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1. INNLEDNING 

Områdereguleringen for Lygna sør, vedtatt 13.11.2014 legger til rette for utbygging av flere 

hyttefelt. Denne detaljreguleringsplanen omfatter felt B fra områdereguleringsplanen. 

1.1 Bakgrunn 

Hyttebygging i Lygnaområdet er i samsvar med Kommuneplanens samfunnsdel 2007–2019. Der 

understrekes betydningen av å ta vare på kvalitetene i de store sammenhengende natur- og 

friluftsområdene og at dette må vektlegges i nye hytteområder og medfølgende inngrep. 

 

Denne reguleringsplanen legger til rette for en utbygging som tar særlige hensyn til god 

terrengtilpasning av hyttevegene og tomteplasseringen. Rause grøntarealer skal sikre de visuelle 

kvalitetene og god tilgjengelighet ut i friområder og løypenett.  

1.2 Tiltaket 

Tiltaket omfatter tilrettelegging for utbygging av Felt B i Lygnalia hytteområde i Gran Kommune. 

Planområdet dekker et areal på ca.217 daa.  

1.3 Tiltakshaver 

Tiltakshaver er Lygnalia Grunneierlag BA. Kontaktperson i grunneierlaget er daglig leder Aksel 

Grinaker, Grinakerlinna 109, 2760 Brandbu. 

1.4 Eiendoms – og eierforhold 

Planområdet eies av Lygnalia Grunneierlag BA. 

 

 

 

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

2.1 Lokalisering 

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. 

2.2 Eksisterende arealbruk og bebyggelse 

Rett nord for planområdet ligger Lygnasæter Hotell og Lygna Camp. Lygna Camp er en helårs 

caravanplass med 150 plasser og et stort servicebygg. 

 

Det ligger tre hyttefelt (felt 1, 2 og 3) sør for Lygna Camp. Feltene består av tilsammen 191 

hyttetomter, hvorav 35 er bebygd eller under bygging. Rett vest for Felt B ligger Felt A. Felt A 

består av i alt 245 hyttetomter hvorav 33 er bebygd eller under bygging. Alle de bebygde 

hyttefeltene er opparbeidet med veg og teknisk infrastruktur. 

2.3 Felt B 

Felt B ligger i et skogkledd område preget av eldre barskog, hovedsakelig furuskog på kollene 

med gran- og bjørkeskog innimellom. Det renner en bekk i nordre del av planområdet og de 

lavereliggende områdene i tilknytning til bekkeløpet er myrlendte. Planavgrensningen mot sør går 

i et større bekkeløp som ligger i en tydelig bergkløft i terrenget. 
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Høyspenningsanlegg 

Statnetts 300kV-ledninger Fåberg-Ulven går gjennom planområdet. Det er i 

områdereguleringsplanen lagt inn en avstand på minimum 100 meter fra ledningens senterlinje 

til utbyggingsområdet.  

 

 

 

Figur 1 Oversiktsbilde over hytteområdet Lygna sør. 
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3. EKSISTERENDE PLANER OG OVERORDNEDE 

FØRINGER 

3.1 Kommuneplanens arealdel Gran kommune (2007-2019) 
Planområdet ligger inne i kommuneplanens arealdel som område for fremtidig fritidsbebyggelse. 

 

 

Figur 2 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Lygna sør er det oransje feltet på kartet som er 
avsatt areal til fritidsbebyggelse.  

 

3.2 Områdereguleringsplan for Lygna sør 
Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Gran kommune og Brandbu Tingelstad Almenning 

(BTA)/Lygnalia Grunneierlag (LLG). Avtalen gikk blant annet ut på at BTA/LLG skulle utføre 

arbeidet med områdereguleringen i samarbeid med Gran kommune.  

  

I forkant av områdereguleringen ble det utarbeidet et planprogram for tiltaket i henhold til 

forskriften. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Gran kommune 16.02.2012. 

