsen
av sektorlover, samt plan og
bygningsloven. Fylkeskommunen
forventer at kommunen har et bevisst
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forhold til arealbruk som kommer i 
berøring med myrarealer, og at det i 
arealplanleggingen legges opp til 
arealbruk som hensyntar disse samt 
løsninger som begrenser inngrep og 
forringelser i størst mulig grad. En måte 
å forholde seg til myrarealet i denne 
planen på kan være å avsette det meste 
av myrarealet som grønnstruktur. 
Håndtering av overflatevann må uansett 
ivaretas innenfor planområdet. 
Fylkeskommunen gir med dette en sterk 
oppfordring til å ivareta myrarealet 
innenfor planområdet.  

Universell utforming  
Planarbeidet bør omfatte vurderinger 
om universell utforming og 
tilgjengelighet for alle for en andel av 
enhetene. Universell utforming bedrer 
tilgjengeligheten for flere, i tillegg til å 
fungere bedre for alle.  
 
Landskapstilpasning  
Løsninger for veiadkomst med fyllinger 
og skjæringer, samt farge, form og 
dimensjoner ved oppførte bygg og 
installasjoner vil påvirke 
helhetsinntrykket. God areal-
disponering og valg av løsninger som 
fungerer i samspill med natur og 
omgivelser kan både dempe inntrykket 
av inngrep i området, samt bidra til 
større estetiske kvaliteter.  
Medvirkning 
Vi ber om at plangrensen tydeliggjøres 
med plannavn og detaljer i Innlandsgis. 
Det finnes etablerte fritidsboliger i 
området. Eiere og brukere av disse må 
sikres tilstrekkelig mulighet for 
medvirkning ved informasjon og tilgang 
til dokument som skal være 
offentliggjort.  
Rekkefølgebestemmelser  
Eksisterende bestemmelse i 
områdeplanen om krav om 60% 
opparbeiding av delområde B før det 
kan søkes for tiltak i felt C og D, må 
følges opp. Bestemmelse i områdeplan 
oppgir at fra og med utbygging av felt C 
må sikkerhet og utforming av 
eksisterende og nye kryss vurderes på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universell utforming 
I følge forslagsstiller er 
innspillet fulgt opp. I 
planbeskrivelsen står følgende 
om universell utforming: 
«Innvendig vil byggene der 
det er relevant etter teknisk 
forskrift tilfredsstille krav til 
universell utforming.» 
 
Landskapstilpasning 
I følge forslagsstiller er 
innspillet fulgt opp uten at det 
er gjort rede for i 
planbeskrivelsen.  
 
 
 
 
 
 
Medvirkning 
Offentlig ettersyn vil bli 
annonsert på hadeland.no og 
på kommunens digitale 
plattformer.  
 
 
 
 
Rekkefølgebestemmelser  
Rekkefølgebestemmelsene i 
områdeplanen er vurdert og 
funnet tilfredsstillende 
ivaretatt.  

 

forhold ti l arealbruk som kommer i
berøring med myrarealer, og at det i
arealplanleggingen legges opp ti l
arealbruk som hensyntar disse samt
løsninger som begrenser inngrep og
forringelser i størst mulig grad. En måte
å forholde seg ti l myrarealet i denne
planen på kan være å avsette det meste
av myrarealet som grønnstruktur.
Håndtering av overflatevann må uansett
ivaretas innenfor planområdet.
Fylkeskommunen gir med dette en sterk
oppfordring ti l å ivareta myrarealet
innenfor planområdet.

Universell utforming Universell utforming

Planarbeidet bør omfatte vurderinger I følge forslagsstiller er

om universell utforming og innspillet fulgt opp. I

tilgjengelighet for alle for en andel av planbeskrivelsen står følgende

enhetene. Universell utforming bedrer om universell utforming:

tilgjengeligheten for flere, i tillegg ti l å «Innvendig vil byggene der

fungere bedre for alle. det er relevant etter teknisk
forskrift tilfredsstille krav til

Landskapstilpasning universell utforming.»

Løsninger for veiadkomst med fyllinger
Landskapstilpasningog skjæringer, samt farge, form og

dimensjoner ved oppførte bygg og I følge forslagsstiller er

installasjoner vil påvirke innspillet fulgt opp uten at det

helhetsinntrykket. God areal- er gjort rede for i

disponering og valg av løsninger som planbeskrivelsen.

fungerer i samspill med natur og
omgivelser kan både dempe inntrykket
av inngrep i området, samt bidra ti l
større estetiske kvaliteter.
Medvirkning
Vi ber om at plangrensen tydeliggjøres

Medvirkningmed plannavn og detaljer i lnnlandsgis.
Det finnes etablerte fritidsboliger i Offentlig ettersyn vil bli

området. Eiere og brukere av disse må annonsert på hadeland.na og

sikres tilstrekkelig mulighet for på kommunens digitale

medvirkning ved informasjon og tilgang plattformer.

t i l dokument som skal være
offentliggjort.
Rekkefølgebestemmelser
Eksisterende bestemmelse i
områdeplanen om krav om 60% Rekkefølgebestemmelser

opparbeiding av delområde B før det Rekkefølgebestemmelsene i

kan søkes for tiltak i felt C og D, må områdeplanen er vurdert og

følges opp. Bestemmelse i områdeplan funnet tilfredsstillende

oppgir at fra og med utbygging av felt C ivaretatt.

må sikkerhet og utforming av
eksisterende og nye kryss vurderes på
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nytt. Dette må følges opp i 
planforslaget. Vi anbefaler rekkefølge-
bestemmelser i reguleringsplan for 
delområdet C og D for etablering av 
trafikksikre løsninger der skiløype 
krysser vei. 

 

 
 

 

 14.03.22 Plan 
Vi forutsetter at planprosessen med 
utarbeidelsen av detaljregulerings-
planen gjennomføres i henhold til 
overordnet lov- og planverk. Dette 
innebærer blant annet at regionale 
planer og strategier legges til grunn for 
arbeidet og blir innarbeidet i 
planforslaget, samt at bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel videreføres. 
Viser i denne anledning til 
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-
statistikk-og-folkehelse/regionale-planer 
 
Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser vil i denne 
sammenhengen først og fremst være 
koblet til trygg ferdsel for fotgjengere 
internt i området. Gode løsninger for 
fotgjengere/skiløpere internt for 
adkomst til sti/skiløype vil også kunne 
redusere bilbruken på korte avstander 
 
Friluftsliv 
Sti- og løypenett i området bør ha gode 
løsninger for tilkomst. Viktig med god 
infrastruktur mellom sti/løypenett, 
plassering av tomter og interne veier. 
 
Myr 
Det fremgår av kartgrunnlag at det er 
myr innenfor planområdet. 
Fylkeskommunen forventer at 
kommunen har et bevisst forhold til 
arealbruk som kommer i berøring med 
myrarealer, og at det i areal-
planleggingen legges opp til arealbruk 
som hensyntar disse samt løsninger som 
begrenser inngrep og forringelser i 
størst mulig grad. En måte å forholde 
seg til myrarealet i denne planen på kan 
være å avsette det meste av  
myrarealet som grønnstruktur. 
Håndtering av overflatevann må uansett 
ivaretas innenfor planområdet. 

Plan 
Planforslaget er i tråd med 
lovverk og overordna føringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn og unges interesser 
Planforslaget legger opp til 
gjennomgående 
grøntkorridorer som sikrer 
tilgang til stier og skiløyper. 
 
 
 
 
Friluftsliv 
Planforslaget legger opp til 
gjennomgående 
grøntkorridorer som sikrer 
tilgang til stier og skiløyper. 
 
Myr 
Infrastruktur og hyttetomter 
er plassert slik at man i størst 
mulig grad skal unngå 
nedbygging av myr. Del av 
Lygnalivegen går gjennom 
myrområde, men denne 
vegstrekningen er i tråd med 
områdeplanen. For tomter 
med registret myr er 
byggegrenser brukt aktivt for 
å styre framtidig bebyggelse 
utenom myr. 
 
 
 

nytt. Dette må følges opp i
planforslaget. Vi anbefaler rekkefølge-
bestemmelser i reguleringsplan for
delområdet C og D for etablering av
trafikksikre løsninger der skiløype
krysser vei.

14.03.22 Plan Plan
Vi forutsetter at planprosessen med Planforslaget er i tråd med
utarbeidelsen av detaljregulerings- lovverk og overordna føringer.
planen gjennomføres i henhold ti l
overordnet lov- og planverk. Dette
innebærer blant annet at regionale
planer og strategier legges ti l grunn for
arbeidet og blir innarbeidet i
planforslaget, samt at bestemmelser i
kommuneplanens arealdel videreføres.
Viser i denne anledning ti l
https:LLinnlandetf}'.lke.noLtjenesterLplan-
statistikk-og-folkehelseLregionale-planer

Barn ogungesinteresser Barn ogungesinteresser
Barn og unges interesser vil i denne Planforslaget legger opp ti l
sammenhengen først og fremst være gjennomgående
koblet t i l trygg ferdsel for fotgjengere grøntkorridorer som sikrer
internt i området. Gode løsninger for tilgang ti l stier og skiløyper.
fotgjengere/skiløpere internt for
adkomst ti l sti/skiløype vil også kunne
redusere bilbruken på korte avstander

Friluftsliv Friluftsliv
Sti- og løypenett i området bør ha gode Planforslaget legger opp ti l
løsninger for tilkomst. Viktig med god gjennomgående
infrastruktur mellom sti/løypenett, grøntkorridorer som sikrer
plassering av tomter og interne veier. tilgang ti l stier og skiløyper.

Myr Myr
Det fremgår av kartgrunnlag at det er Infrastruktur og hyttetomter
myr innenfor planområdet. er plassert slik at man i størst
Fylkeskommunen forventer at mulig grad skal unngå
kommunen har et bevisst forhold ti l nedbygging av myr. Del av
arealbruk som kommer i berøring med Lygnalivegen går gjennom
myrarealer, og at det i areal- myrområde, men denne
planleggingen legges opp ti l arealbruk vegstrekningen er i tråd med
som hensyntar disse samt løsninger som områdeplanen. For tomter
begrenser inngrep og forringelser i med registret myr er
størst mulig grad. En måte å forholde byggegrenser brukt aktivt for
seg ti l myrarealet i denne planen på kan å styre framtidig bebyggelse
være å avsette det meste av utenom myr.
myrarealet som grønnstruktur.
Håndtering av overflatevann må uansett
ivaretas innenfor planområdet.
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Ansvaret og behovet for å ivareta myrer 
i arealplanleggingen trekkes frem i både 
Nasjonale forventinger til kommunal og 
regional planlegging 2019- 2023 og i 
Statlige planretningslinjer 
for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018). Blant annet sier 
de nasjonale forventningene at det er 
viktig at oppdatert kunnskap om 
økosystemenes betydning for 
klimatilpasning tas i bruk, for eksempel i 
planleggingen av flom- og 
tørkedempende tiltak. 
Natur som våtmarker, myrer, elve-
bredder og skog kan dempe effektene 
av klimaendringer, og er derfor viktig å 
ivareta i arealplanleggingen. 
Fylkeskommunen gir med dette en sterk 
oppfordring til at myrarealet innenfor 
planområdet skal ivaretas. 
 
Vassdrag 
Planområdet innehar flere bekkedrag og 
myrdrag. Disse må hensyntas i det 
videre planarbeidet, både i forhold til 
plassering av tomter, bruk av 
grønnstruktur og annen arealbruk 
innenfor området. Hvis det blir behov 
for tiltak i bekkene (omlegging, kryssing 
etc.) må dette, samt eventuelle 
konsekvenser, redegjøres for i 
planforslaget. 
 
Landskapstilpasning 
Løsninger for veiadkomst med fyllinger 
og skjæringer, samt farge, form og 
dimensjoner ved oppførte bygg og 
installasjoner vil påvirke helhets-
inntrykket. God arealdisponering og valg 
av løsninger som fungerer i samspill 
med natur og omgivelser kan både 
dempe inntrykket av inngrep i området, 
samt bidra til større estetiske kvaliteter 
 
Klima og miljø 
Regjeringens klimamelding inneholder 
en strategi for hvordan Norge kan 
oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU 
for 2021-2030. Regjeringens 
klimastrategi viser at innenlandske 
utslippsreduksjoner på 20-25 mill. tonn i 
perioden 2021-20230 kan skje ved å 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vassdrag 
Bekkedrag og myrdrag er 
hensynstatt i planforslaget. 
For tomter i sør hvor det i 
arealressurskartet er registret 
myr, er byggegrenser brukt 
aktivt slik at bygging ikke er 
tillatt innenfor registret myr.  

 
 
 
 
Landskapstilpasning 
Flere regulerings-
bestemmelser skal sikre 
landskapstilpasning, jf. 
reguleringsbestemmelser 4.6 
Arkitektur og estetikk, 4.9 
Belysning, 4.10 Gjerder, 4.12 
Kabler og ledninger, 5.1.1. 
Fritidsbebyggelse b) og c) og 
6.3 Friområde.   
 
