
 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 19/01187-30 
Saksbehandler Sigrid Lerud 
 

 

 
 
 

   
 
 

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C - utleggelse til 
offentlig ettersyn 

 

Rådmannens innstilling: 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna felt C, med 
plankart datert 15.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 15.02.2021 og planbeskrivelse datert 
12.02.2021, ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Plankart datert 15.02.21 Ja 
Reguleringsbestemmelser datert 15.02.21 Ja 
Planbeskrivelse datert 12.02.21 Ja 
Overvannsplan datert 12.02.21 Ja 
ROS-analyse datert 12.02.2021 Ja 
Samlet dokument med innkomne innspill ved planoppstart Ja 
Forslagsstillers kommentarer til innspill ved planoppstart Ja 
Illustrasjonsplan datert 12.02.21 Ja 
 
 

Oppsummering 
Lygna hyttefelt C er en del av områderegulering hyttefelt Lygna sør. Det er utarbeidet en detaljplan 
som nå fremmes for offentlig ettersyn. Utbyggingen kan påbegynnes når 60 % av felt B er utbygd. 
Nytt vegnavn foreslås til Spranglia. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Planområdet ligger på Lygna i Gran kommune. Området ligger øst for Rv 4 og sør for Lygnasæter. 
Avkjøring til planområdet er fra Rv 4 via Lygnasæter. 
Ved varsel om oppstart ble det varslet oppstart for både område C og D. Forslagsstiller har i ettertid 
konkludert med at de ønsker å regulere felt C før felt D. Det vil bli utarbeidet en egen reguleringsplan 
for felt D i etterkant av denne reguleringsplanen.  

Saksgang Møtedato 
                      
Planutvalget            
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Oversiktskart Områderegulering 

 

 
 

 
Forholdet til områdeplanen 
I områdereguleringsplan for hyttefelt Lygna sør er feltene nummerert A – F (Lygnalia Grunneierlag) 
og 1 – 5 (Brandbu og Tingelstad Almenning). Områdereguleringsplan stiller krav om detaljregulering 
for felt 4, 5, B, C, D, E og F. 
Det satt rekkefølgekrav om utbygging fra nord mot sør. Felt 1 og 2, felt 3 og felt A og felt B er allerede 
godkjent og delvis utbygd. Felt C er det nordligste av de gjenstående feltene som eies av Lygnalia 
grunneierlag og blir detaljregulert gjennom denne planprosessen. Områdereguleringen stiller også 
rekkefølgekrav til at 60% av tomtene i felt B skal være utbygd, før det kan søkes tillatelse til tiltak i 
felt C.  
 
Planforslaget detaljerer Felt C ut fra grunnlaget gitt i områdereguleringsplanen for Hyttefelt Lygna 
sør.  
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Figur 1Foreslått plankart 

 
Innholdet i forslag til reguleringsplan for felt C 
Totalt areal for reguleringsplanforslaget er 146,3 daa. 
 
Forslaget legger til rette for fritidsbebyggelse i tillegg til nødvendige samferdselsformål. Målet med 
planen er å utvikle et godt hytteområde med best mulig terrengtilpasning av veger og bebyggelse. 
Ved å bevare verdifull vegetasjon og terrengformasjoner tilrettelegges det for en utbygging i best 
mulig harmoni med landskapet og området som helhet.  
Det er lagt vekt på at hver enkelt tomt skal ha gode natur- og/eller utsiktskvaliteter, og gode 
solforhold. Samtlige tomter er plassert utenom våte og myrlendte partier og bekkedragene. Tomtene 
er ellers plassert i de slakeste delene av planområdet, for å legge til rette for så god terrengtilpasning 
som mulig ved utbygging. 
Det er avsatt sammenhengende grøntkorridorer gjennom feltet for å sikre god tilgjengelighet til 
skiløyper, sykkeltraséer og stinett samtidig som grøntbeltene gir god visuell oppdeling av hyttefeltet i 
avgrensede tun. 
 