Deretter ble områdereguleringsplanen utarbeidet og vedtatt av Gran kommune i november 2014.  
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Rekkefølgekrav 

I områdereguleringsplanen er det satt rekkefølgekrav til utbyggingen. Første utbyggingstrinn, felt 

2, felt 3 og felt A er allerede godkjent og delvis utbygd. Videre regulering skal skje fra nord mot 

sør. Felt B er det nordligste av de gjenstående feltene og blir detaljregulert gjennom denne 

planprosessen. 

 

Figur 3 Utsnitt fra omerådereguleringsplanen Hytteområde Lygna sør. Den ble vedtatt i november 2014.  

 

3.3 Reguleringsplan Felt 1  

Det foreligger godkjent reguleringsplan for Felt 1. 19 hyttetomter er regulert gjennom denne 

planen og 13 av tomtene er bebygd. 

3.4 Reguleringsplan Felt 2 

Reguleringsplanen for Felt 2 ble vedtatt 12.04.2012. Planområdet er på ca 100 daa og regulerer 

områder for fritidsbebyggelse, grøntområder, veger og parkeringsplass. P lanen inneholder 36 

hyttetomter. 
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3.5 Reguleringsplan Felt 3 

Felt 3 inneholder 135 hyttetomter innenfor formålet regulert til fritidsbebyggelse. Nordre del av 

feltet er regulert til fritidsbebyggelse/utleiehytter. Her kan det oppføres leiligheter for salg og 

utleie eller frittstående hytter.  

3.6 Reguleringsplan for Felt A 

Felt A inneholder 245 hyttetomter som er regulert til frittliggende fritidsboliger. 33 av tomtene er 

pr i dag bebygd eller under bygging. 

 

  

Figur 1 Vedtatte reguleringsplaner for hhv Felt 2 og Felt A 

3.7 Reguleringsplan Rv 4 Amundrud – Almanningsdelet, E-171 

Det foreligger vedtatt reguleringsplan for ny 2-felts Rv 4 med forbikjøringsstrekninger. Vegen er 

ferdig bygget. 

3.8 Reguleringsplan Rv 4 Nytt kryss Lygna, E-198 

Formålet med reguleringsplanen var å tilrettelegge for en bedre kryssløsning ved Lygnasæter. 
Tiltaket fører til at trafikken avvikles på en effektiv og trafikksikker måte, og tar høyde for økt 

trafikk i forbindelse med nye utbygginger i området. Krysset er ferdig bygget. 

3.9 Relevante overordnede føringer 

Følgende overordnede føringer ble vurdert under arbeidet med områdereguleringsplanen og 

forutsettes ivaretatt gjennom det arbeidet: 

 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. (Miljøverndepartementets T – 

1442(2012)) Her angis krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 

 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal – og transportplanlegging. 

(Miljøverndepartementet T – 5/93). Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, 

trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal 

legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på 

å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 

 

 Statlig planretningslinje for klima– og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009. 

 

 Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004. 
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 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009. 

 

 Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

 

 Vannressursloven  

 

 Miljøverndepartementets veileder T-1450 ”Planlegging av fritidsbebyggelse” 
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4. PLANPROSESS 

4.1 Oppstart og kunngjøring 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Gran kommune den 14.desember 2015. 

Oppstartsvarselet ble sendt til sektormyndigheter og andre berørte 22.januar 2016. Fristen for 

kommentarer og innspill ble satt til 17.februar 2016. Kunngjøringen ble annonsert i Hadeland 

Avis. 

4.2 Innspill til planarbeidet 

Det er mottatt innspill på varslet oppstart fra følgende: 

 Statens vegvesen 

 Fylkesmannen i Oppland 

 Oppland fylkeskommune  

 Naturvernforbundet i Gran og Lunner 

 

Oppsummering av høringsuttalelsene med tilhørende kommentarer: 

 

STATENS VEGVESEN (SVV) 

Sammendrag 

1. SVV har ingen merknader til formål eller planområdets utstrekning da dette er i tråd med 

overordnet plan. 

2. SVV vil minne om at all trafikk inn til hytteområdet fra rv 4 skal skje fra Lygnasæter. Dette 

gjelder også under anleggsfase og for driftsmessige oppgaver i hytteområdet.  

