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1 Fylkesmannen i Innlandet, datert 19.05.2020 

Fylkesmannen forventer at tidligere vedtatte planer legges til grunn og at eventuelle avvik fra 

overordnet plan redegjøres for i planbeskrivelsen. Fylkesmannen anbefaler at Miljøverndepartementets 

veileder Planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450) legges til grunn i planarbeidet. Videre anbefaler de at 

det settes krav om visualiseringer som viser nær- og fjernvirkning av planlagt utbygging og at vurdering 

av landskapsvirkning og miljøhensyn innarbeides i planbeskrivelsen. 

 

Fylkesmannen er ikke kjent med at det er registrert arter eller naturtyper med særlig verdi for biologisk 

mangfold i planområdet, men de ber om at vurderinger etter nml §§ 8-12 innarbeides i 

planbeskrivelsen, og at det tas hensyn til naturverdier gjennom bruk av arealformål og bestemmelser. 

 

Det går en bekk gjennom planområdet. Fylkesmannen anbefaler at bekken beholdes åpen som et natur- 

og landskapselement. Det bør avsettes et tilstrekkelig bredt grøntbelte langs vassdraget og gis 

bestemmelser om bevaring av kantvegetasjon. 

 

Fylkesmannen forutsetter at vann- og avløpsløsninger avklares gjennom planarbeidet, og at det settes 

krav om felles VA-plan for området. 

 

Fylkesmannen påpeker at 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.  

 

Når det gjelder ROS-analysen viser Fylkesmannen til at 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. 

 

Forslagsstiller tar merknaden til orientering, de faglige innspillene er fulgt opp i planarbeidet. 

 

 

2 Innlandet fylkeskommune, datert 30.4.2020 

Fylkeskommunen har en rekke planfaglige temaer som de viser til: 

• Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Fylkeskommunen anbefaler at denne legges til 

grunn i planarbeidet.  

• 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. 

• Myrdrag: 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. 

• Klima og energi: Regjeringens klimamelding inneholder en strategi for hvordan Norge kan oppfylle 

utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030. Dette 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 fylkeskommunen på noen viktige områder knyttet til dette, samt forslag til konkrete 

reguleringsbestemmelser.  

• Fylkeskommunen forventer at det tas hensyn til myrarealer som ikke er bebygd, da bevaring av myr 
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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 

og i Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.  

• Universell utforming bør vurderes for en andel av enhetene.  

• Landskapstilpasning: 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: Eiere og brukere av etablerte fritidsboliger i området må sikres tilstrekkelig mulighet 

for medvirkning ved informasjon og tilgang til dokumenter.  

• Eksisterende rekkefølgebestemmelse i kommuneplanen om krav om 60% opparbeiding av 

delområde B før det kan søkes for tiltak i felt C og D, må følges opp i denne planen. Bestemmelse i 

områdeplan oppgir også at fra og med utbygging av felt C må sikkerhet og utforming av 

eksisterende og nye kryss vurderes på nytt. 

 

Planområdet vil ikke berøre kjente kulturminner. Undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9 er 

oppfylt i forbindelse med gjeldende reguleringsplan. 

 

Forslagsstiller tar merknaden til orientering, de faglige innspillene er fulgt opp i planarbeidet. 

 

3 Statens Vegvesen, datert 15.04.2020 

Statens vegvesen har ingen merknader til planarbeidet.  

 

 

4 NVE, datert 28.4.2020 

NVE gir generelle innspill vedrørende arealplanlegging og interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. 

De anbefaler også veiledere og verktøy for bruk i planarbeidet. Av uttalelsen går det også fram at:  

 

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. 

 

Forslagsstiller tar merknaden til orientering, de faglige innspillene er fulgt opp i planarbeidet. 

 

5 Direktoratet for Mineralforvaltning, datert 23.4.2020 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, 

bergrettigheter eller masseuttak i drift. De kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil 

omfatte uttak av masser som vil omfattes av mineralloven. De har derfor ingen merknader til varsel om 

oppstart.  

 

Forslagsstiller tar merknaden til orientering. 

 

6 HRA, datert 7.4.2020 

HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en utbygging. 

