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Uttalelse - Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D - Oppstart - 
Gran kommune 

Vi viser til oversendelse med varsel om oppstart av reguleringsplan for Lygna hytteområdet felt C og 
D i Gran kommune.   

 
Generelt 
Planområdet er et delområde av områdereguleringsplan for Hyttefelt Lygna sør. 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 
Miljøverndepartementets 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.  
 
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.  
 
Vi er ikke kjent med at det er registrert arter eller naturtyper med særlig verdi for biologisk mangfold 
i planområdet.  
 
Vassdrag 
Det går en bekk gjennom planområdet. Fylkesmannen anbefaler at bekken beholdes åpen som et 
natur- og landskapselement. Ifølge vannressursloven § 11 skal det opprettholdes et naturlig 
vegetasjonsbelte langs vassdrag som motvirker erosjon og avrenning, og gir levested for dyr og 
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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 
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 naturfarer 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 samfunnssikkerhet 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. 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Philip Mellison 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til varsel om oppstart - reguleringsplan for Lygna 
hytteområde felt C og D 
 
Viser til oversendelse fra Rambøll avdeling Lillehammer, 03.04.2020 – oppstartsvarsel for 
detaljregulering av Lygna hytteområde felt C og D i Gran kommune. Formålet med 
reguleringsarbeidet er å detaljregulere for fritidsbebyggelse i område avsatt til 
fritidsbebyggelse felt C og D i områdereguleringsplan for Lygna sør og gjeldene 
kommuneplan.  
 
Fylkeskommunen er planmyndighet for regionale planer. Sentralt i denne saken er Regional 
plan for klima og energi (2013-2024) og Regional plan for verdiskaping (2016). Overordnede 
føringer er Statlige retningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging (2014) og 
Nasjonale forventninger til regional og regional planlegging (2015). 
 
 
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 
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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 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 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 
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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 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, elvebredder og skog kan dempe effektene av klimaendringer, 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 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 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.  
 
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 kommuneplanen 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 nytt. Dette må følges opp i planforslaget.  
Vi anbefaler rekkefølgebestemmeleser i reguleringsplan for delområdet C og D for etablering 
av trafikksikre løsninger der skiløype krysser vei.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug 
Seksjonsleder samfunnsutvikling 



  Side 4 av 4

       Lise Charlotte Pedersen 
       rådgiver 
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Merknader til Kunngjøring - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for 

Lygna hytteområde felt C og D i Gran kommune 

  

Vi viser til forslag til reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D i Gran kommune.  

 

Bakgrunn:  

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å detaljregulere for fritidsbebyggelse i område 

avsatt til fritidsbebyggelse felt C og D i områdereguleringsplan for Lygna sør og gjeldende 

kommuneplan. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen  

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.  

 

Våre innspill til planarbeidet: 

Statens vegvesen har ingen merknader.  
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Statens vegvesen Transport og samfunn  

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Yanwei Wen 
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NVEs generelle innspill til varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan 

for Lygna hytteområde felt C og D GBnr 107/1 med flere - Gran 

kommune, Innlandet 

Vi viser til oversendelse av 3.4.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 

sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 

avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket 

retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør 

bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt 

avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på 

avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir 

satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann 

på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 

gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling» 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

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.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
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regionsjef 
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seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.   

   
 

  

Kopi til: 

Anne.Lise.Koller@gran.kommune.no 

Gran kommune 

 



± Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Rambll Norge AS Lillehammer
Postboks 427 Skøyen
0213 OSLO
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Deres ref:

23.04.2020
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PlanID: E285

Svar til varsel om oppstart av reguleringsplan for Lygna
hytteområde felt C og D i Gran kommune - Plan ID: E285

Ladebekken 50
Postboks 3021 Lade

N-7441 Trondheim

TELEFON+ 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN N05376940505883

ORG,NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 3. april 2020.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Sentrale mål i mineralforvaltningen er asikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og ahindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.

Om saken
Lygna hytteområde felt Cog Di Gran kommune ønskes regulert gjennom
detaljregulering. Det foreslåtte planområdet er på omtrent 420,9 daa, og er avsatt til
fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan, samt områderegulering for Lygna sør.

Svar fra DMF
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.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.



Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjstad
seksjonssjef

Håvard Hammerstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Håvard Hammerstad

Mottakere:

Ramboll Norge AS

Lillehammer

Postboks 427 Sk@yen 0213 OSLO
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Bente Moringen

Fra: Martine Juliane Lundberg Tørseth <martine@hra.no>
Sendt: tirsdag 7. april 2020 11:20
Til: Ragnhild Børke Andresen
Kopi: 'postmottak@gran.kommune.no'
Emne: SV: Varsel om oppstart - reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D

Oppfølgingsflagg: Flag for follow up
Status for flagg: Flagget

Hei 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en utbygging. 
Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må hensyn tas i reguleringsplaner.  Dette gjelder avsetting av 
areal, bredde på vei, sikkerhet, stigningsforhold, tilgjengelighet for renovasjonsbil, snuplass, 
kapasitetsberegninger og andre forhold.  
 