Felt C ligger i et skogkledd område som består av blandingsskog av bjørk, gran og furu, med større 
forekomst av bjørk i lave og våtere områder, og hovedsakelig furu i høyereliggende områder. I store 
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deler av felt C er bjørk og gran allerede tatt ut, mens furubestanden er beholdt. Marksjiktet er preget 
av lyng, gras og mose. Planavgrensningen mot nord går i et større bekkeløp som ligger i en tydelig 
bergkløft i terrenget.  
 
Det er planlagt 53 hyttetomter i felt C. De er delt inn i små tomter på mindre enn 0,8 daa (22 stk) og 
store tomter på mellom 0,8 daa og 1,4 daa (31 stk). Utnyttelsesgraden er satt som en maksimal BYA 
per tomt, 260 kvm for store tomter og 180 kvm for små tomter. Maksimal BYA inkluderer terrasse. 
Dette gir en samlet %BYA = 26 % inkludert terrasse og parkering på terreng. De små tomtene kan ha 
maksimal hyttestørrelse på 122 m2, mens de store tomtene kan ha maksimal hyttestørrelse på 184 
m2. Dette er en økning i hyttestørrelse fra områdeplanen og detaljregulering for felt B på 20 m2 og 
forslagsstiller begrunner dette med etterspørsel i markedet. 
 
Samtlige tomter er plassert utenom myrlendte partier og bekkedrag. I sør er enkelte 
bergknatter/koller planlagt bevart. Det er også lagt vekt på at hver enkelt tomt skal ha gode natur- 
og/eller utsiktskvaliteter.  

 
Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende, men viser en mulig plassering og størrelse for hyttene i 
området. Myrdrag vist med blått. 
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Bebyggelsen skal underordne seg naturpreget i området med en enkel og harmonisk utforming, 
materialbruk og fargevirkning. Det skal brukes mørke jordfarger og materialbruken skal domineres av 
tre og naturstein. Det skal benyttes ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Alle bygninger på 
samme tomt skal ha enhetlig utforming og samme farge som hovedbygningen. Garasjer/uthus og 
anneks skal underordne seg hovedbebyggelsen. Private uteplasser skal være i form av terrasser, eller 
uteplass på terreng. 
 
Bebyggelsen skal plasseres slik at den tilpasser seg terrenget, og ikke omvendt. Hytter bør i hovedsak 
orienteres med møneretningen langsetter terrengkotene, mens mindre bygg som uthus/anneks kan, 
hvis terrenget tillater det, orienteres på tvers av fallretningen for å skape skjermende klynger/tun.  
 
Ny bebyggelse, avkjørsler og parkeringsarealer skal tilpasses eksisterende terreng. Maksimalt tillatt 
skjæring- eller fyllingshøyde for hyttetomter er 1,5 meter fra opprinnelig terreng. Alle 
terrengendringer skal utføres så skånsomt som mulig, og alle jordskjæringer og fyllinger skal tildekkes 
med stedegen torv eller masse. Avdekningsmasser skal brukes til istandsetting av sår i terrenget. 
 
Det reguleres inn en ny veg fra Lygnalivegen. Lygnalia grunneierlag foreslår at denne vegen får 
navnet Spranglia. 
 
Naturmiljø 
Miljøfaglig utredning AS kartla og utredet konsekvensene for biologisk mangfold i 2011, i forbindelse 
med områdereguleringen. 
Det er ingen arter eller naturtyper registrert innenfor planområdet for felt C. Nordøst for 
planområdet ligger det en naturtype «gammel furuskog». Detter ligger i tilknytning til felt 5. 
Lokaliteten omfatter koller og små myrområder mellom Halmbråtåhøgda og Kvitberga sørvest for 
Lygnasæter. Terrenget er småkupert til flatt, med en svak helning mot vest i partier. Berggrunnen på 
Lygna består av glimmerskifer, kvartsskifer, metasandstein og biotittgneis, og det synes å være mest 
gneiser og sandstein i dette området. Det er for det meste grunne morenemasser på kollene her, 
samt torvjord av vekslende dybde i myr og myrskog. 
 
