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Hei, 
  
Her er høringsuttalelse fra Lygnalia Grunneierlag SA, basert på innspill fra FH-gruppen AS og Åsmund 
Pettersen & Sønn AS: 
  
«Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, slik at tomten får ett naturlig preg.  
Arronderte arealer skal pålegges stedlig toppmasser slik at en siker raskest mulig tilbakeføring til 
skogsterreng.  
  
Forslag tilføyelse: «På tomter som ligger på nedsiden av adkomstveien eller er bratte tillates større 
fyllingshøyde enn 1,5m:  
Er fyllingshøyden større enn 1,5 må terrenget avtrappes i naturlige formasjoner eventuelt må skråningen 
lages slakere og lengre.» 
  
Vi mener her at «graden av skjæring i bakkant skal være større enn graden av fylling i forkant «burde 
fjernes i sin helhet 
Fyllingen bør være mindre enn skjæringen. Dette holder. Det vil også gi rom for de tomtene som er 
relativt flate og det er uhensiktsmessig og senke de kun for å følge en veldig rigid bestemmelse. Dette gir 
også kommunen mere spillerom til vurdering  
  
Punktet om 2,5meter bør fjernes, dette er umulig å få til i praksis når terrenget er bratt, VA grøft skal 
graves inn og parkering og adkomstvei etableres.  
Da vil tomten bli berørt i større grad enn 2,5meter.  
  
Reguleringsbestemmelsene bør si noe om garasjer jfr. de nye reglene i PBL. 
  
Forslag til ny bestemmelse:  
Før det byggesøkes skal det utføres en befaring og oppmåling av hytteplassering på tomta, det skal måles 
terrenghøyder i hyttas hoved hjørner, og det skal foreslåes høydeplassering utifra dette.  
Hytten kan høydejusterens +/- 25cm ved utførelse dersom det er gode grunner til dette, hvis hytten 
løftes skal kommunen og naboer underrettes.  
Ferdig betongplate skal innmåles etter støp og plassering i XYZ skal oversendes kommunen ved søknad 
om ferdigattest.  
Dette sikrer god at feil i kartet, og lokale terrengforskjeler blir i hensyntatt før IG blir gitt. 
Det bør her da settes inn toleranse på høyde plassering med krav om innmåling ved FA. Dersom det skal 
varsles er dette i utgangspunktet ifm søknadspliktige endringer. Dette er uansett en vurdering som bør 
gjøres individuelt i den enkelte sak. Normalt sett følges her veiledning med +- 10 cm høyde og 50 cm på 
plassering. Høyden vil uansett styres noe av forslag til endring om fylling/skjæringsforhold. 
  
Forslag til ny bestemmelse:  
Innenfor planområdet tillates midlertidig lagerplass og knuseplass for stein ved utførelse av infrastruktur 
og tomtearbeider.  



Dette sikrer lokal gjenbruk av steinmasser og medfører mindre transport ut og inn av feltet med 
tungtrafikk.  
Disse områdene kan anlegges på tomter og friområder, men områdene skal tilbakeføres og revegeteres 
så snart som mulig etter at arbeidene er avsluttet.  
  
Beklager at det ikke er inne referanse til de konkrete tallreferanser i planforslaget, dette skyldes 
tidspress rundt særlig NM på ski. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
LYGNALIA GRUNNEIERLAG SA 
Aksel Grinaker 
Daglig leder 
  
Grinakerlinna 109 
2760 Brandbu 
Tlf.95 07 08 19 
  
Web:  www.lygnalia.no 
Facebook: Lygnalia-hyttetomter en time fra Oslo 
  

 
  

Fra: Jan Georg Askheim [mailto:ja@fhgruppen.no]  
Sendt: tirsdag 31. januar 2017 10.30 
Til: Christian Bruun <christian@aaps.no>; Aksel Grinaker <aksel@lygnalia.no> 
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Emne: SV: Endring reg.plan 
  
Har lagt inn kommentarer (farget) fra oss 
  
  
  

Med vennlig hilsen 
Jan Georg Askheim 
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2013 Skjetten 
Tlf. 22 16 35 00 – 93 83 56 96 
  
  
  

Fra: Christian Bruun [mailto:christian@aaps.no]  
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Emne: SV: Endring reg.plan 
Viktighet: Høy 
  
Hei  
  
Jeg skriver det bare slik i en enkel epost. Så kan du formulere det bedre å sende det inn eller ta det med i 
den videre behandlingen deres.   
  
Henviser til reguleringsbestemmelser for Lygna Sør som er vedlagt her.  
  