Når det gjelder tilgjengelighet er det renovasjonsforskriften som regulerer krav til vei og 

fremkommelighet. Henting og transport av avfall fra husholdninger skjer med spesialbygde biler som 

komprimerer avfallet. Kjørbar vei skal ha snuplass, kurvatur, stigningsforhold, bredde og styrke til å tåle 

et renovasjonskjøretøy. 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. 
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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. Arealkrav er 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. 

 

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.  Det er en fordel om oppsamlingsplassen ligger utenfor bom eller andre typer veisperringer, 

hvis ikke kode eller nøkkel 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. 

 

Forslagsstiller tar merknaden til orientering. Det reguleres ikke en egen renovasjonsplass i denne 

reguleringsplanen. Felt C skal benytte ny renovasjonsplass i tilknytning til serviceanlegget ved felt B. 

Denne renovasjonsplassen skal etableres med molokk/nedgravde renovasjonsanlegg.  

 

 

7 Lygna hytteforening, datert 8.5.2020 

 

Innledningsvis viser Lygna hytteforening til 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 deres hytteområde. Med ytterligere hytter blir belastningen for 

altfor stor. I tillegg til kjøring til og fra hytter er det mye anleggstrafikk og annen kjøring knyttet til 

hytteutbyggingen. All trafikken medfører trafikkfare, støy og støv, til stor sjenanse for mange av 

hyttene. 

 

Innspillshaver mener det er positivt at det stilles krav om at veier skal tilpasses terrenget. Imidlertid 

synes de det ikke er lett å forstå at en slik bred og trafikkert hovedvei som Lygnaliveien er i samsvar 

med et slikt krav. 

 

Når det gjelder trafikksikkerhet har ikke iverksatte tiltak med utvidelse av veien, fartshindere og 

hastighetsbegrensning løst disse problemene. De registrerer stadig brudd på fartsbegrensningene. I 

tillegg har det i vinterhalvåret kommet ny aktivitet i felt 3 i form av akebakke med trekk. 

Trafikksikkerheten er ikke tilfredsstillende når det i tillegg går mange barn og voksne fra skiparkeringen 

ved Lygnasæter. Hytteforeningen foreslår å fordele trafikken til hyttefeltene på to innkjørselsveier, for å 

få et trafikksikkert miljø. 

 

Hytteforeningen støtter bestemmelsen i områdeplanen om at sikkerhet og utforming av eksisterende og 

nye kryss må vurderes på nytt ved utbyggingen av felt C. Hvis ikke trafikkbelastningen endres, bør det 

stilles krav om planfri kryssing for skiløyper, dvs. i form av undergang eller bro over veien.  

 

De forutsetter at det ikke er tilstrekkelig å «redegjøre for» støy, men at konkrete tiltak beskrives. Lygna 

hytteforening har dårlige erfaringer med støy i anleggsperioden på felt 3 og felt A. 
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Velforeningen er 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 én evakueringsvei, 

hvis slik skulle bli nødvendig ved større ulykker og lignende. Dersom det opparbeides veg nedenfra vil 

kjørelengden reduseres.  

 

Under hensikten med planarbeidet står det anslått 150 enheter, i planbeskrivelsen med 

konsekvensutredning er det antatt å være 100-115 enheter i feltet. Velforeningen savner en forklaring 

eller begrunnelse for at det planlegges for større utbygging enn tidligere planlagt.   

 

Forslagsstiller viser til at reguleringen av felt C (og D) er en oppfølging av vedtatt områderegulering for 

Lygna. Adkomstvegen til feltene i områdeplanen ble fastsatt i overordnet plan, som videre planlegging 

må forholde seg til. Det er ikke sett på andre adkomstalternativer til Lygna sør i dette planarbeidet.  

 

Når det gjelder trafikksikkerhet og utforming av kryss, samt kryssing mellom vei og skiløyper, legger 

ikke denne reguleringsplanen opp til skiløyper som krysser Lygnalivegen, men dette er et tema i 

forbindelse med reguleringen av felt 5, der det skal ses på muligheten for en planfrikryssing. 

 

Når det gjelder støy i anleggsperioden gjelder Retningslinjer for behandling av innen- og utendørs støy 

iht. grenseverdier i Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/2016, denne må følges i 

anleggsperioden.  

 

For felt C planlegges det en utbygging/antall enheter som er i tråd med områdeplanen. Det legges 

dermed ikke opp til en større utbygging en tidligere planlagt.    