Arten furukorsnebb er også registrert et stykke nord for planområdet. Dette er en art av nasjonal 
forvaltningsinteresse. 
 
Det er gjennomført en vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. 
 
Prosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Gran kommune den 17. mars 2020 for felt C og D. 
Oppstartsvarselet ble sendt til sektormyndigheter og andre berørte 3. april 2020. Fristen for 
kommentarer og innspill ble satt til 8. mai 2020. Forslagsstiller har valgt å bare sende inn forslag for 
felt C nå. Planforslag for felt D vil bli sendt inn senere. 
 
Det kom inn syv innspill: 
 

Avsender Dato Merknad Rådmannens kommentar 

Fylkesmannen i 
Innlandet 

19.05.20 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 

Generelt 
Områdeplan for hyttefelt 
Lygna sør ligger til grunn 
for planarbeidet. 
 
 
Miljø og landskap 
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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 landskaps-
konvensjonen. 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 
planter. Det bør avsettes et 
tilstrekkelig bredt grøntbelte langs 
vassdraget og gis bestemmelser om 

Forslaget til plan er godt 
gjennomarbeidet med 
tanke på 
landskap,miljøverdier, 
ressursbruk og estetikk. 
Visualisering av 
fjernvirkning av planlagt 
utbygging, ble gjort i 
forbindelse med 
områdeplanen.  
Landskapsvirkning og 
miljøhensyn er innarbeidet 
i planbeskrivelsen. 
 
Naturmangfold 
Det er gjort vurdering i 
henhold til 
naturmangfoldloven §§8-
12. Disse er innarbeidet i 
planbeskrivelsen og vil 
danne grunnlag for 
kommunens 
beslutningstaking. 
 
Vassdrag 
Bekkedrag og flomveier er 
ivaretatt med egne 
arealformål, hensynsoner, 
vegetasjonsbelter og ved 
plassering av bebyggelse og 
infrastruktur. 
 
Vann- og avløp 
Vann og avløpsløsninger er 
avklart gjennom 
områdeplan og gjennom 
krav til teknisk plan for 
området. 
 
Klima- og energi 
Det er tatt inn krav om at 
alle hytter skal ha mer enn 
en fyringsmulighet og det 
er oppfordret til å velge 
miljøvennlige 
energiløsninger. 
 
Samfunnssikkerhet og 
beredskap 
Det er utarbeidet ROS-
analyse og overvannsplan 
som en del av 
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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 samfunns-sikkerhet 
ved nye bygge- og 
anleggstiltak. 

planforslaget. 
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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.  

Innlandet 
fylkeskommune 

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 

Kulturminner 
Tas til etterretning. 
 
Samferdselsfaglige forhold 
Tas til etterretning 
 
Planfaglige merknader 
Fritidsbebyggelse 
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 flomveier er 
ivaretatt med egne 
arealformål, hensynsoner, 
vegetasjonsbelter og ved 
plassering av bebyggelse og 
infrastruktur. 
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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 

Klima og miljø 
Det er tatt inn krav om at 
alle hytter skal ha mer enn 
en fyringsmulighet og det 
er oppfordret til å velge 
miljøvennlige 
energiløsninger. Det legges 
opp til en god 
landskapstilpasning av 
både samferdselsanlegg og 
bebyggelse. Det er tatt inn 
bestemmelser om 
klimahensyn i 
anleggsperioden. 
 
Myrdrag 
Bebyggelse og infrastruktur 
er plassert slik at man i 
størst mulig grad skal 
unngå nedbygging av myr. 
 
Universell utforming 
Utbyggingen av området 
skal utformes etter 
prinsippet om universell 
utforming. Alle veger skal 
så langt det er mulig 
tilfredsstille kravet til 
universell utforming. Bratt 
terreng i deler av området 
gjør at det ikke er mulig å 
få til dette alle steder. Det 
vil bli kjørbar adkomst til 
alle tomtene og atkomst 
fra parkeringsplass til 
inngangsparti skal være 
universelt utformet der 
dette ikke krever for store 
terrenginngrep. 
 