Tilgjengelighet 
Det er Renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og fremkommelighet. Henting og transport av 
avfall fra husholdninger skjer med spesialbygde biler som komprimerer avfallet. Renovasjonsbilene kan 
komme opp i en totalvekt på ca. 29 tonn og en aksellast på 10 tonn.  Kjørbar vei er vei som har snuplass og 
har kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. Det må ikke være greiner 
eller annet som kan hindre renovasjonsbilen, skade bilens sikkerhetsutstyr, eller hindre sjåførens utsyn. 
Kjørebanen skal være minimum 3 m bred + veiskulder 0,5 m på hver side. Veiskulder er kjørbart felt som 
ligger inntil kjørebanen. Veier og bruer må tåle et akseltrykk på 10 tonn, og kurvatur og stigningsforhold 
må oppfylle veinormalens krav til kjøring med lastebil type L, normalt ikke over 8-10 % stigning.  
 
For å sikre trygg trafikk, må det opparbeides tilstrekkelig med snumuligheter for renovasjonsbilen. 
Snuplass/snuhammer skal være tilpasset Vegvesenets norm for store lastebiler. Snuplassene må ikke 
blokkeres med parkerte biler eller annet materiell. Rygging skal unngås av sikkerhetsmessige årsaker, og 
rygging skal kun skje for å snu. Det er snuplass eller mulighet for gjennomkjøring som ofte mangler i trange 
boligfelt. 
 
Beholdere skal plasseres så nærme kjørbar vei som mulig, dog innenfor 10 m fra vei. Plass til beholdere for 
avfall skal stå lett tilgjengelige og legges i utkanten av boområder. Det er ikke ønskelig at renovasjonsbiler 
skal kjøre inn på gårdsplasser og tun på grunn av sikkerheten til myke trafikanter. Barn skal ha et trygt 
boområde uten at store lastebiler skal inn i tun og gårdsplasser. Skal en renovasjonsbil kjøre inn i 
boområder må krav til vei og fremkommelighet være avklart etter forskriftens bestemmelser. Krav må 
innfris både ved regulering til eneboliger, blokker og hytter.  
 
Nedgravde renovasjonsanlegg 
Avfallsbeholdere under bakken er en god og plassbesparende løsning for områder med 
småhusbebyggelse, borettslag, blokkbebyggelse, foreninger og andre tilsvarende store boligfelt.  
Nedgravde renovasjonsanlegg er en bedre løsning enn tradisjonelle beholdere da det er plassbesparende 
når det gjelder det estetiske. Andre fordeler er for eks. at anlegget er mer brannsikkert, har færre 
tømmepunkter, er sikret mot skadedyr, reduserer tungtrafikken i boligstrøk og har mye mindre lukt da 
avfallet lagres under bakken.  
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Ønsker en utbygger ovennevnte løsning er dette et godt alternativ med en bebyggelse på minimum 10-15 
husstander. Utbygger må søke HRA før utbygging for å sikre planlegging, befaring, tilgjengelighet og 
kapasitetsberegning. Utbygger betaler alle utgifter knyttet til etablering av anlegg. Renovasjonsgebyr for 
husholdning hvor nedgravd renovasjonsanlegg benyttes, blir det samme som standard renovasjonsgebyr.  
 
Det finnes to typer nedgravde beholdere. En type med bare en innkastluke over bakken, og hele 
avfallsbeholderen gravd ned under bakken. Den andre løsningen har om lag 60 % av beholderen under 
bakken, og resten over. I tette boligområder anbefales helt nedgravde 
beholdere da disse tar mindre plass over bakken. Arealkrav blir ca. 2x2 meter pr. avfallsgruppe som er: 
matavfall, restavfall, papir/papp, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Arealkrav blir dermed 10-
14 meter pr. anlegg som er beregnet på 30-33 husstander. Beholdere kan stå bak hverandre og på hver 
side av en snuplass. Det er flere muligheter som må avklares i hvert enkelt tilfelle. 
 
Hytter 
Renovasjonsordningen for fritidsboliger gjelder foreløpig kun for husholdningsavfall slik at alt annet avfall 
skal leveres på en gjenvinningsstasjon. 
Ved utbygging i hytteområder må det sikres at utbygger/grunneier setter av plass til beholdere eller 
containere på et felles sted, gjerne i utkanten av området. Til forskjell fra private husholdninger, har ikke 
hytter egne dunker. Hytteabonnenten skal selv bringe sitt avfall til særskilt oppsamlingsenhet, jf. 
renovasjonsforskriften. Det vil altså si en felles container eller en eller flere avfallsbeholdere som står 
plassert på et felles sted, eller et sted på veien som er til/fra hytta. Disse beholderne er merket med 
«hytterenovasjon».  
 
Når det gjelder infrastrukturen i hytteområder må det sikres at vei, fremkommelighet og snuplass er etter 
forskriftens krav. Mange hyttefelt har krevende og bratte veier både vinterstid og sommertid, noe som 
gjør at renovasjonsbilene sliter med fremkommeligheten. Som eksempel kan vi nevne at flere fjellveier har 
felles container eller beholdere nede i bygda, eller der stigningen på veien starter. Dette for å sikre at 
renovasjonsbilene skal ha mulighet til å hente avfall hele året og på all slags føre.  
 