Klima og miljø 
Reguleringsbestemmelse 4.1 
«energiforsyning og miljø» 
setter krav om at alle hytter 
skal ha mer enn en 
fyringsmulighet og krav om 
pipe. Varmepumpe/ 

Ansvaret og behovet for å ivareta myrer
i arealplanleggingen trekkes frem i både
Nasjonale forventinger ti l kommunal og
regional planlegging 2019- 2023 og i
Statlige planretningslinjer
for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning (2018). Blant annet sier
de nasjonale forventningene at det er
viktig at oppdatert kunnskap om
økosystemenes betydning for
klimatilpasning tas i bruk, for eksempel i
planleggingen av flom- og
tørkedempende tiltak.
Natur som våtmarker, myrer, elve-
bredder og skog kan dempe effektene
av klimaendringer, og er derfor viktig å
ivareta i arealplanleggingen.
Fylkeskommunen gir med dette en sterk
oppfordring ti l at myrarealet innenfor
planområdet skal ivaretas.

Vassdrag Vassdrag
Planområdet innehar flere bekkedrag og Bekkedrag og myrdrag er
myrdrag. Disse må hensyntas i det hensynstatt i planforslaget.
videre planarbeidet, både i forhold ti l For tomter i sør hvor det i
plassering av tomter, bruk av arealressurskartet er registret
grønnstruktur og annen arealbruk myr, er byggegrenser brukt
innenfor området. Hvis det blir behov aktivt slik at bygging ikke er
for tiltak i bekkene (omlegging, kryssing tillatt innenfor registret myr.
etc.) må dette, samt eventuelle
konsekvenser, redegjøres for i
planforslaget.

Landskapstilpasning Landskapstilpasning
Løsninger for veiadkomst med fyllinger Flere regulerings-
og skjæringer, samt farge, form og bestemmelser skal sikre
dimensjoner ved oppførte bygg og landskapstilpasning, jf.
installasjoner vil påvirke helhets- reguleringsbestemmelser 4.6
inntrykket. God arealdisponering og valg Arkitektur og estetikk, 4.9
av løsninger som fungerer i samspill Belysning, 4.10 Gjerder, 4.12
med natur og omgivelser kan både Kabler og ledninger, 5.1.1.
dempe inntrykket av inngrep i området, Fritidsbebyggelse b) og c) og
samt bidra ti l større estetiske kvaliteter 6.3 Friområde.

Klima ogmiljø Klima ogmiljø
Regjeringens klimamelding inneholder Reguleringsbestemmelse 4.1
en strategi for hvordan Norge kan «energiforsyning og miljø»
oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU setter krav om at alle hytter
for 2021-2030. Regjeringens skal ha mer enn en
klimastrategi viser at innenlandske fyringsmulighet og krav om
utslippsreduksjoner på 20-25 mill. tonn i pipe. Varmepumpe/
perioden 2021-20230 kan skje ved å
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følge opp politiske beslutninger og 
målsetninger. For å nå dette målet er 
det viktig at det i alle planer, også 
reguleringsplaner innarbeides krav til 
klimamål. Viser til veileder T-1450 
Planlegging av fritidsbebyggelse. 
Vi oppfordrer i det videre planarbeidet 
til å utforme bestemmelser som sikrer 
klimahensyn. Eksempel på bestemmelse 
kan være: Energiforbruk og klimautslipp 
i forbindelse med anleggsaktiviteten 
skal begrenses mest mulig gjennom 
redusert transportomfang og valg av 
materialer og utstyr som gir lavt 
energiforbruk og utslipp. 
Totalentreprenør skal før anleggsstart 
dokumentere hvordan prosjektet bidrar 
til å nå klimamålene. Dette skal gjøres 
gjennom et realistisk budsjett. 
Klimatilpasning er en del av helhetlig 
samfunnsutvikling hvor planlegging, 
arealdisponering og øvrig virksomhet 
setter natur og samfunn i stand til å 
begrense eller unngå ulemper og 
dra nytte av fordeler av klima. 
Klimapåslag i den aktuelle regionen må 
påregnes ved vurdering av særlig 
løsninger for overvannshåndtering og 
plassering av bygg, infrastruktur og 
installasjoner. 
 
Kulturarv 
Området ble avklart når det gjelder 
kulturminner i forbindelse med 
gjeldende reguleringsplan. 
Det er ikke kjent kulturminner i 
området. Vi vil imidlertid minne om at 
dersom det i forbindelse med 
planleggingen eller senere tiltak i marka 
blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal 
arbeidet straks stanses i den grad det 
berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf lov om 
kulturminner § 8. Melding skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i 
Innlandet fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre 
en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 
 

jordvarme/ felles 
jordvarmeanlegg og 
solcelleanlegg er tillatt.   
 
Det er også tatt inn 
bestemmelser om 
klimahensyn i 
anleggsperioden, jf. 
reguleringsbestemmelse 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturarv 
Innspillet er ivaretatt gjennom 
reguleringsbestemmelse 4.11 
Kulturminner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

følge opp politiske beslutninger og jordvarme/ felles
målsetninger. For å nå dette målet er jordvarmeanlegg og
det viktig at det i alle planer, også solcelleanlegg er tillatt.
reguleringsplaner innarbeides krav ti l
klimamål. Viser ti l veileder T-1450 Det er også tatt inn
Planlegging av fritidsbebyggelse. bestemmelser om
Vi oppfordrer i det videre planarbeidet klimahensyn i
t i l å utforme bestemmelser som sikrer anleggsperioden, jf.
klimahensyn. Eksempel på bestemmelse reguleringsbestemmelse 4.1.
kan være: Energiforbruk og klimautslipp
i forbindelse med anleggsaktiviteten
skal begrenses mest mulig gjennom
redusert transportom/ang og valg av
materialer og utstyr som gir lavt
energiforbruk og utslipp.
Tota/entreprenør skal fø r anleggsstart
dokumentere hvordan prosjektet bidrar
t i l å nå klimamålene. Dette skal gjøres
gjennom et realistisk budsjett.
Klimatilpasning er en del av helhetlig
samfunnsutvikling hvor planlegging,
arealdisponering og øvrig virksomhet
setter natur og samfunn i stand ti l å
begrense eller unngå ulemper og
dra nytte av fordeler av klima.
Klimapåslag i den aktuelle regionen må
påregnes ved vurdering av særlig
løsninger for overvannshåndtering og
plassering av bygg, infrastruktur og
installasjoner.

Kulturarv
Området ble avklart når det gjelder Kulturarv
kulturminner i forbindelse med Innspillet er ivaretatt gjennom
gjeldende reguleringsplan. reguleringsbestemmelse 4.11
Det er ikke kjent kulturminner i Kulturminner.
området. Vi vil imidlertid minne om at
dersom det i forbindelse med
planleggingen eller senere tiltak i marka
blir funnet automatisk fredete
kulturminner som ikke er kjent, skal
arbeidet straks stanses i den grad det
berører kulturminnene eller deres
sikringssoner på fem meter, jf lov om
kulturminner§ 8. Melding skal snarest
sendes ti l kulturminnemyndighetene i
Innlandet fylkeskommune slik at
vernemyndighetene kan gjennomføre
en befaring og avklare om tiltaket kan
gjennomføres og eventuelt vilkårene for
dette.
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Samferdsel 
Vi har ingen samferdselsfaglige 
merknader til planforslaget. 

 
Samferdsel 
Tas til orientering 

15.04.20 Statens vegvesen har ingen merknader. Tas til orientering.   
Statens 
vegvesen 02.03.22 Statens vegvesen har ingen merknader 

til utvidelse av planområdet. 
Tas til orientering. 

Direktoratet for 
mineral-
forvaltning  
(DMF) 

23.04.20 DMF kan ikke se at det foreslåtte 
planområdet berører registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller masseuttak i drift. 
Vi kan heller ikke se ut fra forelagt 
informasjon, at planen vil omfatte uttak 
av masse som vil omfattes av 
mineralloven. Vi har derfor ingen 
merknader til varsel om oppstart av 
Lygna hytteområde. 
Dersom det i forbindelse med videre 
behandling av planen viser seg at noen 
av våre fagområder kan bli berørt, ber vi 
om å få saken oversendt når den blir 
lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 

Tas til orientering.  

Norges 
vassdrag- og 
energidirektorat 
(NVE) 

28.04.20 NVE gir råd og veiledning om hvordan 
nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen sine saksområder skal 
hensynstas ved utarbeiding av 
arealplaner. Forslagstiller har ansvar for 
at disse interessene blir vurdert i 
planarbeidet. 
1.Flom, erosjon, skred og overvann God 
arealplanlegging er det viktigste 
virkemiddelet for å forebygge skader fra 
flom, erosjon og skred. Hensynet til 
flom må også sees i sammenheng med 
lokal overvannshåndtering. Økt grad av 
utbygging i nedbørfeltet gir økt andel 
tette flater. Dette bidrar til raskere 
avrenning og krappere flomtopper 
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har 
kapasitet til å ta imot denne økte 
avrenningen, må det planlegges med 
tilstrekkelige fordrøyningstiltak i 
nedbørfeltet som kompenserer 
økningen. Dette må gjøres tidlig i 
planprosessen slik at det blir satt av 
tilstrekkelig areal til tiltakene. 
2. Vassdrag- og grunnvannstiltak Det er 
store allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for 

 

 

 

 

 

1. I forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet er det 
laget et overvannsnotat som 
har fokus på trygge 
flomveger. Rådmannen 
bemerker at det ikke er gjort 
beregninger som viser 
forskjell i avrenning før og 
etter utbygging. Dette må 
gjøres før planen kan vedtas, 
for å sikre at nødvendig areal 
til fordrøyning blir avsatt. 

 

 

 

2. Planforslaget åpner ikke 
opp for tiltak som kan utløse 
konsesjonsplikt etter 
vannressursloven.  

Samferdsel
Vi har ingen samferdselsfaglige Samferdsel
merknader ti l planforslaget. Tas ti l orientering

15.04.20 Statens vegvesen har ingen merknader. Tas ti l orientering.
Statens

02.03.22 Statens vegvesen har ingen merknader Tas ti l orientering.
vegvesen

ti l utvidelse av planområdet.

Direktoratet for 23.04.20 DMF kan ikke se at det foreslåtte Tas ti l orientering.
mineral- planområdet berører registrerte
forvaltning forekomster av mineralske ressurser,
(DMF) bergrettigheter eller masseuttak i drift.

Vi kan heller ikke se ut fra forelagt
informasjon, at planen vil omfatte uttak
av masse som vil omfattes av
mineralloven. Vi har derfor ingen
merknader ti l varsel om oppstart av
Lygna hytteområde.
Dersom det i forbindelse med videre
behandling av planen viser seg at noen
av våre fagområder kan bli berørt, ber vi
om å få saken oversendt når den blir
lagt ut t i l høring og offentlig ettersyn.

Norges 28.04.20 NVE gir råd og veiledning om hvordan
vassdrag- og nasjonale og vesentlige regionale
energidirektorat interesser innen sine saksområder skal
(NVE) hensynstas ved utarbeiding av

arealplaner. Forslagstiller har ansvar for
at disse interessene blir vurdert i
planarbeidet.

l.Flom, erosjon, skred og overvann God l. I forbindelse med
arealplanlegging er det viktigste reguleringsplanarbeidet er det
virkemiddelet for å forebygge skader fra laget et overvannsnotat som
flom, erosjon og skred. Hensynet til har fokus på trygge
flom må også sees i sammenheng med flomveger. Rådmannen
lokal overvannshåndtering. Økt grad av bemerker at det ikke er gjort
utbygging i nedbørfeltet gir økt andel beregninger som viser
tet te flater. Dette bidrar t i l raskere forskjell i avrenning før og
avrenning og krappere flomtopper etter utbygging. Dette må
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har gjøres før planen kan vedtas,
kapasitet t i l å ta imot denne økte for å sikre at nødvendig areal
avrenningen, må det planlegges med ti l fordrøyning blir avsatt.
tilstrekkelige fordrøyningstiltak i
nedbørfeltet som kompenserer
økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av
tilstrekkelig areal t i l tiltakene.

2. Vassdrag- og grunnvannstiltak Det er 2. Planforslaget åpner ikke

store allmenne interesser knyttet t i l opp for tiltak som kan utløse

vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan konsesjonsplikt etter

medføre skader eller ulemper for vannressursloven.
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allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
3. Energianlegg Planen må ta hensyn til 
anlegg som er planlagt eller har 
konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. 
 
Dersom planen berører NVEs 
saksområder, skal NVE ha tilsendt 
planen ved offentlig ettersyn. 
NVE legger til grunn at kommunen 
vurderer om planen ivaretar nasjonale 
og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det 
gå tydelig fram hvordan de ulike 
interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante 
fagutredninger innen NVEs saksområder 
må være vedlagt. Vi ber om at alle 
plandokumenter sendes elektronisk til 
nve@nve.no. 
NVE vil prioritere å gi innspill og 
uttalelser til reguleringsplaner der det 
bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Vi ber derfor 
om at det skrives tydelig i 
oversendelsesbrevet til NVE hva en 
eventuelt ønsker konkret bistand til i 
den enkelte saken. 

3. Forslagsstiller har vært i 
kontakt med Glitre Energi 
Nett AS som har 
områdekonsesjon etter 
energiloven. Innenfor 
planområdet er det regulert 
areal for trafo.  

 

Tas til orientering. 

 

 16.02.22 Innspill er i hovedsak likt innspill over. 
NVE viser til ny kartbasert veileder for 
reguleringsplan og gjør oppmerksom på 
at kommunen må vurdere om planen 
ivaretar nasjonale og regionale 
interesser.  

Det vises til kommentarer 
ovenfor. Ny kartbasert 
veileder for reguleringsplan er 
foreløpig ikke testet ut. 

Hadeland og 
Ringerike 
avfallsselskap 

07.04.20 Viser til renovasjonsforskriften.  
 

Renovasjonsanlegg er 
samlokalisert med felt A og B 
og planlegges ikke separat i 
denne planen. For feltene A, B 
og C er det valgt nedgravde 
løsninger. 