Landskapstilpasning 
Det legges opp til en god 
landskapstilpasning av 
både samferdselsanlegg og 
bebyggelse. 
 
Medvirkning 
Plandokumenter vil være 
tilgjengelig gjennom 
kommunens 
innsynsløsning. Offentlig 
ettersyn vil bli annonsert i 
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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 
Det forventes at kommunen tar 

avis og på kommunens 
digitale plattformer. 
 
Rekkefølgebestemmelser  
Rekkefølgebestemmelsene 
i områdeplanen er fulgt 
opp. 
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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 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 
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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 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. 

Statens vegvesen 15.04.20 Statens vegvesen har ingen 
merknader. 

Tas til orientering. 

NVE 03.04.20 Viser til generelle krav og 
veiledninger. 
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 

Tas til orientering. 
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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. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

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. 

Hadeland og 
Ringerike 
avfallsselskap 

07.04.20 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 

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. 
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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 renovasjons-anlegg 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 kapasitets-beregning. 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 bolig-
områder 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. 
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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 
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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. 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. 

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 / 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 

Regulering av felt C 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.  
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 
reguleringsbestemmelsene.  
Trafikksikkerheten er 
vurdert i planforslaget. I 
tillegg vil det bli gjort 
ytterligere vurderinger 
rundt atkomsten inn i 
området, forbi 
innfartsparkeringen, når 
plan for felt 5 og felt D 
fremmes. 
Rådmannen kan ikke se at 
dette planforslaget legger 
opp til en større utbygging 
enn det som er forutsatt i 
områdeplanen. 
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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 
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 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 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 trafikk-belastningen 
endres, bør det stilles krav om 
planfri kryssing for skiløyper, dvs i 
form av undergang eller bro over 
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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 
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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 
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planlegges for større utbygging enn 
tidligere planlagt. Vi forutsetter 
derfor at dette klarlegges i det 
videre regulerings-arbeidet. 
 

 
 
 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens kapittel 12, Reguleringsplaner. 
Saksbehandlingsregler for reguleringsplaner 
 
Naturmangfoldloven §§8-12 
Alle planer skal vurderes opp mot Naturmangfoldlovens prinsipper. Vurderingen skal fremgå av 
vedtaket. 
 
Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
 
Konsekvensutredningsforskriften 
 
Statlige planretningslinjer og andre føringer: 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
«Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, 
boliger, infrastruktur og tjenester..» 
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
«Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter PBL. RPR gir kommunene et bedre grunnlag for å integrere og ivareta 
barn og unges interesser i sin løpende planlegging, samt å vurdere saker der barn og unges interesser 
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.» 
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T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
«Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.» 
 
Universell  utforming 
Reguleringsplaner er sentrale verktøy for å oppnå universell utforming. Universell utforming er et 
spesifisert tema i plan- og bygningslovens kapittel om reguleringsplaner som det kan settes 
bestemmelser om, jamfør § 12-7 nr.4 
 
 
 
Eksisterende planer 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.06.2015, sak 50/15 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2019 
Klima og energiplan 2018 - 2022 
Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14 
Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde, vedtatt 21.02.2019, sak 9/19 
 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Plan- og bygningslovens kapittel 12, Reguleringsplaner. 
Komplett planmateriale er mottatt. Planen er i tråd med overordnet plan. 
 
Naturmangfoldloven §§8-12 
Det er gjennomført konsekvensutredning i forbindelse med områdereguleringsplan for hyttefelt 
Lygna sør. Det er ikke funnet spesielt sårbare naturkvaliteter knyttet til delfelt B. Etter rådmannens 
oppfatning er det ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt 
naturmangfold. Kravet i naturmangfoldlovens §8 om at vurderingen i hovedsak skal baseres på 
eksisterende eller tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. Som følge av at naturmangfold i liten grad 
berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull 
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natur, legger rådmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter 
prinsippene i naturmangfoldlovens §§9-12. 
 
Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
Det ble gjennomført befaring og registrering i forbindelse med konsekvensutredning av 
områdeplanen. Det ble ikke funnet noe som tyder på at det finnes automatisk fredete kulturminner 
innenfor felt B. Det er likevel tatt inn en standardbestemmelse om at arbeid skal stanses hvis det 
kulle bli avdekket kulturminner i byggeperioden. 
 
Konsekvensutredningsforskriften 
Tiltaket er tilstrekkelig konsekvensutredet i overordnet plan. Planforslaget utløser dermed ikke 
konskevensutredningsplikt. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planforslaget legger til rette for konsentrert fritidsbebyggelse en times kjøring fra de tettest 
befolkede områdene på Østlandet. Området kan nåes med buss. Fritidsbebyggelsen vil bygge opp 
under handels- og servicenæringen i Gran kommune. 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Planforslaget legger til rette for konsentrert fritidsbebyggelse en times kjøring fra de tettest 
befolkede områdene på Østlandet. Området kan nåes med buss.  
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Planforslaget sikrer god tilgang til skiløyper og turstier. 
 
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Området ligger i et område som ikke er utsatt for trafikk- eller annen støy. 
 
Universell utforming 
Planforslaget ivaretar krav til universell utforming. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.06.2015, sak 50/15 
Kommuneplanens samfunnsdel behandler ikke fritidsbebyggelse. 
 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2019 
Kommuneplanens arealdel avsetter området til fritidsbebyggelse. Områdereguleringen er i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Dette reguleringsforslaget er i tråd med områdeplanen. 
 
Klima og energiplan 2018 - 2022 
Planforslaget gjelder fritidsboliger. Kollektiv transport er i liten grad aktuelt ved denne type 
utbygging. Det finnes imidlertid mulighet for busstransport til Lygna. 
Planforslaget gir gode muligheter for friluftsliv. 
Planforslaget ligger utenfor de konsesjonsområdene som eksisterer for fjernvarme. 
 
Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14 
Planforslaget følger opp områdeplanen og er i tråd med denne. 
 
Rådmannens vurdering 
Oppstart ble varslet for både område C og D. Forslagsstiller har i ettertid konkludert med at de 
ønsker å regulere felt C før felt D. Det vil bli utarbeidet en egen reguleringsplan for felt D i etterkant 
av denne reguleringsplanen. Rådmannen har ingen innvendinger til dette. 
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Planforslaget er i tråd med overordnet plan.  
 
Kravene til vurdering etter naturmangfoldloven er oppfylt.  
 
Områdereguleringsplanens krav til rekkefølgebestemmelse for utbygging er fulgt opp. 
 
Planforslaget legger opp til en utbygging som sikrer tilgang til stier og skiløyper. Når det gjelder 
rekkefølgekravet om vurdering av skiløypekryssing i bestemmelsene til områdeplanen (pkt. 4.4), så 
har forslagsstiller omtalt dette spesielt i kap. 6.8 i planbeskrivelsen. Der framgår det at fartsgrensen 
er senket til fra 40 km/t til 30 km/t ved skiløypekryssingene og disse kryssingene er i tillegg skiltet 
med fareskilt. Det er vurdert at dette er tilstrekkelig for å ivareta trafikksikkerheten. Temaet vil 
imidlertid bli fulgt opp i framtidige detaljplaner for de resterende delfeltene. 
 
Når det gjelder forholdet mellom innfartsparkeringsplassen og hovedatkomsten inn til hyttefeltet, 
har rådmannen registrert at det i vinter har vært en del konflikter og kapasitetsproblemer. Statens 
vegvesen jobber nå med planer for rv 4 over Lygna, med nytt kryss og ny skibru over rv 4. I den 
forbindelse vil det være naturlig for Gran kommune i samarbeid med Brandbu og Tingelstad 
Almenning og Lygnalia grunneierlag, å se på muligheten for omlegging av hovedatkomsten. Formålet 
må da være å minske konfliktnivået med innfartsparkeringen og bedre trafikksikkerheten. 
Rådmannen vil anbefale at detaljplaner for felt D og felt 5 ikke sendes over for behandling, før dette 
er løst. Rådmannen finner ikke grunn til å vurdere noen annen atkomst til feltet enn via Lygnasæter. 
 