Kommentar 

1. Tas til etterretning. 

2. Tas til etterretning. 

 

FYLKESMANNEN I OPPLAND (FMO) 

Sammendrag 

1. Fylkesmannen forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt I Planskjema og 

presisert I Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland kap.1, 2 og 

3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. 

2. Ett eksemplar av SOSI-fil og PDF-fil bes sendt over til Statens kartverk ved høring av 

planforslaget. 

Kommentar 

1. Tas til etterretning. 

2. Tas til etterretning. 

 

 

OPPLAND FYLKESKOMMUNE (OFK) 

Sammendrag 

1. Planområdet er tidligere befart og det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner 

eller verneverdige kulturminner fra nyere tid. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka 

blir funnet automatisk fredete kulturminner skal arbeidet straks stanses og melding 

snarest sendes til kulturminnemyndighetene. 

2. Ett eksemplar av SOSI-fil og PDF-fil bes sendt over til Statens kartverk ved høring av 

planforslaget. 

Kommentar 

1. Tas til etterrertning 

2. Tas til etterretning. 

 



 

12  (25) FELT  B 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

 

NATURVERNFORBUNDET I GRAN OG LUNNER (NGL) 

Sammendrag 

1. NGL mener ytterligere utbygging av dette området er direkte uforsvarlig av klimahensyn og 

hensynet til naturmangfold, vilt og friluftsliv. De går sterkt imot enhver ytterligere utbygging 

av området, herunder felt B. 

2. NGL peker på at FMO har understreket at det bør tilrettelegges for lavenergibygg eller bygg 

med passivhusstandard og spør hvilke tiltak som gjennomføres for å sikre slike løsninger. 

3. NGL ber om at hensynet til naturen og naturmangfoldet, herunder spillplasser for storfulg 

andre truede arter ivaretas og spør hvordan dette er tenkt gjort. 

4. NGL minner om at Norge har undertegnet en klimaavtale i Paris og at planmyndighetene 

snart må ta hensyn til det i stedet for å godkjenne nye energikrevende utbygginger. 

Kommentar 

1. Omfanget av utbyggingen av området er allerede vedtatt gjennom 

områdereguleringsplanen datert november 2014. 

2. Det legges opp til å bruke strøm som grunnvarme og vedovner som tilleggsvarme. 

Den enkelte hytteeier oppfordres til å velge miljøvennlige energiløsninger som 

varmepumper/jordvarme og solcelleanlegg. 

3. Dette er hensyntatt gjennom konsekvensutredningen for naturmiljø under 

områdereguleringen.  

4. Det forutsettes at planmyndighetene tok hensyn til gjeldende nasjonale føringer da 

områdeplanen ble vedtatt. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Bakgrunn og begrunnelse for tiltaket 

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere Felt B ut fra grunlaget gitt i 

områdereguleringsplanen for Hyttefelt Lygna sør. Planen skal legge til rette for fritidsbebyggelse, 

renovasjonsanlegg og servicebygg samt område for ski- og sykkelleik.  

 

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.  

 

Ved å avsette sammenhengende grøntkorridorer gjennom feltet sikres god tilgjengelighet til 

skiløyper, sykkeltraséer og stinett samtidig som grøntbeltene gir god visuell oppdeling av 

hyttefeltet i avgrensede tun.  

 

5.2 Planforslaget 

5.2.1 Plassering av interne veger og tomter  

Landskapet innenfor planområdet er småkupert med en myrlendt flate, små koller og slake og 

brattere lisider mot øst.  

 

Vegene 

Det er lagt vekt på å finne gode linjer for vegene slik at de føyer seg best mulig etter 

terrengformene samtidig som stigningen ikke er brattere enn 1:8. Dette gir lite terrenginngrep i 

form av skjæringer og fyllinger og ingen lange rettstrekninger. Dermed vil også hastigheten 

holdes naturlig lav. Vegen reguleres med en bredde på 6 meter.  

 

Tomtene 

Det er i alt 45 hyttetomter hvorav 8 er på ca. 0,6 daa og de resterende 37 tomtene på 

gjennomsnittlig 1 daa. Samtlige tomter er plassert utenom det myrlendte partiet og 

bekkedragene. Det er også lagt vekt på at hver enkelt tomt skal ha gode natur- og/eller 

utsiktskvaliteter. Ingen av hyttene ligger nærmere enn 90 meter fra høyspentledningene som går 

i utkanten av planområdet. 