Lygna 
Hytteforening 

08.05.20 Lygna hytteforening består av eiere av 
tomter og hytter som er solgt av 
Brandbu og Tingelstad Almenning. På 
feltene 1, 2 og 3 er det tilsammen 
bygget / planlagt ca. 190 hytter. 
Vår uttalelse følger oppsettet fra 
oppstartsmøtet, det vil si at vi kommer 
med kommentarer til de punkter / 

Regulering av felt D er en del 
av områdeplanen for 
hytteområde Lygna sør. 
Atkomstløsningen for hele 
området er fastlagt i 
områdeplanen og er valgt for 
å støtte opp om Lygna som 
destinasjon.  

allmenne interesser, kan utløse 3. Forslagsstiller har vært i
konsesjonsplikt etter vannressursloven. kontakt med Glitre Energi

3. Energianlegg Planen må ta hensyn ti l Nett AS som har

anlegg som er planlagt eller har områdekonsesjon etter

konsesjon etter energi- og energiloven. Innenfor

vassdragslovgivningen. planområdet er det regulert
areal for trafo.

Dersom planen berører NVEs
saksområder, skal NVE ha tilsendt Tas ti l orientering.
planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen
vurderer om planen ivaretar nasjonale
og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det
gå tydelig fram hvordan de ulike
interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. AIie relevante
fagutredninger innen NVEs saksområder
må være vedlagt. Vi ber om at alle
plandokumenter sendes elektronisk til
nve@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og
uttalelser t i l reguleringsplaner der det
bes om faglig bistand ti l
konkrete problemstillinger. Vi ber derfor
om at det skrives tydelig i
oversendelsesbrevet t i l NVE hva en
eventuelt ønsker konkret bistand til i
den enkelte saken.

16.02.22 Innspill er i hovedsak likt innspill over. Det vises ti l kommentarer
NVE viser ti l ny kartbasert veileder for ovenfor. Ny kartbasert
reguleringsplan og gjør oppmerksom på veileder for reguleringsplan er
at kommunen må vurdere om planen foreløpig ikke testet ut.
ivaretar nasjonale og regionale
interesser.

Hadeland og 07.04.20 Viser ti l renovasjonsforskriften. Renovasjonsanlegg er
Ringerike samlokalisert med felt A og B
avfallsselskap og planlegges ikke separat i

denne planen. For feltene A, B
og C er det valgt nedgravde
løsninger.

Lygna 08.05.20 Lygna hytteforening består av eiere av Regulering av felt D er en del
Hytteforening tomter og hytter som er solgt av av områdeplanen for

Brandbu og Tingelstad Almenning. På hytteområde Lygna sør.
feltene l, 2 og 3 er det tilsammen Atkomstløsningen for hele
bygget/ planlagt ca. 190 hytter. området er fastlagt i
Vår uttalelse følger oppsettet fra områdeplanen og er valgt for
oppstartsmøtet, det vil si at vi kommer å støtte opp om Lygna som
med kommentarer t i l de punkter / destinasjon.
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temaer som er av stor betydning for 
medlemmer av vår hytteforening. 
Generelt 
Utbyggingsplanen for felt C og D 
forsterker vårt syn at veiløsningen som 
angivelig ble valgt ved planleggingen av 
hyttefelter på Lygna, er feilslått. At all 
inn- og utkjøring skjer via Lygnasæter og 
på Lygnalivegen, medfører svært stor 
trafikkbelastning i vårt hytteområde. 
Trafikken til og fra hytter på Lygnalia felt 
A er svært merkbar. I tillegg er felt B 
påbegynt og felt 5 under planlegging, 
samlet ca. 110 - 125 nye hytter. Hvis det 
i tillegg blir 150 nye hytter / 
enheter slik det fremgår av vedlegget, 
blir belastningen altfor stor. I tillegg til 
kjøring til og fra hytter er det mye 
anleggstrafikk og annen kjøring knyttet 
til hytteutbyggingen. Anleggstrafikken 
til feltene i Lygnalia vil foregå i lang tid 
fremover med de negative 
konsekvenser dette medfører. 
All trafikken medfører trafikkfare, støy 
og støv, til stor sjenanse for mange av 
hyttene. 
Situasjonen er nå slik at enkelte 
hytteeiere vurderer om de har anskaffet 
hytte på et sted som ikke er akseptabelt 
i lengden. 
 
Merknader til de enkelte temaene 
Tekniske forutsetninger 
Det er positivt at det stilles krav om at 
veier skal tilpasses terrenget. Det er 
imidlertid ikke lett å forstå at en slik 
bred og trafikkert hovedvei som 
Lygnalivegen er i samsvar med et slikt 
krav. 
Trafikksikkerhet 
Som nevnt over er trafikkbelastningen 
på Lygnalivegen allerede meget stor. De 
tiltak som er iverksatt med utvidelse av 
veien, fartshindere og hastighets-
begrensning har ikke løst disse 
problemene. Vi registrerer stadig brudd 
på fartsbegrensningene som er satt. I 
tillegg har det i vinterhalvåret kommet 
ny aktivitet i felt 3 i form av akebakke 
med trekk. Bakken er blitt svært 
populær både blant hyttebeboere på 
våre felt og i Lygnalia. Bakken er også 

Rådmannen har forståelse for 
at anleggsperioden kan 
oppleves som belastende og 
tiltak er beskrevet i 
planforslaget. T-1442, som 
også regulerer anleggsstøy, er 
gjort gjeldende gjennom 
reguleringsbestemmelse 4.8.  
Trafikksikkerheten er vurdert i 
planforslaget. Det er gjort 
vurderinger rundt atkomsten 
inn i området, forbi 
innfartsparkeringen, og det er 
innarbeidet 
rekkefølgebestemmelse om 
ny vegatkomst her, jf. 
rekkefølgekrav 3.2. 
Rådmannen kan ikke se at 
dette planforslaget legger opp 
til en større utbygging enn det 
som er forutsatt i 
områdeplanen. 

temaer som er av stor betydning for Rådmannen har forståelse for
medlemmer av vår hytteforening. at anleggsperioden kan
Generelt oppleves som belastende og
Utbyggingsplanen for felt C og D tiltak er beskrevet i
forsterker vårt syn at veiløsningen som planforslaget. T-1442, som
angivelig ble valgt ved planleggingen av også regulerer anleggsstøy, er
hyttefelter på Lygna, er feilslått. At all gjort gjeldende gjennom
inn- og utkjøring skjer via Lygnasæter og reguleringsbestemmelse 4.8.
på Lygnalivegen, medfører svært stor Trafikksikkerheten er vurdert i
trafikkbelastning i vårt hytteområde. planforslaget. Det er gjort
Trafikken ti l og fra hytter på Lygnalia felt vurderinger rundt atkomsten
A er svært merkbar. I tillegg er felt B inn i området, forbi
påbegynt og felt 5 under planlegging, innfartsparkeringen, og det er
samlet ca. 110 - 125 nye hytter. Hvis det innarbeidet
i tillegg blir 150 nye hyt te r / rekkefølgebestemmelse om
enheter slik det fremgår av vedlegget, ny vegatkomst her, jf.
blir belastningen altfor stor. I tillegg ti l rekkefølgekrav 3.2.
kjøring ti l og fra hytter er det mye Rådmannen kan ikke se at
anleggstrafikk og annen kjøring knyttet dette planforslaget legger opp
ti l hytteutbyggingen. Anleggstrafikken ti l en større utbygging enn det
ti l feltene i Lygnalia vil foregå i lang tid som er forutsatt i
fremover med de negative områdeplanen.
konsekvenser dette medfører.
All trafikken medfører trafikkfare, støy
og støv, t i l stor sjenanse for mange av
hyttene.
Situasjonen er nå slik at enkelte
hytteeiere vurderer om de har anskaffet
hytte på et sted som ikke er akseptabelt
i lengden.

Merknader til de enkelte temaene
Tekniske forutsetninger
Det er positivt at det stilles krav om at
veier skal tilpasses terrenget. Det er
imidlertid ikke lett å forstå at en slik
bred og trafikkert hovedvei som
Lygnalivegen er i samsvar med et slikt
krav.
Trafikksikkerhet
Som nevnt over er trafikkbelastningen
på Lygnalivegen allerede meget stor. De
tiltak som er iverksatt med utvidelse av
veien, fartshindere og hastighets-
begrensning har ikke løst disse
problemene. Vi registrerer stadig brudd
på fartsbegrensningene som er satt. I
tillegg har det i vinterhalvåret kommet
ny aktivitet i felt 3 i form av akebakke
med trekk. Bakken er blitt svært
populær både blant hyttebeboere på
våre felt og i Lygnalia. Bakken er også
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åpen for barn og voksne i kommunen. 
Selv etter den siste utvidelsen av 
Lygnalivegen er ikke trafikksikkerheten 
tilfredsstillende når det i tillegg går 
mange barn og voksne fra 
skiparkeringen ved Lygnasæter. 
Vi setter pris på at skiløpere er spesielt 
nevnt. Vi støtter bestemmelsen i 
områdeplanen om at sikkerhet og 
utforming av kryss vei og skiløyper må 
vurderes på nytt. Hvis ikke trafikk-
belastningen endres, bør det stilles krav 
om planfri kryssing for skiløyper, dvs. i 
form av undergang eller bro over veien. 
Lygna er blitt et helårssted. Antallet 
fotgjengere og syklister i alle aldre har 
økt de siste årene, og disse må også 
ivaretas. Selv om turområdene er det 
viktigste, er også veiene i området 
naturlig å bruke. En stor og sterkt 
trafikkert gjennomfartsåre ivaretar ikke 
sikker ferdsel for gående og syklende. 
Etter vår mening er det ikke mulig å lage 
et trafikksikkert miljø slik Lygnaveien er 
planlagt. Dette bygger vi på de 
utfordringer som vi ser allerede i dag, og 
på de problemer som vil følge av den 
store utbyggingen som nå pågår. Det 
viktigste for å løse trafikkproblemene vil 
være å fordele trafikken til hyttefeltene 
på to innkjørselsveier. 
 
 
Miljø og kultur 
"Støy i anleggsperioden må redegjøres 
for" Vi forutsetter at det ikke er 
tilstrekkelig å “redegjøre for”, men at 
konkrete tiltak beskrives. 
Lygna hytteforening har dårlige 
erfaringer med støy i anleggsperioden 
på felt 3 og felt A. 
Knuseanlegget til Åsmund Pettersen & 
Sønn AS ble så langt vi vet ikke meldt til 
Fylkesmannen, slik de etter loven er 
pliktige til. 
Det var mye støy og støv fra 
knuseanlegg og sprengning. I tillegg var 
det mye støy og støv fra anleggsbiler og 
biler som tilhørte hyttefirmaer og 
andre. Tross tiltak fra BTA for å 
redusere støvplager, var mange 
beboere sterkt plaget. 

åpen for barn og voksne i kommunen.
Selv etter den siste utvidelsen av
Lygnalivegen er ikke trafikksikkerheten
tilfredsstillende når det i tillegg går
mange barn og voksne fra
skiparkeringen ved Lygnasæter.
Vi setter pris på at skiløpere er spesielt
nevnt. Vi støtter bestemmelsen i
områdeplanen om at sikkerhet og
utforming av kryss vei og skiløyper må
vurderes på nytt. Hvis ikke trafikk-
belastningen endres, bør det stilles krav
om planfri kryssing for skiløyper, dvs. i
form av undergang eller bro over veien.
Lygna er blitt et helårssted. Antallet
fotgjengere og syklister i alle aldre har
økt de siste årene, og disse må også
ivaretas. Selv om turområdene er det
viktigste, er også veiene i området
naturlig å bruke. En stor og sterkt
trafikkert gjennomfartsåre ivaretar ikke
sikker ferdsel for gående og syklende.
Etter vår mening er det ikke mulig å lage
et trafikksikkert miljø slik Lygnaveien er
planlagt. Dette bygger vi på de
utfordringer som vi ser allerede i dag, og
på de problemer som vil følge av den
store utbyggingen som nå pågår. Det
viktigste for å løse trafikkproblemene vil
være å fordele trafikken ti l hyttefeltene
på to innkjørselsveier.

