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Planutvalget har behandlet saken i møte 02.11.2022 sak 56/22 
 
Planutvalgets behandling 02.11.2022: 
Vemund Viken foreslo følgende:  
Forslagsstiller pålegges å dele reguleringsplan for Lygna hytteområde felt D og servicebygg på felt B 
i to separate planer: Reguleringsplan for hytteområde felt D og reguleringsplan for servicebygg på 
felt B. Reguleringsplan for hytteområde felt D og reguleringsplan for servicebygg på felt B skal 
deretter fremmes som separate saker til planutvalget. 
 
Vemund Viken foreslo følgende hvis første forslag faller: 
Tilleggsforslag punkt 6 
Før utbygging av felt D skal utbygger opprette planfri kryssing mellom Lygnaliavegen og skiløypa 
mot Finnskjeggholen. 
Oppdatert: 12 timer siden av Vemund Viken ∙ På vegne av:  
 
Vemund Viken ba om at hans første forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Hvis forslaget fra 
Vemund Viken faller ber han om at tilleggsforslag til pkt 6 i rådmannens innstilling blir votert over før 
man voterer over innstillingen.  
 
Disse hadde ordet i saken: 
Vemund Viken, Morten Mo, Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas, fagansvarlig plan Sigrid Lerud, Dag 
Lindheim, Asmund Johnsrud, Jul Tore Kittelsrud, Pål Arne Sangnæs 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. 
Tilleggspunktet til pkt 6 i rådmannens innstilling fra Vemund Viken falt med 3 mot 6 stemmer.  
 
 
Planutvalgets vedtak/innstilling 02.11.2022:  
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 
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felt B. Reguleringsplan for hytteområde felt D og reguleringsplan for servicebygg på felt B skal
deretter fremmes som separate saker til planutvalget.

Vemund Viken foreslo følgende hvis første forslag faller:
Tilleggsforslag punkt 6
Før utbygging av felt D skal utbygger opprette planfri kryssing mellom Lygnaliavegen og skiløypa
mot Finnskjeggholen.
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Votering
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
Tilleggspunktet til pkt 6 i rådmannens innstilling fra Vemund Viken falt med 3 mot 6 stemmer.

Planutvalgetsvedtak/innstilling 02.11.2022:
l. 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
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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.» 
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