Etter at vi nå har utført grunn og terrengarbeider for vann og avløpsanlegg samt ett titalls hytter i 
området ser vi utfordringen med oppfyllelse av reguleringsbestemmelsene på feltet.  
Vi mener noen av bestemmelsene virker mot sin hensikt, og medfører  vanskeligheter for både kunde, 
ansvarlig søker  og entreprenør.  
Ved å foreta mindre endringer og suppleringer vil dette.  
  
Vi har følgende ønsker til mindre endring av bestemmelsene:  
  
Punkt 4.5.1 er OK.  
OK  
Punkt 4.5.2 
Her mener vi det bør stå:  
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares, slik at tomten får ett naturlig preg.  
Arronderte arealer skal pålegges stedlig toppmasser slik at en siker raskest mulig tilbakeføring til 
skogsterreng.  
Eventuelt bør denne kunne slettes da punkt 5.1.2 tar høyde for dette punktet  
Regner med at det er 4.6.2 her. Er for øvrig enig i dette 5.1.2 dekker dette i alle tilfeller Dette gjelder for 
øvrig også 4.6.1. Det burde her være en felles bestemmelse under 4.6 som dekker disse punktene da 
dette hører naturlig til her. 
Punkt 4.7.2 Denne er ok.  
Er det 4.8.2 ? Burde være 1:500 
  
Punkt 5.11 
Her bør det tilføyes: På tomter som ligger på nedsiden av adkomstveien eller er bratte tillates større 
fyllingshøyde enn 1,5m  
Er fyllingshøyden større enn 1,5 må terrenget avtrappes i naturlige formasjoner eventuelt må skråningen 
lages slakere og lengre.  
Mener her at (graden av skjæring i bakkant skal være større enn graden av fylling i forkant.) burde 
fjernes i sin helhet 
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Fyllingen bør være mindre enn skjæringen. Dette holder. Det vil også gi rom for de tomtene som er 
relativt flate og det er uhensiktsmessig og senke de kun for å følge en veldig rigid bestemmelse. Dette gir 
også kommunen mere spillerom til vurdering  
  
  
Punkt 5.1.2 
Her bør punktet om 2,5meter fjernes, dette er umulig å få til i praksis når terrenget er bratt, VA grøft skal 
graves inn og parkering og adkomstvei etableres.  
Da vil tomten bli berørt i større grad enn 2,5meter.  
Ok 
  
Reguleringsbestemmelsene bør si noe om garasjer jfr. de nye reglene i PBL  
  
Forslag til ny bestemmelse:  
Før det byggesøkes skal det utføres en befaring og oppmåling av hytteplassering på tomta, det skal måles 
terrenghøyder i hyttas hoved hjørner, og det skal foreslåes høydeplassering utifra dette.  
Hytten kan høydejusterens +/- 25cm ved utførelse dersom det er gode grunner til dette, hvis hytten 
løftes skal kommunen og naboer underrettes.  
Ferdig betongplate skal innmåles etter støp og plassering i XYZ skal oversendes kommunen ved søknad 
om ferdigattest.  
Dette sikrer god at feil i kartet, og lokale terrengforskjeler blir i hensyntatt før IG blir gitt. 
Det bør her da settes inn toleranse på høyde plassering med krav om innmåling ved FA. Dersom det skal 
varsles er dette i utgangspunktet ifm søknadspliktige endringer. Dette er uansett en vurdering som bør 
gjøres individuelt i den enkelte sak. Normalt sett følges her veiledning med +- 10 cm høyde og 50 cm på 
plassering. Høyden vil uansett styres noe av forslag til endring om fylling/skjæringsforhold. 
  
  
Forslag til ny bestemmelse:  
Innenfor planområdet tillates midlertidig lagerplass og knuseplass for stein ved utførelse av infrastruktur 
og tomtearbeider.  
Dette sikrer lokal gjenbruk av steinmasser og medfører mindre transport ut og inn av feltet med 
tungtrafikk.  
Disse områdene kan anlegges på tomter og friområder, men områdene skal tilbakeføres og revegeteres 
så snart som mulig etter at arbeidene er avsluttet.  
Dette høres fornuftig ut for meg 
  
Mulig familiehytta og Jan Georg har noen tilføyelser..  
  
  
Mvh  

 
Christian Bruun.  Mobil 918 444 87 
  
Åsmund Pettersen & Sønn AS 
PB 102, Bergermoen industrifelt  
3520 JEVNAKER  
  



www.aaps.no  
Post@aaps.no 

Tlf: 613 11033 
Faks: 613 11034 
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