Miljø og kultur
"Støy i anleggsperioden må redegjøres
for" Vi forutsetter at det ikke er
tilstrekkelig å "redegjøre for", men at
konkrete tiltak beskrives.
Lygna hytteforening har dårlige
erfaringer med støy i anleggsperioden
på felt 3 og felt A.
Knuseanlegget ti l Åsmund Pettersen &
Sønn ASble så langt vi vet ikke meldt t i l
Fylkesmannen, slik de etter loven er
pliktige ti l .
Det var mye støy og støv fra
knuseanlegg og sprengning. I tillegg var
det mye støy og støv fra anleggsbiler og
biler som tilhørte hyttefirmaer og
andre. Tross tiltak fra BTA for å
redusere støvplager, var mange
beboere sterkt plaget.
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Det er også hyppige brudd på 
fartsbegrensningene som er innført, noe 
som skaper trafikkfarlige situasjoner. 
"Kvaliteten på området må 
opprettholdes for skiløpere og 
turgåere" 
Skal Lygna opprettholde sitt gode rykte 
som et yndet utfartsområde både vinter 
og sommer, er det påkrevet å 
opprettholde (og videreutvikle) et godt 
løype- og stinett. Det er derfor meget 
beklagelig hvis utbygging rammer 
etablerte løyper og stier. Vi støtter 
derfor henvisningen til bestemmelsene i 
områdeplanen der det står “Fra og med 
utbygging av felt C må sikkerheten og 
utformingen av eksisterende og nye 
kryss vurderes på nytt”. Enkleste løsning 
er å redusere trafikkmengden, 
alternativet må være å bygge 
overganger i form av bru eller lignende 
på strategiske steder på Lygnalivegen. 
Anleggsfase 
Vi vil spesielt understreke at det legges 
vekt på kravet om at hensyn til øvrig 
fritidsbebyggelse klarlegges godt. 
Risiko og sårbarhet 
Som hytteeiere i alle aldersgrupper er vi 
opptatt av tilgjengelighet for alle typer 
utrykningskjøretøy, det vil si brannbiler, 
sykebiler og politi. Ved kun en 
innkjøring slik som nå, må 
utrykningsbiler kjøre en ganske lang 
omvei for å komme frem til de hyttene 
som er bygd nederst i området. Det vil 
også være kun en evakueringsvei, hvis 
slik skulle bli nødvendig ved større 
ulykker og lignende. Våre beregninger 
tilsier at utrykningskjøretøy (og annen 
trafikk) kan få en ekstra kjørelengde på 
inntil 12 km ved innkjøring kun fra 
Lygnasæter, i stedet for at det 
opparbeides vei også nedenfra. 
Vedlegg 
I vedlegget “Hensikten med 
planarbeidet” står det at området er på 
ca 250 daa, og anslått 150 enheter. 
I Planbeskrivelse med 
konsekvensutredning datert 2013-05-10 
er antall hytter på felt C og D oppgitt å 
være 100 - 115. Det foreligger ikke noen 
forklaring eller begrunnelse for at det 

Det er også hyppige brudd på
fartsbegrensningene som er innført, noe
som skaper trafikkfarlige situasjoner.
"Kvaliteten på området må
opprettholdesfor skiløpere og
turgåere"
Skal Lygna opprettholde sitt gode rykte
som et yndet utfartsområde både vinter
og sommer, er det påkrevet å
opprettholde (og videreutvikle) et godt
løype- og stinett. Det er derfor meget
beklagelig hvis utbygging rammer
etablerte løyper og stier. Vi støtter
derfor henvisningen ti l bestemmelsene i
områdeplanen der det står "Fra og med
utbygging av felt C må sikkerheten og
utformingen av eksisterende og nye
kryss vurderes på nytt". Enkleste løsning
er å redusere trafikkmengden,
alternativet må være å bygge
overganger i form av bru eller lignende
på strategiske steder på Lygnalivegen.
Anleggsfase
Vi vil spesielt understreke at det legges
vekt på kravet om at hensyn ti l øvrig
fritidsbebyggelse klarlegges godt.
Risiko ogsårbarhet
Som hytteeiere i alle aldersgrupper er vi
opptatt av tilgjengelighet for alle typer
utrykningskjøretøy, det vil si brannbiler,
sykebiler og politi. Ved kun en
innkjøring slik som nå, må
utrykningsbiler kjøre en ganske lang
omvei for å komme frem ti l de hyttene
som er bygd nederst i området. Det vil
også være kun en evakueringsvei, hvis
slik skulle bli nødvendig ved større
ulykker og lignende. Våre beregninger
tilsier at utrykningskjøretøy (og annen
trafikk) kan få en ekstra kjørelengde på
inntil 12 km ved innkjøring kun fra
Lygnasæter, i stedet for at det
opparbeides vei også nedenfra.
Vedlegg
I vedlegget "Hensikten med
planarbeidet" står det at området er på
ca 250 daa, og anslått 150 enheter.
I Planbeskrivelse med
konsekvensutredning datert 2013-05-10
er antall hytter på felt C og D oppgitt å
være 100 - 115. Det foreligger ikke noen
forklaring eller begrunnelse for at det
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nå planlegges for større utbygging enn 
tidligere planlagt. Vi forutsetter derfor 
at dette klarlegges i det videre 
reguleringsarbeidet. 

 04.03.22 Har innspill til omregulering av 
serviceanlegget til å inkludere 
muligheten for servering.  
Vi har i lang tid uttrykt stor bekymring 
for trafikksituasjonen på Lygnaveien 
gjennom vårt område. Det vises i den 
forbindelse til trafikktelling og 
hastighetsmåling som ble foretatt sist 
sommer. Denne bekreftet vår 
oppfatning av at vårt hytteområde er 
utsatt for en vesentlig 
gjennomfartstrafikk. 
Både Gran kommune og lokalpolitikere 
har etter hvert tatt innover seg at den 
betydelige hytteutbyggingen i 
Lygnaområdet har konsekvenser som 
man ikke så rekkevidden av da området 
ble planlagt og regulert. Også tidligere 
konsulenter som har arbeidet med 
planbeskrivelser for hytteområdet, har 
uttalt at omfanget av utbyggingen klart 
tilsier minst to innkjøringer. 
Å åpne for servering i serviceanlegget vil 
medføre en enda større trafikktetthet 
gjennom vårt hytteområde. Vi vil derfor 
kreve at det i det videre arbeidet med 
felt D utarbeides forslag til ny inn- og 
utkjøring av trafikk til Lygnalia. 
En slik vei kan enten legges i 
Lygnabakken i bunn av hyttefeltet eller i 
en forlengelse av Badstuveien 
opp til Lygnalia. Ved en slik 
omregulering/avlastning av trafikken til 
og fra Lygnalia, vil vi ikke ha noen 
betenkeligheter med at det åpnes for 
servering i serviceanlegget (BAB). Vi ser 
samtidig at dette er riktig tidspunkt da 
Statens Vegvesen er i ferd med å 
revidere planen for veien over 
Lygnasæter. 
Vi ber Areal+ AS sammen med Statens 
Vegvesen utarbeide et helhetlig forslag 
som ivaretar en god planløsning for 
trafikk inn og ut av hyttefeltene, fordelt 
på to steder, og som samtidig ivaretar 
en god løsning ved Lygnasæter med nytt 
kryss og vegstrekning. 

Atkomstløsningen for hele 
området er fastlagt i 
områdeplanen og er valgt for 
å støtte opp om Lygna som 
destinasjon. 

nå planlegges for større utbygging enn
tidligere planlagt. Vi forutsetter derfor
at dette klarlegges i det videre
reguleringsarbeidet.

04.03.22 Har innspill til omregulering av Atkomstløsningen for hele
serviceanlegget til å inkludere området er fastlagt i
muligheten for servering. områdeplanen og er valgt for
Vi har i lang tid uttrykt stor bekymring å støtte opp om Lygna som
for trafikksituasjonen på Lygnaveien destinasjon.
gjennom vårt område. Det vises i den
forbindelse ti l trafikktelling og
hastighetsmåling som ble foretatt sist
sommer. Denne bekreftet vår
oppfatning av at vårt hytteområde er
utsatt for en vesentlig
gjennomfartstrafikk.
Både Gran kommune og lokalpolitikere
har etter hvert tatt innover seg at den
betydelige hytteutbyggingen i
Lygnaområdet har konsekvenser som
man ikke så rekkevidden av da området
ble planlagt og regulert. Også tidligere
konsulenter som har arbeidet med
planbeskrivelser for hytteområdet, har
uttalt at omfanget av utbyggingen klart
tilsier minst to innkjøringer.
Å åpne for servering i serviceanlegget vil
medføre en enda større trafikktetthet
gjennom vårt hytteområde. Vi vil derfor
kreve at det i det videre arbeidet med
felt D utarbeides forslag ti l ny inn- og
utkjøring av trafikk til Lygnalia.
En slik vei kan enten legges i
Lygnabakken i bunn av hyttefeltet eller i
en forlengelse av Badstuveien
opp ti l Lygnalia. Ved en slik
omregulering/avlastning av trafikken ti l
og fra Lygnalia, vil vi ikke ha noen
betenkeligheter med at det åpnes for
servering i serviceanlegget (BAB). Vi ser
samtidig at dette er riktig tidspunkt da
Statens Vegvesen er i ferd med å
revidere planen for veien over
Lygnasæter.
Vi ber Areal+ AS sammen med Statens
Vegvesen utarbeide et helhetlig forslag
som ivaretar en god planløsning for
trafikk inn og ut av hyttefeltene, fordelt
på to steder, og som samtidig ivaretar
en god løsning ved Lygnasæter med nytt
kryss og vegstrekning.
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Brandbu og 
Tingelstad 
Almenning 

(BTA) 

15.02.22 Skriver at de har innsigelser. Kan ikke se 
noen grunn eller behov for å utvide 
planområdet for å sikre areal til 
skiløyper på almenningens grunn. 
Ønsker ikke en slik regulering i sitt LNF-
område. Almenningen har som 
grunneier på Lygna gitt tillatelse 
gjennom mange år til anlegg av 
skiløyper på sin eiendom. Nær alle tur- 
og konkurranseløyper på Lygnaplatået 
ligger på allmenningens eiendom og 
almenningen har således vært en 
garantist for å sikre allmennheten og 
hyttebeboerne på Lygna skiløyper 
gjennom mange år.  
BTA driver skogbruk på ca. 100 000 daa 
på Øståsen. Skogbruk er 
kjernevirksomheten til almenningen, og 
ser det som avgjørende at denne 
virksomheten blir sikret best mulig i 
framtida. Vi ønsker derfor minst mulig 
rigide streker på kartet der vi driver 
skogbruk som næring. Er avhengig en 
viss fleksibilitet av plassering/ endring 
av skiløyper ved skogvirksomhet i 
området. Området Knørra, med de 
vestvendte liene øst for denne 
skiløypetraseen, vil etter hvert bli 
høstmodne. Dette skaper behov for 
utkjøring av virke og opprettelse av 
driftsveger som sannsynligvis vil berøre 
omtalte skiløype. Ønsker derfor 
fleksibilitet til å legge om løypa ved 
behov, enten midlertidig eller 
permanent. Ønsker derfor ikke 
regulering av denne skiløypetraseen.  
BTA vil uansett være garantist for at 
Solskinnsløypa vil bestå, noe de har 
bevisst da Lygnalia Grunneierlag hadde 
behov for å flytte løypa fra sitt 
utbyggingsområde. BTA stilte da med 
alternativ grunn til løype. I ytterste 
konsekvens mener BTA at de kunne sagt 
nei til flytting av løypa.   

Reguleringsplanområdet 
omfatter ikke eiendom til 
Brandbu og Tingelstad 
Almenning. Skiløype innenfor 
areal til BTA er kun vist på 
illustrasjonsplan for å vise ny 
beliggenhet av skiløypa. 
Illustrasjonsplanen er ikke 
juridisk bindende.  

Rådmannen vil stille krav om 
oppmåling av eiendomsgrense 
mellom BTA og grunneierlaget 
før sluttbehandling av 
reguleringsplanen.  

Carl Roman 
Ihlen 

04.02.22 Det er positivt at det forberedes traseer 
for løyper som kan knytte hyttene i 
Lygnalia til eksisterende løypenett 
høyere opp/lenger øst. Utbygger i 
Lygnalia må vise samfunnsansvar, og 
bidra til ferdsel og friluftsliv også i sine 

I områdeplanen er det ikke 
vist skiløypetrase innenfor felt 
D, men i myrdraget øst for felt 
D. I planforslaget er gjort 
avbøtende tiltak som 
skiløpesløyfe ut til 

Brandbu og 15.02.22 Skriver at de har innsigelser. Kan ikke se Reguleringsplanområdet
Tingelstad noen grunn eller behov for å utvide omfatter ikke eiendom til
Almenning planområdet for å sikre areal t i l Brandbu og Tingelstad

(BTA) skiløyper på almenningens grunn. Almenning. Skiløype innenfor
Ønsker ikke en slik regulering i sitt LNF- areal t i l BTA er kun vist på
område. Almenningen har som illustrasjonsplan for å vise ny
grunneier på Lygna gitt tillatelse beliggenhet av skiløypa.
gjennom mange år ti l anlegg av Illustrasjonsplanen er ikke
skiløyper på sin eiendom. Nær alle tur- juridisk bindende.
og konkurranseløyper på Lygnaplatået Rådmannen vil stille krav om
ligger på allmenningens eiendom og oppmåling av eiendomsgrense
almenningen har således vært en mellom BTA og grunneierlaget
garantist for å sikre allmennheten og før sluttbehandling av
hyttebeboerne på Lygna skiløyper reguleringsplanen.
gjennom mange år.

BTA driver skogbruk på ca. 100 000 daa
på Øståsen. Skogbruk er
kjernevirksomheten ti l almenningen, og
ser det som avgjørende at denne
virksomheten blir sikret best mulig i
framtida. Vi ønsker derfor minst mulig
rigide streker på kartet der vi driver
skogbruk som næring. Er avhengig en
viss fleksibilitet av plassering/ endring
av skiløyper ved skogvirksomhet i
området. Området Knørra, med de
vestvendte liene øst for denne
skiløypetraseen, vil etter hvert bli
høstmodne. Dette skaper behov for
utkjøring av virke og opprettelse av
driftsveger som sannsynligvis vil berøre
omtalte skiløype. Ønsker derfor
fleksibilitet t i l å legge om løypa ved
behov, enten midlertidig eller
permanent. Ønsker derfor ikke
regulering av denne skiløypetraseen.