Planforslaget legger opp til at bebyggelse og infrastruktur ikke skal medføre nedbygging av myr. 
Imidlertid er en liten del av Lygnalivegen lagt i utkanten av et myrområde. Det er imidlertid allerede 
gitt tillatelse til bygging av en del av denne vegen i tråd med traseen som er regulert i områdeplanen. 
Begrunnelsen var behov for riggplass i forbindelse med utbyggingen av felt B. Gran kommunes 
vurdering var at traseen allerede var regulert og at riggplass måtte legges til et område som allerede 
var avklart for utbygging.  
 
Planforslaget legger opp til en god landskapstilpasning og ivaretar bekkedrag, myrområder og 
koller/berg i dagen. 
 
Overvannssituasjonen er godt ivaretatt og legger opp til at utbyggingen ikke skal gi økt avrenning til 
nedenforliggende områder i forhold til dagens situasjon. Det er også lagt inn flomsoner langs 
bekkedrag. 
 
Størrelse på hytter er økt med 20 m2 i forhold til områdeplanens bestemmelser. Rådmannen 
vurderer at dette er akseptabelt, så lenge det er gode bestemmelser om bygningsplassering, 
terrengbearbeiding og estetikk. 
 
Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Innspill fra regionale og statlige myndigheter i 
forbindelse med planoppstart er fulgt opp. En videre utvikling av hytteområde Lygna sør vil ha en 
positiv effekt for næringslivet i Gran kommune. Ut fra ovenstående vurderer rådmannen at 
planforslaget kan legges ut på offentlig ettersyn og sendes på høring. Dette er en naturlig oppfølging 
av tidligere vedtak.  
 
Rådmannen anbefaler følgende vedtakstekst: 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna felt C, med 
plankart datert 15.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 15.02.2021 og planbeskrivelse datert 
12.02.2021, ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
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Alternativt vedtak: 
Reguleringsplan for Lygna hyttefelt C avvises. Dersom planutvalget mener at planforslaget ikke er 
godt nok, kan planforslaget avvises og sendes i retur til forslagsstiller med krav om omarbeidelse. I så 
fall bør vedtaket inneholde en instruks om hva som må bearbeides. 
Eksempler på hvilke instrukser som kan gis: 

 Begrensning på hyttestørrelse 

 Planfri kryssing av skiløyper 

 Ny trase for Lygnalivegen som ikke berører myr 

 osv. 
 
Evt kan avslag begrunnes i at ny atkomstveg fra rv 4 med redusert konflikt med innfartsparkering, 
skal være etablert før kommunen ønsker å ta planen opp til behandling. 
Rådmannen gjør oppmerksom på at forslagsstiller i så fall kan kreve saken forelagt kommunestyret 
jfr plan- og byningslovens § 12-11. 
 
Alternativ vedtakstekst a): 
Forslag til reguleringsplan for hyttefelt C avvises. Forslagsstiller bes omarbeide planforslaget på 
følgende punkter:……………….  
Forslagsstiller kan kreve avslaget lagt fram for kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 12 – 11. 
 
Alternativ vedtakstekst b): 
Forslag til reguleringsplan for hyttefelt C avvises. Gran kommune ønsker ikke å ta saken opp til 
behandling før atkomst fra rv 4 til hytteområdet er lagt om og konflikt med innfartsparkering 
redusert. 
Forslagsstiller kan kreve avslaget lagt fram for kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 12 – 11. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Annonse i avisa Hadeland og utleggelse på kommunens hjemmesider. Berørte parter tilskrives. 
 
 

 
Dato: 1. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