Snuplass må etableres ved oppsamlingsplassen, og ved behov må snuplassen måkes og strøs på vinterstid. 
Brøyting og strøing på oppsamlingsplassen bør legges inn i utgifter til vei og snuplass for hytteeierne i det 
berørte området. Det er en fordel om oppsamlingsplassen ligger utenfor bom eller andre typer 
veisperringer. Renovatørene skal ikke måtte «betale» seg igjennom en bom for å hente avfall. Kode eller 
nøkkel må i så fall utleveres til HRA.  
 
I forbindelse med EUs krav til materialgjenvinning på 65 % innen 2035, vil det også bli krav til kildesortering 
av avfall for hytter i fremtiden. Dette vil kreve større arealer til hytterenovasjon. Det jobbes kontinuerlig 
med at kildesortering skal innføres på hytter i nærmeste fremtid, og nedgravde anlegg kan av den grunn 
bli en god løsning.  
 
Søknadsskjema for nedgravde renovasjonsanlegg finnes på HRA`s nettside: www.hra.no. Det må søkes i 
planleggingsfasen slik at man sikrer at krav følges. HRA foretar befaring etter søknad, samt følger opp 
saken frem til driftsfase. 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra husholdning er 
kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av andre enn HRA. Avfall fra 
næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på grunn av ”faren” for subsidiering. Det betyr 
at i større bygg hvor næring etablerer seg i første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer 
må avfall deles på 2 steder/avfallsrom. Dette må hensyn tas i forbindelse med bygging i tettbebygde 
områder.   
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Næringsavfall kan håndteres av private aktører hvis virksomheter ønsker det, men etter 
Forurensningslovens bestemmelser om kildesortering og gjenvinning. HRA kan også tømme 
næringsvirksomheter når disse har næringsavtale med HRA. 
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med videre planarbeid. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Martine Juliane Lundberg Tørseth                           
Saksbehandler                                                  
 

 
  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS             
E-post: martine@hra.no                               
Mobil:     (+47) 940 51 959                                                 

 

                                          
 
 
 

Fra: Ragnhild Børke Andresen <ragnhild.borke.andresen@ramboll.no>  
Sendt: 3. april 2020 12:31 
Til: fminpost@fylkesmannen.no; post@innlandetfylke.no; firmapost-ost@vegvesen.no; ro@nve.no; 
mail@dirmin.no; 'oppland@fnf-nett.no' <oppland@fnf-nett.no>; post.nett@glitre.no; Firmapost 
<firmapost@hra.no>; 'leif.kristian.alm@oppland.org' <leif.kristian.alm@oppland.org>; post@johanlothe.no; 
'fsa@mwa.no' <fsa@mwa.no>; 'amundbo@online.no' <amundbo@online.no>; oystein@korshagan.no; 
'olemold@granskole.no' <olemold@granskole.no> 
Kopi: Anne.Lise.Koller@gran.kommune.no; Sigrid Lerud <Sigrid.Lerud@gran.kommune.no>; aksel@lygnalia.no; 
olhoff2@online.no; Nicolai Stenersen <nicolai@steners.net>; Lars Olav Jensen <lars@b-t-a.no>; Kasper Andresen 
<Kasper@b-t-a.no>; Bente Moringen <bente.moringen@ramboll.no> 
Emne: Varsel om oppstart - reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D 
 
Hei! 
 
Vedlagt ligger varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Lygna 
hytteområde felt C og D i Gran kommune.  
Vedlagte SOSI-fil viser det samme som varslingskartet, og er ment for dem som evt. ønsker å se plangrensen i et 
kartverktøy. 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Børke Andresen 

Arealplanlegger 
1351588 - Lillehammer 
  
M +47 97768163 
ragnhild.borke.andresen@ramboll.no 
_________________________________ 

Rambøll 
Løkkegata 9 
N-2615 Lillehammer 
https://no.ramboll.com 

 



 
 
 
Rambøll Norge AS        Lygna, 08.05.20 
Løkkegata 9 2615 Lillehammer 
v/ bente.moringen@ramboll.no 
 
 
 

Høringsuttalelse - reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og 
D, jfr oppstartsmøte 17.03.2020 
 
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 / 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 Lygnaliveien, 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. Anleggs-
trafikken 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 Lygnaliveien er i samsvar med et slikt 
krav.   
  
Trafikksikkerhet 
Som nevnt over er trafikkbelastningen på Lygnaliveien allerede meget stor. De tiltak som er 
iverksatt med utvidelse av veien, fartshindere og hastighetsbegrensning 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 åpen for barn og voksne i kommunen. Selv etter den siste utvidelsen av Lygnaliveien 
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 
trafikkbelastningen 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.  

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 Lygnaliveien.  

 

 

 

 

  



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 nå planlegges for større 
utbygging enn tidligere planlagt. Vi forutsetter derfor at dette klarlegges i det videre 
reguleringsarbeidet.    
 
 
  
  
 
 
  
Lygna hytteforening 
v/ styret 
 
 
 
  
Kopi: postmottak@gran.kommune.no 
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