BTA vil uansett være garantist for at
Solskinnsløypa vil bestå, noe de har
bevisst da Lygnalia Grunneierlag hadde
behov for å flytte løypa fra sitt
utbyggingsområde. BTA stilte da med
alternativ grunn ti l løype. I ytterste
konsekvens mener BTA at de kunne sagt
nei t i l flytting av løypa.

Carl Roman 04.02.22 Det er positivt at det forberedes traseer I områdeplanen er det ikke
Ihlen for løyper som kan knytte hyttene i vist skiløypetrase innenfor felt

Lygnalia ti l eksisterende løypenett D, men i myrdraget øst for felt
høyere opp/lenger øst. Utbygger i D. I planforslaget er gjort
Lygnalia må vise samfunnsansvar, og avbøtende tiltak som
bidra til ferdsel og friluftsliv også i sine skiløpesløyfe ut t i l
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egne områder. BTA står jo fram som et 
forbilde her. 
Viser til Planutvalgets vedtak i møte 
26.01.2022 om kommuneplanens 
areadel: Ved etablering av nye 
fritidsboliger skal det tas hensyn til 
friluftsliv, ved at eksisterende stinett og 
ferdselsårer ivaretas eller omlegges. 
3.2.3 Ap la fram følgende tilleggsforslag: 
Nye kulepunkt 9, 10 og 14 • Det skal 
lages en helhetlig plan for ferdsel og 
friluftsliv både i sommersesongen og 
vintersesongen. • Det skal utarbeides 
sti- og løypekart som skal tas hensyn til i 
utbyggingen. 
Viser til behandlingen av 
reguleringsplanen for felt C i 
kommunestyret 18.11.2011 hvor det var 
gitt følgende kommentar til mulig 
flytting av Solskinnsrunden: «Tilgang til 
friområder og stier omkring 
planområdet er vurdert gjennom 
planarbeidet, og vises i illustrasjons-
planen. Forslagsstiller tar med seg 
innspillene til felt D, når det blir aktuelt 
å regulere dette området. Eksisterende 
skiløypa vil bli ivaretatt.»  
Mener det er uklokt å flytte den 
populære skiløypa Solskinnsrunden. 
Den har vært i bruk i 9 år. Mener at 
virkeligheten er en helt annen enn å 
ivareta skiløypa ved at tidligere skiløype 
ble sperret med pæler i myra og 
området for tidligere løype er preget av 
tomteutstikking/ merking.  
Mener at Solskinnsrunden fortsatt må 
legges slik at utsikten mot vest og en 
rasteplass der fortsatt blir tilgjengelig 
for alle turgåere i området. Dette må 
løses ved samarbeide med grunneiere i 
Lygnalia, og løypa må tas inn i 
reguleringsplan for felt D når denne 
legges ut. 
Mener at grunneiere må være med å 
legge til rette for ferdsel og fellesarealer 
for alle som bruker Lygnaområdet. 
Utbygger bør ikke bare planlegge for 
maksimalt tomtesalg, men må også ta 
ansvar for det behov for fri ferdsel og 
friluftsliv som følger av utbyggingen. 

utsiktspunkt og areal for 
tilrettelagt bålplass.  

egne områder. BTA står jo fram som et utsiktspunkt og areal for
forbilde her. tilrettelagt bålplass.

Viser ti l Planutvalgets vedtak i møte
26.01.2022 om kommuneplanens
areadel: Ved etablering av nye
fritidsboliger skal det tas hensyn ti l
friluftsliv, ved at eksisterende stinett og
ferdselsårer ivaretas eller omlegges.
3.2.3 Ap la fram følgende tilleggsforslag:
Nye kulepunkt 9, 10 og 14 • Det skal
lages en helhetlig plan for ferdsel og
friluftsliv både i sommersesongen og
vintersesongen. • Det skal utarbeides
sti- og løypekart som skal tas hensyn ti l i
utbyggingen.

Viser ti l behandlingen av
reguleringsplanen for felt C i
kommunestyret 18.11.2011 hvor det var
gitt følgende kommentar ti l mulig
flytting av Solskinnsrunden: «Tilgang til
friområder og stier omkring
planområdet er vurdert gjennom
planarbeidet, og vises i illustrasjons-
planen. Forslagsstiller tar med seg
innspillene til fe l t D, når det blir aktuelt
å regulere dette området. Eksisterende
skiløypa vil bli ivaretatt.»

Mener det er uklokt å flytte den
populære skiløypa Solskinnsrunden.
Den har vært i bruk i 9 år. Mener at
virkeligheten er en helt annen enn å
ivareta skiløypa ved at tidligere skiløype
ble sperret med pæler i myra og
området for tidligere løype er preget av
tomteutstikking/ merking.

Mener at Solskinnsrunden fortsatt må
legges slik at utsikten mot vest og en
rasteplass der fortsatt blir tilgjengelig
for alle turgåere i området. Dette må
løses ved samarbeide med grunneiere i
Lygnalia, og løypa må tas inn i
reguleringsplan for felt D når denne
legges ut.

Mener at grunneiere må være med å
legge ti l rette for ferdsel og fellesarealer
for alle som bruker Lygnaområdet.
Utbygger bør ikke bare planlegge for
maksimalt tomtesalg, men må også ta
ansvar for det behov for fri ferdsel og
friluftsliv som følger av utbyggingen.
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Saken ble tatt opp på styremøte i 
Øståsen Skiløyper 20/1 og ovennevnte 
innspill ble enstemmig vedtatt. Lygnalia 
Grunneierlag skal være orientert om 
vedtaket. Saken skal opp på årsmøtet i 
Øståsen Skiløyper 31.03.22. 
Tror og håper det er tilstrekkelig politisk 
våkenhet i Gran til at de nekter reg.plan 
for "felt D" godkjent før de tar inn igjen 
tidligere løypetrase med utsikts- 
rasteplass. 
Viser også til hyggelig telefonsamtale 
med Liv Ragnhild Heier i Lygnalia: «jeg 
tror vi får en god løsning på det som har 
vært mitt hoved-anliggende vedr. felt D: 
utsikts- og rasteplass for skiløypa 
"Solskinnsrunden". 
Idag har repr. fra Lygnalia og Brandbu 
Tingelstad Almenning BTA gått opp 
trase for skiløype fram til nytt 
utsiktspunkt. 
Dette skal være planlagt litt nord for 
eiendom 107/165; altså litt nord for 
tidligere utsiktspunkt. 
Dette tror jeg vil bli en løsning til alles 
interesse!» 

 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
• Plan- og bygningsloven 
• Naturmangfoldloven 
• Kulturminneloven  
• Folkehelseloven 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging 
• Universell utforming 
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  
 
Eksisterende planer 
• Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.05.2021. 
• Kommunedelplan for energi og klima 2018-2022, vedtatt 19.09.2018. 
• Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14 
• Detaljregulering for Lygna hytteområde felt B, vedtatt 21.02.2019, sak 9/19 
• Detaljregulering for Lygna hytteområde felt C, vedtatt 18.11.2021, sak 118/21 
 

Saken ble tatt opp på styremøte i
Øståsen Skiløyper 20/1 og ovennevnte
innspill ble enstemmig vedtatt. Lygnalia
Grunneierlag skal være orientert om
vedtaket. Saken skal opp på årsmøtet i
Øståsen Skiløyper 31.03.22.

Tror og håper det er tilstrekkelig politisk
våkenhet i Gran ti l at de nekter reg.plan
for "felt D" godkjent før de tar inn igjen
tidligere løypetrase med utsikts-
rasteplass.

Viser også ti l hyggelig telefonsamtale
med Liv Ragnhild Heier i Lygnalia: «jeg
tror vi får en god løsning på det som har
vært mitt hoved-anliggende vedr. felt D:
utsikts- og rasteplass for skiløypa
"Solskinnsrunden".

Idag har repr. fra Lygnalia og Brandbu
Tingelstad Almenning BTA gått opp
trase for skiløype fram ti l nytt
utsiktspunkt.

Dette skal være planlagt litt nord for
eiendom 107/165; altså litt nord for
tidligere utsiktspunkt.

Dette tror jeg vil bli en løsning ti l alles
interesse!»

Konsekvenser

Lover ogforskrifter
• Plan- og bygningsloven
• Naturmangfoldloven
• Kulturminneloven
• Folkehelseloven
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging
• Universell utforming
• Nasjonale forventninger ti l regional og kommunal planlegging 2019-2023

Eksisterende planer
• Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.05.2021.
• Kommunedelplan for energi og klima 2018-2022, vedtatt 19.09.2018.
• Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14
• Detaljregulering for Lygna hytteområde felt B, vedtatt 21.02.2019, sak 9/19
• Detaljregulering for Lygna hytteområde felt C, vedtatt 18.11.2021, sak 118/21
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Gjeldende vedtak 
Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14 
 
Økonomi 
Ikke direkte for kommunen. 
 
Bemanning 
Ingen. 
 
 
Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 
Vurdering/alternative løsninger 
Planforslaget vurdert opp mot lover, forskrifter og føringer 
Plan- og bygningslovens kap 12: Rådmannen vurderer at lovkravene er oppfylt på de fleste punkter. 
Imidlertid er overvann mangelfullt utredet. Se nærmere vurdering under. 
 
KU forskriften (konsekvensutredningsforskriften): Planområdet for fritidsbebyggelse er tilstrekkelig 
konsekvensutredet som del av arbeidet med områdeplanen for Lygna hytteområde. Planforslaget er 
dermed ikke konsekvensutredningspliktig. 
 
Naturmangfoldloven § 7: I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører 
naturmangfoldet vurderes etter lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 

Søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artskart til Artsdatabanken 20.10.2022 og i viser at hverken 
utvalgte naturtyper, andre naturtyper, arter av nasjonal eller stor forvaltningsinteresse er registret 
innenfor planområdet. Det ble i 2011 gjort naturmangfold-registeringer i forbindelse med arbeidet 
med å utarbeide områdeplan for Lygna hytteområde. 
Ved at det er utført kartlegging av naturmangfold, er kravet til kunnskapsgrunnlag vurdert som 
oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende. 

Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Planområdet består i dag av hogstflater med 
noe skog og myr. Planforslaget vil medføre endring i arealbruk av skogsarealene og dermed en 
belastning på økosystemet, men endringen på økosystemet er vurdert som forsvarlig.  

Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) vil ikke gjøre seg gjeldende i 
denne saken.  
 
Kulturminneloven: Det ble gjennomført befaring og registrering i forbindelse med områdeplanen. 
Det ble ikke funnet noe som tyder på at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor felt 5. 
Det er likevel tatt inn en standardbestemmelse om at arbeid skal stanses hvis det skulle bli avdekket 
kulturminner i byggeperioden, jf. bestemmelse § 4.11.  
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Planområdet ligger 
ca. 15 km fra Jaren stasjon og ca. 4 km fra nærmeste busstopp på Lygnasæter. I all hovedsak 

Gjeldende vedtak
Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14

Økonomi
Ikke direkte for kommunen.

Bemanning
Ingen.

Uttalelse fra andre utvalg
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne
Andre råd eller utvalg

Ja/Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Vurdering/alternative løsninger
Planforslaget vurdert opp mot lover, forskrifter og føringer
Plan- og bygningslovens kap 12: Rådmannen vurderer at lovkravene er oppfylt på de fleste punkter.
Imidlertid er overvann mangelfullt utredet. Se nærmere vurdering under.

KU forskriften (konsekvensutredningsforskriften): Planområdet for fritidsbebyggelse er tilstrekkelig
konsekvensutredet som del av arbeidet med områdeplanen for Lygna hytteområde. Planforslaget er
dermed ikke konsekvensutredningspliktig.

Naturmangfoldloven§ 7: I henhold ti l naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører
naturmangfoldet vurderes etter lovens§§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen.

Søk i Naturbasen ti l Miljødirektoratet og i Artskart t i l Artsdatabanken 20.10.2022 og i viser at hverken
utvalgte naturtyper, andre naturtyper, arter av nasjonal eller stor forvaltningsinteresse er registret
innenfor planområdet. Det ble i 2011 gjort naturmangfold-registeringer i forbindelse med arbeidet
med å utarbeide områdeplan for Lygna hytteområde.

Ved at det er utført kartlegging av naturmangfold, er kravet t i l kunnskapsgrunnlag vurdert som
oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Dermed vil i kke§ 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende.

Naturmangfoldlovens§ 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Planområdet består i dag av hogstflater med
noe skog og myr. Planforslaget vil medføre endring i arealbruk av skogsarealene og dermed en
belastning på økosystemet, men endringen på økosystemet er vurdert som forsvarlig.

Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) vil ikke gjøre seg gjeldende i
denne saken.

Kulturminneloven: Det ble gjennomført befaring og registrering i forbindelse med områdeplanen.
Det ble ikke funnet noe som tyder på at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor felt 5.
Det er likevel tatt inn en standardbestemmelse om at arbeid skal stanses hvis det skulle bli avdekket
kulturminner i byggeperioden, jf. bestemmelse§ 4.11.

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Planområdet ligger
ca. 15 km fra Jaren stasjon og ca. 4 km fra nærmeste busstopp på Lygnasæter. I all hovedsak
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forventes det atkomst til planområdet vil skje med bil. Planområdet ligger en times kjøring fra de 
tettest befolkede områdene på Østlandet.  
Fritidsbebyggelsen vil bygge opp under handels- og servicenæringen i Gran kommune. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging: Området er ikke utsatt for trafikkstøy, men 
kan være utsatt for anleggsstøy i anleggsperioden. Bestemmelse §4.7 og §4.8 gjør retningslinje T1442 
juridisk bindende. Anleggsperioden kan foregå kl.07.00-19.00 mandag til torsdag og mellom kl.07.00-
19.00 fredag. Ved arbeider utenfor dette tidsrommet er det krav om varsling, jf. § 4.8. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging: Planforslaget sikrer god tilgang til 
skiløyper og turstier.  Planforslaget kan føre til større press på friluftsområdene på Lygna, noe som 
kan påvirke barn og unge som ikke har tilknytning til hyttefeltet.  
 
