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Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C og D - planutvalgets 
vedtak i sak 10/21 - foreleggelse for kommunestyret 

 

Rådmannens innstilling: 
Planutvalgets vedtak i sak 10/21 settes til side. 
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 
Brev fra Lygnalia grunneierlag datert 11.03.21 Ja 
Saksframlegg med vedlegg til planutvalgets sak 10/21 Ja 
 
 

Oppsummering 
Planutvalget vedtok i sak 10/21 å sende planforslag for Lygna felt C i retur til forslagsstiller med 
krav om å redusere utnytting til samme nivå som tidligere regulert i områdeplan for Lygna sør 
hyttefelt. Forslagsstiller ber om at saken forelegges kommunestyret i tråd med bestemmelsene i 
plan- og bygningslovens § 12-11. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Planutvalget behandlet planforslag for Lygna felt C i møte 10.03.2021. Planutvalget fattet følgende 
vedtak:  
«Forslagsstiller bes omarbeide planforslaget på følgende punkt: maksimalt BYA = 200 m2 
opprettholdes i henhold til områderegulering for hyttefelt Lygna sør punkt 5.1.9.» 
 
Forslagsstiller mener at planutvalgets vedtak ble gjort på bakgrunn av uriktig gjengivelse av 
områdereguleringsplanen for Lygna sør og at planforslaget er i tråd med overordnet plan, og ber om 
at saken forelegges kommunestyret i tråd med plan- og bygningslovens § 12-11. 
 
Områdeplanen 

Saksgang Møtedato 
                      
Kommunestyret 23.03.2021 
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Områdeplan for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, inneholder detaljregulering for felt A og 
felt 3, mens det er plankrav for øvrige delfelt. Det vil si at det må utarbeides detaljreguleringsplaner 
for alle nye delfelt som ønskes utbygd. Det ligger også rekkefølgekrav som sikrer at det skjer en 
gradvis utbygging fra nord mot sør.  
 
I områdeplanens bestemmelser § 5.1.9 er det angitt at maksimal utnyttelse for felt A og 3 er 
BYA=200m2 pr tomt. Det tillates maks tre bygninger pr tomt og innenfor maks BYA kan det bygges 
terrasse på maks 30 m2. Det skal opparbeides to biloppstillingsplasser på hver 18 m2 innenfor hver 
tomt, som skal medregnes innenfor maks BYA=200m2. 
Ut fra bestemmelse kan det altså i felt A og 3 tillates en hyttestørrelse på 164 m2, dersom det bare 
bygges en bygning og det ikke bygges terrasse. 
 
Områdeplanen har plankrav for de øvrige delfeltene i området. I § 5.2 er følgende angitt: 
5.2 Fritidsbebyggelse felt 4, 5, B, C, D, E og F (F72-79) 
5.2.1 Arealbruken i disse feltene fastsettes gjennom detaljreguleringsplan for det aktuelle felt. 
5.2.2 Ved detaljregulering av felt 5 og felt F skal det tas særlige hensyn til naturverdier i området. 
5.2.3 To atkomst-alternativer til felt 4 er vist i plankartet. 
 
Planforslag for delfelt C 
I planforslaget som ble fremmet for planutvalget i sak 10/21, den 10.03.21 var følgende bestemmelse 
foreslått: 
«§3.1.1 a) Grad av utnytting (PBL 12-7 nr. 1) 
 
På store tomter større enn 800 kvm tillates maks BYA = 220 m2. Det tillates oppført 3 bygninger 
pr tomt. En hytte og to sidebygninger (anneks, uthus og garasje). Sidebygning skal 
ikke være større enn 50 m2. 2 parkeringsplasser skal medregnes i BYA. Tomtene fremgår av 
planbeskrivelsen og illustrasjonsplan. 
 
På små tomter mindre enn 800 kvm tillates maks BYA = 140 m2. Det tillates oppført 2 bygninger 
pr tomt. En hytte og en sidebygning (anneks, uthus eller garasje). Sidebygning skal 
ikke være større enn 25 m2. 1 parkeringsplass skal medregnes i BYA. Tomtene fremgår av 
planbeskrivelsen og illustrasjonsplan. 
 
Det kan bygges terrasse på maks 40 m2 for både små og store tomter. Terrassen skal inngå 
i BYA. Maks BYA med terrasse er 260 m2 for store tomter og 180 m2 for små tomter. Terrassen 
skal ikke ligge høyere enn 0,5 meter over terreng. Frittstående plattinger er ikke tillatt.» 
 
Ut fra dette kan det tillates en hyttestørrelse på 184 m2 på hyttetomter over 800 m2, dersom det 
bare bygges en bygning, og terrasse på 40 m2 kan bygges i tillegg. På tomter under 800 m2 kan det 
bygges en maks hyttestørrelse på 122 m2, dersom det bare bygges en bygning og terrasse kan 
bygges i tillegg. 
Det er foreslått 31 hyttetomter på mer enn 800 m2 og 22 hyttetomter på under 800 m2 i 
planforslaget. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens § 12-11 
 
Eksisterende planer 
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Se saksframlegg til planutvalgets sak 10/21 
 
Gjeldende vedtak 
Planutvalgets vedtak av 10.03.21, sak 10/21: «Forslagsstiller bes omarbeide planforslaget på 
følgende punkt: maksimalt BYA = 200 m2 opprettholdes i henhold til områderegulering for hyttefelt 
Lygna sør punkt 5.1.9.» 
 
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 § 12-11 har følgende ordlyd: 
 

«§ 12-11.Behandling av private reguleringsplanforslag 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen 
snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med 

forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 

Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av 
arealet.Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren 
innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens 
arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret.» 

Planutvalget mente at forslaget måtte omarbeides, fordi utnyttelsen ikke var i tråd med 
områdeplanens bestemmelse for utnyttelse i felt A og 3, mens forslagsstiller mener at 
områdeplanens § 5.2 åpner for at det kan vurderes en høyere utnytting på noen av tomtene i felt C 
og at planforslaget dermed er i tråd med områdeplanen. 
 
Rådmannen støtter forslagsstiller i at bestemmelsenes § 5.2 åpner for vurdering av maks BYA. 
Bakgrunnen for bestemmelsen var i sin tid at man anså at områdeplanen ikke var tilstrekkelig 
detaljert for å kunne vurdere alle detaljer rundt framtidige delfelt og det ble derfor gitt en åpning for 
nye vurderinger når nye detaljplanforslag ble utarbeidet. 
 
Rådmannen vurderer derfor at forslagsstiller ihht plan- og bygningslovens § 12-11 har krav på å få 
avslaget forelagt kommunestyret. 
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Når det gjelder faglige vurderinger rundt selve planforslaget, viser rådmannen til saksframlegg til 
planutvalgets sak 10/21. Rådmannen mener at økningen i hyttestørrelse er akseptabelt, så lenge 
planforslaget har gode bestemmelser om bygningsplassering, terrengbearbeiding og estetikk. 
 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å sette planutvalgets vedtak til side og fatte vedtak i tråd med 
innstillingen i planutvalgets sak 10/21. 
 
Hvis kommunestyret mener at man ikke bør tillate større BYA enn 200 kvm bør man opprettholde 
planutvalgets vedtak. 
 
 
 
 

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

 
Dato: 12. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