5.2.2 Friluftsliv og tilgjengelighet 

Tilgangen til å utøve friluftsliv er meget viktig ved etablering av fritidsbebyggelse. Felt B og de 

andre hyttefeltene på Lygna er omgitt av store naturområder med et godt utbygd sti– og 

løypenett. På Lygna er det 160 kilometer med skiløyper som driftes av Øståsen Skiløyper, 10 km 

med lysløype, skistadion med tidlig snøproduksjon, 200 kilometer med merkede stier og 400 

kilometer med sykkelruter på merkede skogsbilveger og stier. 

 

Planforslaget for Felt B sørger for god tilgjengelighet fra hver enkelt hyttetomt ut i 

omkringliggende naturområder, sti- og løypenett. Det er avsatt grønne korridorer i flere retninger 

som sikrer adgang til sti- og løypenettet uten at en behøver å bevege seg langsetter veger. 

 

Det er også tilrettelagt for opparbeidelse av et skitrekk for skileik og slalåm samt sykkelbane 

sommerstid i sørvestre del av planområdet. Skiløpetraseen går forbi anlegget slik at den er lett 

tilgjengelig for hele hytteområdet på Lygna. 
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5.2.3 Hovedatkomst 

Atkomst til hyttefeltet er fra Rv 4 over Lygnasæter. Fra Lygnasæter følges Lygnalivegen sørover 

forbi campingplassen og felt 1 og felt 2. I krysset med Halmbråtavegen følges denne i noen få 

meter før det er avkjøring mot sør og inn i Felt B.  

5.2.4 Grønnstruktur 

Hyttefeltene i området skilles fra hverandre av en gjennomgående overordna grønnstruktur. 

Det er et mål for all hytteutbygging i området at mest mulig verdifull vegetasjon og terreng 

bevares. 

 

Innenfor hvert delfelt skal omkringliggende vegetasjon og terreng skjerme mot de andre 

utbyggingsfeltene. Det er viktig å bevare eksisterende vegetasjon og terreng i overgangssonene 

mellom de ulike hyttefeltene og i overgangssonene mellom veger og hyttefelt. Den overordna 

grønnstrukturen er viktig for nærområder for lek og aktivitet. Regulerte stier og løyper innenfor 

planområdet går i disse vegetasjonsbeltene. 

 

Felt B ligger sentralt plassert i midten av feltene for hyttebygging. Grøntbeltet rundt hyttene er 

regulert til Friluftsformål og disse områdene kan brukes til aktivitetsområder og tilrettelegges for 

friluftsaktiviteter og løyper og stier kan opparbeides. Ledningstraseer for vann, avløp og kabler 

kan også legges i disse områdene. Grøntbeltene mellom hyttene er regulert til friområder. 

 

Alle inngrep i naturen skal istandsettes og tilplantes med stedegen vegetasjon og det er ikke 

tillatt med flatehogst. I områdene regulert til friluftsformål og friområder skal eksisterende 

vegetasjon pleies slik at den gir tilstrekkelig skjerm og tilstrekkelig utsikt. 

5.2.5 Naturmiljø 

I forbindelse med områdereguleringen utredet Miljøfaglig utredning AS konsekvensene for 

biologisk mangfold av den planlagte utbyggingen. På Kvitberga og på Halmbråtåhøgda ble det 

funnet et større areal med eldre furuskog på grunnlendte åsrygger og koller i veksling med 

myrfuruskog og små åpne myrflater i grunne forsenkninger. Det området ble i 

områdereguleringsplanen regulert til hensynssone naturmiljø. Innenfor Felt B ble det ikke gjort 

funn i naturmmiljøet som begrenser utbyggingen.  