Universell utforming: Det er ikke egen reguleringsbestemmelse om universell utforming da teknisk 
forskrift stiller krav knyttet til universell utforming.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: De nasjonale 
forventninger inkluderer forventninger til flere ulike tema. Planforslaget ivaretar flere av 
forventningene. Ny fritidsbebyggelse vil bygge opp under handels- og servicenæringen i Gran 
kommune.     
 
Planforslaget vurdert opp mot eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel: Planområdet er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse, og er derfor i tråd 
med arealformålet.  
 
Områdeplan for Lygna hytteområde: Planområdet er regulert til fritidsbebyggelse, og er derfor i tråd 
med arealformålet. Rekkefølgebestemmelsene ivaretar hensynet til trafikksikkerhet ved 
utfartsparkeringsplassen. Servicebygget er ikke regulert i områdeplanen, men er detaljregulert i 
forbindelse med reguleringsplan for felt B. Servicebygget er vurdert nærmere under. 
 
Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt B: Planforslaget for felt D medfører omregulering av 
atkomst til delt B i tråd med tidligere gitt dispensasjon. Skiløype og servicebygg foreslås også regulert 
om. 
 
Kommunedelplan for energi og klima: Nærmeste busstopp er på Lygnasæter ca. 4 km unna, mens 
nærmeste togstasjon er ca. 15 km unna. Det innebærer at det forventes at atkomst til området vil 
skje med bil. Ved at stadig flere velger el-bil, kan det bety at klimagassutslipp ikke øker like mye som 
da alle hadde biler med fossilt drivstoff.   
 
Øvrige vurderinger av planforslaget 
Servicebygg på felt B 
I reguleringsplan for felt B gir bestemmelse 5.3 hva som tillates innenfor areal regulert til 
serviceanlegg (BAA): «Innenfor området tillates å etablere servicebygg/ lagerhus med plass for 
lagring/ lett vedlikehold av snøryddeutstyr, løypemaskiner mm. I tillegg kan det avsettes plass for 
møterom/ kontor knyttet til driften av hyttefeltet. Det tillates ikke varehandel, servering eller utleie av 
kontorlokaler.» 
 
Den 22.01.2020 vedtok planutvalget å gi dispensasjon fra bestemmelsenes punkt 5.3 med følgende 
vedtak:  

«Det gis dispensasjon fra reguleringsplan pkt. 5.3 vedrørende etablering av kontorlokaler i 2. 
etasje på servicebygg Gbnr. 105/402, med hensikt om å leie disse ut til næringsaktører med 
tilhold på Lygna i forbindelse med utbygging av fritidsboligområdene. 

forventes det atkomst ti l planområdet vil skje med bil. Planområdet ligger en times kjøring fra de
tettest befolkede områdene på Østlandet.
Fritidsbebyggelsen vil bygge opp under handels- og servicenæringen i Gran kommune.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging: Området er ikke utsatt for trafikkstøy, men
kan være utsatt for anleggsstøy i anleggsperioden. Bestemmelse §4.7 og §4.8 gjør retningslinje T1442
juridisk bindende. Anleggsperioden kan foregå kl.07.00-19.00 mandag ti l torsdag og mellom kl.07.00-
19.00 fredag. Ved arbeider utenfor dette tidsrommet er det krav om varsling, jf. § 4.8.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging: Planforslaget sikrer god tilgang ti l
skiløyper og turstier. Planforslaget kan føre ti l større press på friluftsområdene på Lygna, noe som
kan påvirke barn og unge som ikke har tilknytning ti l hyttefeltet.

Universell utforming: Det er ikke egen reguleringsbestemmelse om universell utforming da teknisk
forskrift stiller krav knyttet t i l universell utforming.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: De nasjonale
forventninger inkluderer forventninger ti l flere ulike tema. Planforslaget ivaretar flere av
forventningene. Ny fritidsbebyggelse vil bygge opp under handels- og servicenæringen i Gran
kommune.

Planforslaget vurdert opp mot eksisterende planer
Kommuneplanens arealdel: Planområdet er avsatt t i l framtidig fritidsbebyggelse, og er derfor i tråd
med arealformålet.

Områdeplan for Lygna hytteområde: Planområdet er regulert t i l fritidsbebyggelse, og er derfor i tråd
med arealformålet. Rekkefølgebestemmelsene ivaretar hensynet t i l trafikksikkerhet ved
utfartsparkeringsplassen. Servicebygget er ikke regulert i områdeplanen, men er detaljregulert i
forbindelse med reguleringsplan for felt B. Servicebygget er vurdert nærmere under.

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt B: Planforslaget for felt D medfører omregulering av
atkomst ti l delt B i tråd med tidligere gitt dispensasjon. Skiløype og servicebygg foreslås også regulert
om.

Kommunedelplan for energi og klima: Nærmeste busstopp er på Lygnasæter ca. 4 km unna, mens
nærmeste togstasjon er ca. 15 km unna. Det innebærer at det forventes at atkomst ti l området vil
skje med bil. Ved at stadig flere velger el-bil, kan det bety at klimagassutslipp ikke øker like mye som
da alle hadde biler med fossilt drivstoff.

Øvrige vurderinger av planforslaget
Servicebygg på felt B
I reguleringsplan for felt B gir bestemmelse 5.3 hva som tillates innenfor areal regulert t i l
serviceanlegg (BAA): «Innenfor området tillates å etablere servicebygg/ lagerhus med plassf o r
lagring/ lett vedlikehold av snøryddeutstyr, løypemaskiner mm. I tillegg kan det avsettes plassf o r
møterom/ kontor knyttet t i l driften av hyttefeltet. Det tillates ikke varehandel, servering eller utleie av
kontorlokaler.»

Den 22.01.2020 vedtok planutvalget å gi dispensasjon fra bestemmelsenes punkt 5.3 med følgende
vedtak:

«Det gis dispensasjon fra reguleringsplan pkt. 5.3 vedrørende etablering av kontorlokaler i 2.
etasje på servicebygg Gbnr. 105/402, med hensikt om å leie disse ut t i l næringsaktører med
tilhold på Lygna i forbindelse med utbygging av fritidsboligområdene.
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Det settes følgende vilkår for dispensasjon: 
1. Det må søkes bruksendring av servicebyggets 2. etasje. 
2. Dispensasjon gis med forbehold om samtykke fra Arbeidstilsynet. 
3. Kontorbrakker plassert vis a vis servicebygget må fjernes. 
4. Det er ikke anledning til å leie ut kontorlokaler til andre enn de bedriftene som har fast 

tilhold på Lygna i forbindelse med utbygging av de regulerte fritidsboligområdene.» 
 
Dispensasjonen ble knyttet til perioden fram til hyttefeltet er ferdig utbygd. Det ble også gitt vilkår 
om at arbeidsbrakker mm skal fjernes og virksomheten flyttes inn i bygget. I dette tilfellet framsto 
fordelene med å få til et langt ryddigere område, som klart større enn å fortsette praksisen med 
arbeidsbrakker og konteinere, all den tid reguleringsbestemmelsene allerede tillot kontor knyttet til 
driften av hyttefeltet. 
 
Lygnalia grunneierlag søkte den 09.03.21 om dispensasjon fra reguleringsformålet for å kunne tillate 
servering i servicebygget. Planutvalget behandlet dispensasjonssaken i møte 25.08.21, sak 43/21:  

«Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår planutvalget søknad om dispensasjon fra pkt 5.3 i 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Lygna hyttområde - delfelt B, for etablering 
av serveringslokale i allerede bygd servicebygg på gnr 105 bnr 402. 

Avslaget begrunnes med at omsøkt dispensasjon vil tilsidesette hensynene i gjeldende 
reguleringsplan. 

Avslaget kan påklages til Statsforvalteren innen tre uker etter kunngjøring av vedtaket.» 
 
Som følge av dette, ønsker nå Lygnalia grunneierlag å endre arealformålet fra «Annen bebyggelse» til 
«Næringsbebyggelse». Bestemmelse «Det tillates ikke varehandel, servering eller utleie av 
kontorlokaler.» er i forslag til ny regulering erstattet med: 

«Det tillates servering/storkiosk, serveringslokaler og utleie av kontorarealer.  
Driftstid for servering/storkiosk: 
Man-tor kl 07.30 – 23.00. 
Fre-lør 08.00 – 24.00 
Søn 08.00-23.00 
For lukkede selskaper tillates drift fra 09.00 - 02.00» 

 
I tillegg til denne bestemmelsen vil alkohollovens med forskrifter også ha betydning, dersom det 
søkes skjenkebevilgning. 
 
I forbindelse med dispensasjonssøknaden i 2021 ble det sendt inn 9 nabomerknader. Noen var 
positive, andre betinget positive og noen var negative. Det var særlig bekymringer for økt 
biltrafikk/vegtrafikkstøy og støy som følge av en eventuell serveringsvirksomhet, som var tema for 
merknadene. De positive merknadene trakk fram høyere attraktivitet, både for eksisterende og nye 
hyttekjøpere. 
 
 
Vurdering: Rådmannen legger til grunn at vegen inn i hyttefeltet er stengt med bom. Selv om det nok 
kan forekomme at kode for åpning av bommen er på avveie, eller at noen velger å åpne bommen for 
besøkende, så er Lygnalivegen i utgangspunktet ikke åpen for at hvem som helst skal kunne kjøre inn 
til servicebygget for å få servering eller delta på arrangementer. Det vil likevel måtte påregnes noe 
større trafikk i form av varelevering, ansatte osv. 

For de hyttene som ligger nærmest servicebygget kan det også oppstå noe støy på kveldstid, dersom 
det blir gitt skjenkebevilling. Tilsvarende anlegg finnes i andre hytteområder, uten at rådmannen 
kjenner til at det har skapt konflikter.  

Det settesfølgende vilkår f o r dispensasjon:
1. Det må søkes bruksendring av servicebyggets 2. etasje.
2. Dispensasjon gis med forbehold om samtykke fra Arbeidstilsynet.
3. Kontorbrakker plassert vis a vis servicebygget må fjernes.
4. Det er ikke anledning ti l å leie ut kontorlokaler t i l andre enn de bedriftene som har fast

tilhold på Lygna i forbindelse med utbygging av de regulerte fritidsbo/igområdene.»

Dispensasjonen ble knyttet t i l perioden fram ti l hyttefeltet er ferdig utbygd. Det ble også gitt vilkår
om at arbeidsbrakker mm skal fjernes og virksomheten flyttes inn i bygget. I dette tilfellet framsto
fordelene med å få ti l et langt ryddigere område, som klart større enn å fortsette praksisen med
arbeidsbrakker og konteinere, all den tid reguleringsbestemmelsene allerede tillot kontor knyttet t i l
driften av hyttefeltet.

Lygnalia grunneierlag søkte den 09.03.21 om dispensasjon fra reguleringsformålet for å kunne tillate
servering i servicebygget. Planutvalget behandlet dispensasjonssaken i møte 25.08.21, sak 43/21:

«Med hjemmel i pb/ § 19-2 avslår planutvalget søknad om dispensasjon fra pkt 5.3 i
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan f o r Lygna hyttområde - de/felt B, f o r etablering
av serverings/oka/e i allerede bygd servicebygg på gnr 105 bnr 402.

Avslaget begrunnes medatomsøkt dispensasjon vil tilsidesette hensynene i gjeldende
reguleringsplan.

Avslaget kan påklages til Statsforvalteren innen tre uker etter kunngjøring av vedtaket.»

Som følge av dette, ønsker nå Lygnalia grunneierlag å endre arealformålet fra «Annen bebyggelse» t i l
«Næringsbebygge/se». Bestemmelse «Det tillates ikke varehandel, servering eller utleie av
kontorlokaler.» er i forslag ti l ny regulering erstattet med:

«Det tillates servering/storkiosk, serverings/oka/er og utleie av kontorarealer.
Driftstid f o r servering/storkiosk:
Man-tor kl 07.30- 23.00.
Fre-lør 08.00- 24.00
Søn 08.00-23.00
For lukkede selskaper tillates drift fra 09.00 - 02.00»

I tillegg til denne bestemmelsen vil alkohollovens med forskrifter også ha betydning, dersom det
søkes skjenkebevilgning.

I forbindelse med dispensasjonssøknaden i 2021 ble det sendt inn 9 nabomerknader. Noen var
positive, andre betinget positive og noen var negative. Det var særlig bekymringer for økt
biltrafikk/vegtrafikkstøy og støy som følge av en eventuell serveringsvirksomhet, som var tema for
merknadene. De positive merknadene trakk fram høyere attraktivitet, både for eksisterende og nye
hyttekjøpere.

Vurdering: Rådmannen legger ti l grunn at vegen inn i hyttefeltet er stengt med bom. Selv om det nok
kan forekomme at kode for åpning av bommen er på avveie, eller at noen velger å åpne bommen for
besøkende, så er Lygnalivegen i utgangspunktet ikke åpen for at hvem som helst skal kunne kjøre inn
ti l servicebygget for å få servering eller delta på arrangementer. Det vil likevel måtte påregnes noe
større trafikk i form av varelevering, ansatte osv.

For de hyttene som ligger nærmest servicebygget kan det også oppstå noe støy på kveldstid, dersom
det blir gitt skjenkebevilling. Tilsvarende anlegg finnes i andre hytteområder, uten at rådmannen
kjenner ti l at det har skapt konflikter.
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Setersti til Lauvlisætra 
Gjennom planområdet i sør krysser gammel setersti til Lauvlisætra. Dette er en seter som ikke lenger 
er i bruk og stien er ikke lenger like tydelig i terrenget. Seterstien er et gammelt kulturminne, men er 
ikke vernet. I oppstartsmøtet ga kommunen beskjed om at seterstien måtte opprettholdes. I mottatt 
planforslag var to hyttetomter lengst i sør plassert slik at stiforbindelsen ville bli kuttet. 
Administrasjonen ga tilbakemelding om at disse to hyttetomtene måtte tas ut av planforslaget eller 
så måtte stiforbindelsen ivaretas på annen måte. (Innenfor begge disse tomtene er det noe myr.)  

I gjeldende planforslag er regulert inn ny stiforbindelse, felt TD2, i myrdraget sør for disse to 
hyttetomtene. Bestemmelse 6.1 tillater klopping av stien over bløte partier og setter krav til merking 
av stien. Det er rekkefølgebestemmelse, jf. 3.3: «Før det kan gis igangsettingstillatelse til tomtene 
728 i FBF_2 og 729 i FBF_4, skal ny strekning med sti være opparbeidet i felt TD_2.» 

 Figur 5. Viser eksisterende sti med rødt og forslag til omlegging, TD_2.    

Vurdering: Rekkefølgekrav vil sikre av stiforbindelsen ikke blir brutt, men beliggenhet av ny sti vil ikke 
være like god som eksisterende. Administrasjonen har akseptert løsningen, men har informert 
forslagsstiller om at flytting av stien ville bli diskusjonstema i dette saksframlegget. 
 
Nær/fjernvirkning og visualisering 
Statsforvalteren har bedt om en visualisering av nær og fjernvirkning av hyttebebyggelsen. 
Forslagsstiller sier dette er gjort, men det er ikke sendt inn til Gran kommune.  Rådmannen 
forutsetter at forslagsstiller kan fremskaffe slik visualisering, dersom det etterspørres av 
høringsinstanser eller politiske organ. 
 
Flytting av skiløype - Solskinnsrunden 
Fra vintersesongen 2012/2013 har skiløype Lygna – Lauvlisæter – Sverasætra gått gjennom felt D og 
er blitt kalt solskinnsrunden. I områdeplanen er ikke skiløypa illustrert gjennom felt D, men i 
myrdraget øst for felt D innenfor Brandbu og Tingelstad Almenning. I slutten av forrige skisesong ble 
skitrase flyttet til dette myrdraget, se utsnitt til høyre under, jf. figur 6.  

Skiløypa gjennom felt D har vært kjent for å ha gode utsiktsforhold. For at man etter omlegging av 
skiløypa skal ha utsiktspunkt er det lagt skiløype ut på pynten i nord. Her vil det også bli tilrettelagt 
en bålplass innenfor felt f_FRI1.  
 

Setersti ti l Lauvlisætra
Gjennom planområdet i sør krysser gammel setersti t i l Lauvlisætra. Dette er en seter som ikke lenger
er i bruk og stien er ikke lenger like tydelig i terrenget. Seterstien er et gammelt kulturminne, men er
ikke vernet. I oppstartsmøtet ga kommunen beskjed om at seterstien måtte opprettholdes. I mottatt
planforslag var to hyttetomter lengst i sør plassert slik at stiforbindelsen ville bli kuttet.
Administrasjonen ga tilbakemelding om at disse to hyttetomtene måtte tas ut av planforslaget eller
så måtte stiforbindelsen ivaretas på annen måte. (Innenfor begge disse tomtene er det noe myr.)

I gjeldende planforslag er regulert inn ny stiforbindelse, felt TD2, i myrdraget sør for disse to
hyttetomtene. Bestemmelse 6.1 tillater klopping av stien over bløte partier og setter krav ti l merking
av stien. Det er rekkefølgebestemmelse, jf. 3.3: «Før det kan gis igangsettingstillatelse til tomtene
728 i FBF_2 og 729 i FBF_4, skal ny strekning med sti være opparbeidet i fe l t TD_2.»
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i i ============ ! ! ! ! ! c ! : ! ! =========11Figur 5. Viser eksisterende sti med rødt og forslag ti l omlegging, TD_2.

Vurdering: Rekkefølgekrav vil sikre av stiforbindelsen ikke blir brutt, men beliggenhet av ny sti vil ikke
være like god som eksisterende. Administrasjonen har akseptert løsningen, men har informert
forslagsstiller om at flytting av stien ville bli diskusjonstema i dette saksframlegget.

Nær/fjernvirkning og visualisering
Statsforvalteren har bedt om en visualisering av nær og fjernvirkning av hyttebebyggelsen.
Forslagsstiller sier dette er gjort, men det er ikke sendt inn ti l Gran kommune. Rådmannen
forutsetter at forslagsstiller kan fremskaffe slik visualisering, dersom det etterspørres av
høringsinstanser eller politiske organ.

Flytting av skiløype - Solskinnsrunden
Fra vintersesongen 2012/2013 har skiløype Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra gått gjennom felt D og
er blitt kalt solskinnsrunden. I områdeplanen er ikke skiløypa illustrert gjennom felt D, men i
myrdraget øst for felt D innenfor Brandbu og Tingelstad Almenning. I slutten av forrige skisesong ble
skitrase flyttet til dette myrdraget, se utsnitt t i l høyre under, jf. figur 6.

Skiløypa gjennom felt D har vært kjent for å ha gode utsiktsforhold. For at man etter omlegging av
skiløypa skal ha utsiktspunkt er det lagt skiløype ut på pynten i nord. Her vil det også bli tilrettelagt
en bålplass innenfor felt f_FRll.
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Figur 6. Til venstre viser beliggenhet av tidligere skiløypetrase sammen med forslag til reguleringsplan. Til høyre 
vises dagens beliggenhet av skiløype sammen med illustrasjonsplan som viser hvordan skiløypenett er planlagt.    
 
Vurdering: Ved at skiløypetrase i områdeplanen var visst i myrdraget øst for felt D og at det i 
planforslaget er gjort avbøtende tiltak, har ikke rådmannen innvendinger. Skiløypetrase innenfor 
areal til Almenningen kunne med fordel vært regulert i planforslaget, men det finnes skriftlig 
dokument som sikrer denne skiløypa. Det er noen unøyaktigheter mellom plankart og traseer som 
Skiforeningen har fått meldt inn fra Øståsen skiløyper. Rådmannen regner med at dette kan skje fra 
tid til annen og at bestemmelsene for skiløyper bør sikre at justeringer kan gjøres i de områdene der 
det er mulig. 
 
Usikker eiendomsgrense 
Mot Brandbu og Tingelstad Almenning, gnr. 299, br. 1, er det usikker eiendomsgrense i kartet. Det 
ble gitt beskjed i oppstartsmøtet i mars 2020 at denne eiendomsgrensen må måles opp. Lygnalia 
Grunneierlag har i høst bestilt oppmåling av jordskifteretten. 

 Figur 6. Viser strekning med usikker eiendomsgrense med svart tykk strek.    
Vurdering: Normalt settes det krav til oppmåling av usikre eiendomsgrenser før en reguleringsplan 
kan legges ut til offentlig ettersyn. I planforslaget er belte mellom eiendom til Almenningen og 
foreslåtte hyttetomter på minimum 7 m foreslått regulert til friluftsformål. Denne eiendomsgrensen 
ligger registret med usikkerhet på mellom 2 og 5 m. Rådmannen har derfor i denne saken vurdert at 
oppmåling av denne usikre eiendomsgrensen ikke er nødvendig før offentlig ettersyn, men må 
utføres før sluttbehandling av reguleringsplanen. Rådmannen har fått opplysninger om at oppmåling 

Figur 6. Til venstre viser beliggenhet av tidligere skiløypetrase sammen medforslag til reguleringsplan. Til høyre
vises dagens beliggenhet av skiløype sammen med illustrasjonsplan som viser hvordan skiløypenett er planlagt.

Vurdering: Ved at skiløypetrase i områdeplanen var visst i myrdraget øst for felt D og at det i
planforslaget er gjort avbøtende tiltak, har ikke rådmannen innvendinger. Skiløypetrase innenfor
areal t i l Almenningen kunne med fordel vært regulert i planforslaget, men det finnes skriftlig
dokument som sikrer denne skiløypa. Det er noen unøyaktigheter mellom plankart og traseer som
Skiforeningen har fått meldt inn fra Øståsen skiløyper. Rådmannen regner med at dette kan skje fra
tid ti l annen og at bestemmelsene for skiløyper bør sikre at justeringer kan gjøres i de områdene der
det er mulig.

Usikker eiendomsgrense
Mot Brandbu og Tingelstad Almenning, gnr. 299, br. l, er det usikker eiendomsgrense i kartet. Det
ble gitt beskjed i oppstartsmøtet i mars 2020 at denne eiendomsgrensen må måles opp. Lygnalia
Grunneierlag har i høst bestilt oppmåling av jordskifteretten.

l "Figur 6. Viser strekning med usikker eiendomsgrense med svart tykk strek.
Vurdering: Normalt settes det krav ti l oppmåling av usikre eiendomsgrenser før en reguleringsplan
kan legges ut t i l offentlig ettersyn. I planforslaget er belte mellom eiendom til Almenningen og
foreslåtte hyttetomter på minimum 7 m foreslått regulert t i l friluftsformål. Denne eiendomsgrensen
ligger registret med usikkerhet på mellom 2 og 5 m. Rådmannen har derfor i denne saken vurdert at
oppmåling av denne usikre eiendomsgrensen ikke er nødvendig før offentlig ettersyn, men må
utføres før sluttbehandling av reguleringsplanen. Rådmannen har fått opplysninger om at oppmåling
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og merking i terreng er utført av jordskifteretten og at data vil bli sendt inn og ført i kart. Eventuell 
nødvendig justering i plankartet gjøres før sluttbehandling. 
 
Atkomst over utfartsparkeringen 
I områdeplan for Lygna hytteområde sør, er det regulert en ny vegtrase forbi utfartsparkeringen, som 
gjør at trafikken til hyttefeltet blir separert fra de som ønsker å parkere for å komme seg ut i 
løypenettet på Lygna.  Vegtraseen er foreløpig ikke bygd og i dagens situasjon går all trafikk til 
hyttefeltet over parkeringsplassen. Det foreslås nå rekkefølgebestemmelse 3.2 som gjør at bygging 
av hytter i felt D ikke kan starte før denne vegen er lagt om. Samme rekkefølgekrav gjelder for felt 5. 
 
Atkomst til planområdet: Plankartet viser to atkomster til planområdet, en i sør og en i nord. I 
områdeplanen er lagt opp til en atkomst til hvert felt. Det er noe uheldig med to atkomster ved at 
det da blir en ekstra krysning av skiløype. 
 
Vegnavn: Planforslaget viser som nevnt to atkomstveger. Atkomstvegen i nord, felt KV_7, kan 
adresseres til Lygnalivegen. Atkomstveg i sør er foreslått med vegnavn Sprangåsstubben, felt KV_2 og 
KV_4, med Sprangåsen, KV_3, KV_5 og KV_6, som navn på sideveg.  
 
Gang- og sykkelveg/ trafikksikkerhet/ skiløyper/ stier 
Planforslaget legger opp til en utbygging som sikrer tilgang til stier og skiløyper. I områdeplanen er 
det rekkefølgekrav (punkt 4.4) om at fra og med utbygging av felt C må sikkerheten og utformingen 
av eksisterende og nye krysningene av veg med skiløype vurderes på nytt. I planbeskrivelsen kap. 6.1 
om «Trafikk» er dette rekkefølgekravet vurdert. Krysningspunkt ved felt B vurdert som god ved at det 
her er 30 km/t, krysningspunkt er skiltet og at man kan stoppe på et platå før kryssing. Kryssing av 
skiløype nord for felt 5 er beskrevet til å fungere slik den er, men det skal være besluttet å senke 
hastigheten her fra 40 km/t til 30 km/t.  
Temaet vil imidlertid bli fulgt opp i framtidige detaljreguleringer for de resterende delfeltene. 
 
Overvann og trygge flomveger 
Utbyggingen på Lygna kan gi flere harde flater og dermed raskere overvannsavrenning ned Skjerva til 
Vigga og Brandbu og det er derfor svært viktig at det stilles krav til ny utbygging, selv om avstanden 
er stor. I overvannsnotat utarbeidet til reguleringsplanen står det følgende: «Grunnen i 
utbyggingsområdet er derfor dårlig egnet til infiltrasjon, og det er derfor viktig at overvannet 
fordrøyes tilstrekkelig på hver enkelt tomt.» Reguleringsbestemmelse 4.2.1 Overflatevann setter krav 
om at utbyggingen ikke skal medføre raskere avrenning av overvann enn det som var tilfelle før 
utbyggingen. Overvannsnotatet beskriver ikke hvordan denne reguleringsbestemmelsen skal bli 
oppfylt. I overvannsnotatet er det gjort beregning av avrenning fra utbyggingsområdet. Det er ikke 
gjort beregning av avregning både før og etter utbygging for å finne fordrøyningsvolum. Rådmannen 
mener at slik beregning burde inngått i overvannsnotatet til reguleringsplanen. Reguleringsplaner 
skal normalt angi prinsippene for å holde tilbake overvann slik at avrenningen ikke blir raskere. Nå vil 
dette temaet bli overlatt til teknisk plan og til byggesaken for den enkelte hyttetomt.  
 