5.2.6 Bekker og myrer 

Det er lagt vekt på å unngå å legge veger og tomter i berøring med bekker og myrer innenfor 

feltet. Vassdragene er viktige for landskapsopplevelsen og for naturmangfoldet og for å redusere 

faren for flom. På hver side av Badstubekken og Garpa skal randvegetasjonen bevares i en 

bredde på minimum 20 meter og det er ikke tillatt å gjøre terrenginngrep i disse sonene. På den 

måten bevares bekkeløpet, tilhørende kantvegetasjon og bekkenes funksjon som viktige 

vannveier i området. Overvann fra vegen føres i åpne og dype grøfter og ledes ut i 

grøntkorridorene og myrområdet. Mest mulig av overvannet skal håndteres lokalt på den enkelte 

hyttetomt. Ved å begrense graden av opparbeiding av terreng sikres mulighetene for stor grad av 

fordrøyning lokalt. Det store myrområdet i feltet har stor kapasitet og skal ikke berøres av 

utbyggingen. 

5.2.7 Parkering 

Det er gitt plass til parkering av to biler på hver av de største tomtene og en bil på de minste 

tomtene. Det reguleres ikke inn felles parkeringsplass utover opparbeidet utfartsparkering ved 

Lygnasæter. 
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5.2.8 Universell utforming 

Utbyggingen og 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.  

Turstier som opparbeides skal, så langt det er mulig, være fremkommelige for 

bevegelseshemmede. 

5.2.9 Teknisk infrastruktur 

Det er utarbeidet et eget skisseprosjekt med oversiktsplan for vann – og avløpsløsninger. 

Overvann i hyttefeltet forutsettes ivaretatt lokalt, med avrenning til eksisterende bekker og 

myrområder. 

 

Nye VA-anlegg forutsettes bygd ut ihht krav fra Gran kommune. Kommunen vil da overta 

ledningsnett med dimensjoner minimum 100 mm for vann og 150 mm for spillvann, samt 

pumpestasjoner og høydebasseng. 

 

Det er etablert nytt høydebasseng for vannforsyning ved kote 695. Bassenget er dimensjonert for 

hele utbyggingsområdet. Gran kommune vil etablere nye trykkøkningsstasjoner for 

vannforsyning fra Brandbu til nytt høydebasseng på Lygna. 

 

Eksisterende spillvannsledning fra Lygna til Brandbu har begrenset kapasitet. Det må derfor 

bygges utjevningsbasseng når spillvannsmengden fra området overstiger 20 l/s . 

5.2.10 Miljøvennlige energiløsninger 

Det legges opp til å bruke strøm som grunnvarme og vedovner som tilleggsvarme. 

Den enkelte hytteeier oppfordres til å velge miljøvennlige energiløsninger som 

varmepumper/jordvarme og solcelleanlegg. 

5.2.11 Elektrisitet og bredbånd 

Bredbånd 

Det legges bredbåndskabel samtidig med etablering av øvrig infrastruktur.  

 

Elektrisitet 

Det er en forutsetning at alle hyttene skal forsynes med elektrisitet via jordkabel.  

Hadeland Energi mener det er bedre å vente med å fastlegge slike anlegg til nærmere 

utbyggingstidspunktet, da en har erfaring for at det svært ofte blir endringer i arealbruken før 

utbygging. I detaljreguleringsplanen er det derfor ikke vist arealer/formål for 

trafoer/nettstasjoner, men lagt opp til at disse kan plasseres på et senere tidspunkt, i samråd 

mellom Hadeland Energi og utbygger. Det forutsettes at nettstasjoner/trafoer plasseres innen 

regulerte grøntområder, og i rimelig avstand fra bebyggelse.  

5.2.12 Renovasjon og servicebygg 

Det er regulert inn et areal for serviceanlegg og renovasjon rett vest for innkjøringen til Felt B. 

Dette anlegget er dimensjonert for å betjene både felt A og felt B, til sammen ca. 290 hytter. Det 

er avsatt plass til komplett kildesortering i delvis nedsenkbare containere (f.eks av typen Molok). 

 

Det er også avsatt plass til et servicebygg for oppbevaring av nødvendig brøyteutstyr, 

løypemaskiner mm. Rundt området for renovasjon og servicebygg er det avsatt areal til 

vegetasjonsskjerm for å hindre mest mulig innsyn til plassen.   
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5.2.13 Tomteinndeling og hytteplassering 

Felt B består av 45 hyttetomter innenfor formålet regulert til fritidsbebyggelse. Tomtenes 

størrelse varierer fra 0,6 til 1,4 daa. Tomtene skal bebygges med frittliggende fritidsboliger.  

 

Bebyggelsen skal som hovedregel følge lengderetningen i terrenget. Der det ikke er en tydelig 
lengderetning i terrenget skal bygningene plasseres parallelt med, eller vinkelrett på nærliggende 
adkomstveg. Der adkomstvegen svinger bør bygningen orienteres etter nærmeste punkt i vegen. 
Det tillates ikke inngjerding av tomtene, men det er tillatt å gjerde inn terrasse.                     

5.2.14 Bebyggelsen 

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. Uthus og anneks 
skal ha samme farge som hovedbygningen. 
 
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget på hver enkelt tomt. Alle terrengendringer skal utføres så 
skånsomt som mulig, og alle jordskjæringer og fyllinger skal tildekkes med stedegen torv eller 
masse. Avdekningsmasser skal legges i deponi på tomta for senere og brukes til istandsetting av sår 
i terrenget. Fyllinger, skjæringer og planeringer i terrenget lenger vekk fra hytta en 2,5 meter er 
ikke tillatt med unntak av opparbeidelse av biloppstillingsplasser. Disse skal tilpasses tomten slik at 
eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Det er ikke tillatt å etablere plen. 

5.2.15 Grønnstruktur og lekeområder 

Innenfor grønnstrukturen kan det tilrettelegges for lek og aktiviteter for sommer og vinter. 

 

5.3 Tidsplan for gjennomføring 

5.3.1 Utbyggingsrekkefølge 

I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel vedtatt 26.05.2011 heter det: 

 «I hytteområde Lygna Sør innføres rekkefølgebestemmelser slik at Brandbu og Tingelstad 

Almennings del av området må utbygges nordfra, mens Lygnalia 

Grunneierlagets område utbygges vestfra, fra Rv.4 der vann og avløp ligger inntil 

området». 

 

Før det kan søkes tillatelse til tiltak i felt B skal minst 60 % av felt A være utbygd. Etter felt B vil 

videre rekkefølge for detaljregulering og utbygging være felt 5, felt C, felt D og felt E. 

5.4 Arealbruk 

Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser. 

Reguleringsplanen viser fordelingen av ulike arealkategorier innenfor planområdet. Planens totale 

areal er på ca. 217 daa, og fordeler seg som vist i tabellen under.  

Tabell 1 Arealbruk 

Arealformål Areal / daa 

Bebyggelse og anlegg 

Fritidsbebyggelse 

Skianlegg 

Serviceanlegg/Renovasjonsstasjon 

 

40,4 

14 

2,2 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
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Veg 

Annen veggrunn-grøntareal 

11,2 

11 

Grønnstruktur 

Friområde 

Vegetasjonsskjerm 

 

13,4 

2,2 

Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift 

Friluftsformål 

 

122,8 

Totalt areal 

 

217,2 

 

6. PLANKRAV 

6.1 Områdereguleringsplan med konsekvensutredning 

Utredningsplikten er oppfylt gjennom vedtatt områdereguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning (KU). 

6.2 Detaljreguleringsplan 

For Felt B må det foreligge godkjent detaljregulering før det gis tillatelse til tiltak. 
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FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
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VEDLEGG 2  

 

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER 
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VEDLEGG 3 

ILLUSTRASJONSPLAN
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VEDLEGG 4 

SKISSEPROSJEKT FOR VANN- OG AVLØP
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VEDLEGG 5 

VEG
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VEDLEGG 6  

SJEKKLISTE FOR RISIKO- OG SÅRBARHET. 
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VEDLEGG 7 
 

MOTTATTE INNSPILL PÅ PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART FOR 
LYGNA HYTTEOMRÅDE 
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VEDLEGG 8 

 

PLAN FOR HÅNDTERING AV OVERVANN FRA VEG. 
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