I ROS-analysen er det forutsatt at flomsikringen i Brandbu er dimensjonert for hyttebyggingen på 
Lygna. Dette er ikke tilfelle. Flomsikringsanleggene i Brandbu er dimensjonert ut fra den avrenningen 
som var på det tidspunktet flomsikringstiltakene ble planlagt. Tiltakene har en sikkerhetsmargin, men 
denne er ikke stor nok til at man kan la være å gjøre fordrøyningstiltak på nye tiltak. Raskere 
avrenning fra 65 nye hyttetomter kan gi et bidrag til høyere vannføring i Vigga ved en 200-årsflom.  
 
Rådmannen er sterkt i tvil om det er riktig å sende planen på høring med en slik mangel. Løsningen 
på dette kan være å pålegge forslagsstiller å gjennomføre beregning av avrenning før og etter 
utbygging i høringsperioden, for så om nødvendig innarbeide et felles fordrøyningsanlegg i planen før 
planen kan fremmes for vedtak. 

og merking i terreng er utført av jordskifteretten og at data vil bli sendt inn og ført i kart. Eventuell
nødvendig justering i plankartet gjøres før sluttbehandling.

Atkomst over utfartsparkeringen
I områdeplan for Lygna hytteområde sør, er det regulert en ny vegtrase forbi utfartsparkeringen, som
gjør at trafikken ti l hyttefeltet blir separert fra de som ønsker å parkere for å komme seg ut i
løypenettet på Lygna. Vegtraseen er foreløpig ikke bygd og i dagens situasjon går all trafikk ti l
hyttefeltet over parkeringsplassen. Det foreslås nå rekkefølgebestemmelse 3.2 som gjør at bygging
av hytter i felt D ikke kan starte før denne vegen er lagt om. Samme rekkefølgekrav gjelder for felt 5.

Atkomst til planområdet: Plankartet viser to atkomster ti l planområdet, en i sør og en i nord. I
områdeplanen er lagt opp til en atkomst ti l hvert felt. Det er noe uheldig med to atkomster ved at
det da blir en ekstra krysning av skiløype.

Vegnavn: Planforslaget viser som nevnt to atkomstveger. Atkomstvegen i nord, felt KV_7, kan
adresseres ti l Lygnalivegen. Atkomstveg i sør er foreslått med vegnavn Sprangåsstubben, felt KV_2 og
KV_4, med Sprangåsen, KV_3, KV_5 og KV_6, som navn på sideveg.

Gang- og sykkelveg/ trafikksikkerhet/ skiløyper/ stier
Planforslaget legger opp til en utbygging som sikrer tilgang ti l stier og skiløyper. I områdeplanen er
det rekkefølgekrav (punkt 4.4) om at fra og med utbygging av felt C må sikkerheten og utformingen
av eksisterende og nye krysningene av veg med skiløype vurderes på nytt. I planbeskrivelsen kap. 6.1
om «Trafikk» er dette rekkefølgekravet vurdert. Krysningspunkt ved felt B vurdert som god ved at det
her er 30 km/t, krysningspunkt er skiltet og at man kan stoppe på et platå før kryssing. Kryssing av
skiløype nord for felt 5 er beskrevet t i l å fungere slik den er, men det skal være besluttet å senke
hastigheten her fra 40 km/t til 30 km/t .
Temaet vil imidlertid bli fulgt opp i framtidige detaljreguleringer for de resterende delfeltene.

Overvann og trygge flomveger
Utbyggingen på Lygna kan gi flere harde flater og dermed raskere overvannsavrenning ned Skjerva ti l
Vigga og Brandbu og det er derfor svært viktig at det stilles krav ti l ny utbygging, selv om avstanden
er stor. I overvannsnotat utarbeidet t i l reguleringsplanen står det følgende: «Grunnen i
utbyggingsområdet er derfor dårlig egnet t i l infiltrasjon, og det er derfor viktig at overvannet
fordreves tilstrekkelig på hver enkelt tomt.» Reguleringsbestemmelse 4.2.1 Overflatevann setter krav
om at utbyggingen ikke skal medføre raskere avrenning av overvann enn det som var tilfelle før
utbyggingen. Overvannsnotatet beskriver ikke hvordan denne reguleringsbestemmelsen skal bli
oppfylt. I overvannsnotatet er det gjort beregning av avrenning fra utbyggingsområdet. Det er ikke
gjort beregning av avregning både før og etter utbygging for å finne fordrøyningsvolum. Rådmannen
mener at slik beregning burde inngått i overvannsnotatet t i l reguleringsplanen. Reguleringsplaner
skal normalt angi prinsippene for å holde tilbake overvann slik at avrenningen ikke blir raskere. Nå vil
dette temaet bli overlatt t i l teknisk plan og ti l byggesaken for den enkelte hyttetomt.

I ROS-analysen er det forutsatt at flomsikringen i Brandbu er dimensjonert for hyttebyggingen på
Lygna. Dette er ikke tilfelle. Flomsikringsanleggene i Brandbu er dimensjonert ut fra den avrenningen
som var på det tidspunktet flomsikringstiltakene ble planlagt. Tiltakene har en sikkerhetsmargin, men
denne er ikke stor nok ti l at man kan la være å gjøre fordrøyningstiltak på nye tiltak. Raskere
avrenning fra 65 nye hyttetomter kan gi et bidrag ti l høyere vannføring i Vigga ved en 200-årsflom.

Rådmannen er sterkt i tvil om det er riktig å sende planen på høring med en slik mangel. Løsningen
på dette kan være å pålegge forslagsstiller å gjennomføre beregning av avrenning før og etter
utbygging i høringsperioden, for så om nødvendig innarbeide et felles fordrøyningsanlegg i planen før
planen kan fremmes for vedtak.
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Manglende faresone for flom 
Plankartet mangler faresoner for flom langs bekk mot felt 5. Rådmannen vil kreve at denne legges inn 
i plankartet av forslagsstiller før planen kan vedtas. En slik faresone sikrer at det ikke plasseres bygg 
som kan bli skadet ved en flomhendelse. 
 
Rådmannens konklusjon: 
Planforslaget legger opp til en fornuftig utnytting av felt D som er avsatt til fritidsboliger i 
kommuneplanens arealdel og områdeplan for Lygna sør hytteområde, men rådmannen er i tvil om 
det er riktig å endre formålet på servicebygget fra «Annen bebyggelse» til «Næringsbebyggelse». Det 
er et sterkt ønske fra forslagsstilleren om å øke attraktiviteten for Lygna som hytteområde. 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget sendes på høring slik det nå foreligger. Dersom det 
skulle komme inn nye, tungtveiende høringsuttalelser som tilsier at endringen ikke bør gjøres, kan 
denne delen av planforslaget eventuelt omarbeides før planvedtak.  

Rådmannen er overrasket over at en profesjonell utbygger /forslagsstiller og en profesjonell  
plankonsulent ikke følger opp pålegg gitt fra planmyndighet og regionale og statlige myndigheter.  
 
Rådmannen er også tydelig på at planforslaget har mangler knyttet til overvann og flom og ber 
planutvalget pålegge forslagsstiller å rette dette før planen kan tas til sluttbehandling. 
 
Planutvalget har to mulige behandlingsmåter: 
1.  Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tråd med Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. 
     Alternativ 1 
2.  Planforslaget avvises. Alternativ 2. 
 
Dette gir følgende forslag til alternative vedtakstekster: 
  
Alternativ 1:  
«1. I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna 
hytteområde felt D og servicebygg på felt B, med plankart datert 17.10.2022, 
reguleringsbestemmelser revidert 17.10.2022 og planbeskrivelse revidert 17.10.2022, ut til offentlig 
ettersyn. 
 
2. Forslagsstiller pålegges å gjennomføre beregning av avrenning før og etter utbygging i 
høringsperioden, for så om nødvendig innarbeide et felles fordrøyningsanlegg i planen før planen kan 
fremmes for vedtak. Forslagsstiller pålegges også å rette omtalen av flomsikringen i Brandbu i ROS-
analysen. 
 
3. Forslagsstiller pålegges å innarbeide manglende faresone for flom langs bekk mot felt 5 før planen 
kan fremmes for vedtak. 
 
4. Forslag til nye vegnavn Sprangåsstubben og Sprangåsen sendes på høring. 
 
5. Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.» 
 
Alternativ 2:  
«I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 avvises forslag til reguleringsplan for Lygna hytteområde 
felt D og servicebygg på felt B, med plankart datert 17.10.2022, reguleringsbestemmelser revidert 
17.10.2022 og planbeskrivelse revidert 17.10.2022.  Avslaget kan kreves forelagt kommunestyret.»   
________ 
 

Manglende faresone for flom
Plankartet mangler faresoner for flom langs bekk mot felt 5. Rådmannen vil kreve at denne legges inn
i plankartet av forslagsstiller før planen kan vedtas. En slik faresone sikrer at det ikke plasseres bygg
som kan bli skadet ved en flomhendelse.

Rådmannens konklusjon:
Planforslaget legger opp til en fornuftig utnytting av felt D som er avsatt til fritidsboliger i
kommuneplanens arealdel og områdeplan for Lygna sør hytteområde, men rådmannen er i tvil om
det er riktig å endre formålet på servicebygget fra «Annen bebyggelse» t i l «Næringsbebygge/se». Det
er et sterkt ønske fra forslagsstilleren om å øke attraktiviteten for Lygna som hytteområde.
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget sendes på høring slik det nå foreligger. Dersom det
skulle komme inn nye, tungtveiende høringsuttalelser som tilsier at endringen ikke bør gjøres, kan
denne delen av planforslaget eventuelt omarbeides før planvedtak.

Rådmannen er overrasket over at en profesjonell utbygger /forslagsstiller og en profesjonell
plankonsulent ikke følger opp pålegg gitt fra planmyndighet og regionale og statlige myndigheter.

Rådmannen er også tydelig på at planforslaget har mangler knyttet t i l overvann og flom og ber
planutvalget pålegge forslagsstiller å rette dette før planen kan tas ti l sluttbehandling.

Planutvalget har to mulige behandlingsmåter:
l. Planforslaget legges ut t i l offentlig ettersyn i tråd med Plan- og bygningslovens§§ 12-10 og 12-11.

Alternativ l
2. Planforslaget avvises. Alternativ 2.

Dette gir følgende forslag ti l alternative vedtakstekster:

Alternativ 1:
«1. I tråd med plan og bygnings/ovens§ 12-11 legges forslag ti l reguleringsplan f o r Lygna
hytteområdefel t D og servicebygg på fe l t B, med plankart datert 17.10.2022,
reguleringsbestemme/ser revidert 17.10.2022 og planbeskrive/se revidert 17.10.2022, ut t i l offentlig
ettersyn.

2. Forslagsstiller pålegges å gjennomføre beregning av avrenning f ø r og etter utbygging i
høringsperioden, f o r så om nødvendig innarbeide et felles fordrøyningsan/egg i planen fø r planen kan
fremmes f o r vedtak. Forslagsstiller pålegges også å rette omtalen av flomsikringen i Brandbu i ROS-
analysen.

3. Forslagsstiller pålegges å innarbeide manglendefaresonef o r f lom langs bekk mot fel t 5 fø r planen
kan fremmesf o r vedtak.

4. Forslag ti l nye vegnavn Sprangåsstubben og Sprangåsen sendes på høring.

5. Høringsfrist settes ti l seks uker etter kunngjøringsdato.»

Alternativ 2:
«I tråd med plan og bygnings/ovens§ 12-11 avvises forslag ti l reguleringsplan f o r Lygna hytteområde
fe l t D og servicebygg på fel t B, med plankart datert 17.10.2022, reguleringsbestemme/ser revidert
17.10.2022 og planbeskrive/se revidert 17.10.2022. Avslaget kan krevesforelagt kommunestyret.»
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Dersom alternativ 2 velges, anbefaler rådmannen at Planutvalget kommer med en begrunnelse og 
instruks om hva som må bearbeides. Eksempler på slike instrukser kan være å ikke tillate arealformål 
næring for servicebygget, beregning av avrenning og behov for fordrøyning, innarbeidelse av 
fareområde flom i plankartet, visualisering av fjernvirkning, begrensning på hyttestørrelser, krav om 
planfri kryssing av skiløype(r). 
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å velge alternativ 1. 
 
 
 
 
 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ved vedtak om offentlig ettersyn vil dette bli annonsert i avisa Hadeland og utleggelse på 
kommunens nettside/ planinnsyn. Berørte parter tilskrives. 
 
 
Dato: 24. oktober 2022 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Dersom alternativ 2 velges, anbefaler rådmannen at Planutvalget kommer med en begrunnelse og
instruks om hva som må bearbeides. Eksempler på slike instrukser kan være å ikke tillate arealformål
næring for servicebygget, beregning av avrenning og behov for fordrøyning, innarbeidelse av
fareområde flom i plankartet, visualisering av fjernvirkning, begrensning på hyttestørrelser, krav om
planfri kryssing av skiløype(r).

Rådmannen anbefaler planutvalget å velge alternativ l.

Kommunikasjons- og informasjonstiltak
Ved vedtak om offentlig ettersyn vil dette bli annonsert i avisa Hadeland og utleggelse på
kommunens nettside/ planinnsyn. Berørte parter tilskrives.

Dato: 24.oktober2022
Godkjent av rådmannen
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