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Kommunestyrets vedtak bekreftes 
 
 
------------------------------------------- 
            ordfører 
 

 
1 HENVISNING TIL ANNEN LOV 
 
Lov om kulturminner 
Automatisk fredede kulturminner skal behandles etter Lov om kulturminner, kap II.  
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med 
denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan ved 
kulturminneavdelingen, Oppland fylkeskommune, jf lov om kulturminner §8, annet ledd. 
 
2 AVGRENSNING  
 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor planens begrensning som 
vist på plankart datert 30.03.2017, revidert 22.01.2019. I tillegg gjelder fellesbestemmelser angitt i 
områdeplan for Lygna sør, vedtatt 25.09.2014 med senere endringer. 
 
 
3  AREALFORMÅL 
 
Området er regulert til følgende formål, jf Pbl § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg     § 12-5 2.ledd nr.1 
  Fritidsbebyggelse, BFR 
  Skianlegg, BSA 
  Serviceanlegg, BAB 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   § 12-5 2.ledd nr.2 

Veg, SV 
  Annen veggrunn – grøntareal, SVG 
 
Grønnstruktur       § 12-5 2.ledd nr.3 

Friområde, GF 
Vegetasjonsskjerm, GV 
 

Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift  § 12-5 2.ledd nr.5 
Friluftsformål, LF 

 
Sikringssone       § 12-6 jfr. § 11-8 bokstav a 
  Frisikt 
 
Faresone       § 12-6 jfr. § 11-8 bokstav a 

Høyspenningsanlegg 
  Flomfare 
 
4 FELLESBESTEMMELSER 
 
4.1 Radon 

 Gran kommune ligger i en sone der det er høye forekomster av radon. Krav i byggeteknisk 
 forskrift TEK 17 § 13-5, eller senere gjeldende forskrift om radon skal følges. 

 

4.2  Universell utforming 

 Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planarbeidet. Det skal sikres god 
tilgjengelighet for alle, herunder bevegelseshemmede,  orienteringshemmede og 
miljøhemmede, jfr TEK 17 eller senere forskrift. 

 

4.3 Rekkefølgebestemmelser 

Før det kan søkes tillatelse til tiltak i felt B skal minst 60 % av felt A være utbygd. 
Bestemmelsen gjelder ikke serviceanlegg/renovasjonsanlegg og skianlegg. 

 
4.4 Energinett 

Innenfor planområdet kan det plasseres trafo/nettstasjon. Trafoer skal bygges av ikke-
reflekterende byggematerialer. Det skal brukes mørke, matte jordfarger, eventuelt grått. 
Kabelskap kan, ved behov, plasseres inne på den enkelte tomt. Luftstrekk tillates ikke. 

 

4.5 Vann og avløp 

Innenfor planområdet kan det etableres pumpestasjon for avløpsvann. Det skal brukes ikke-
reflekterende byggematerialer. Det skal brukes mørke, matte jordfarger. 
Alle inngrep forbundet med ledningstraseer for vann, avløp og kabler skal istandsettes og 
revegeteres med stedegen vegetasjon, før det kan gis ferdigattest for anlegget. 
 

4.6 Overvann 

 Overvannet fra den enkelte tomt skal i størst mulig grad håndteres på egen eiendom eller 
ledes til arealer avsatt til grøntområder. Overvann fra veggrøfter ledes ut mot grøntarealer 
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og myrområder.  Det tillates ikke faste dekker på veger eller parkeringsarealer. Utbyggingen 
skal ikke gi raskere overvannsavrenning til vassdrag enn det som var tilfelle før utbyggingen. 
 

4.7 Byggegrense 

 Der byggegrense ikke er påtegnet plankartet gjelder plan - og bygningslovens generelle 
bestemmelser. 

 
4.8 Krav til byggesøknad 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i passende målestokk som 
viser bygningenes utforming og plassering, høydefastsetting i forhold til nytt og eksisterende 
terreng, atkomst, parkering og eventuelle forstøtningsmurer. Søknad om tillatelse til tiltak 
skal også vedlegges tegninger som redegjør for bygningenes utforming. Det skal redegjøres 
for terrengendringer ved utarbeidelse av terrengprofiler som viser eksisterende og nytt 
terreng, atkomst og parkering. 
 

4.9  Teknisk plan 
Før det kan gis igangsettingstillatelse skal teknisk plan være godkjent av Gran kommune. 
Planen skal i tillegg til veg, vann og avløp, vise hvordan overvann fordrøyes i området. Det 
tillates ikke økt utslipp til Skjervavassdraget/Vigga. 
 

4.10 Skiløypetrasé 
Det kan anlegges skiløypetrasé innenfor planområdet som kan prepareres med løypemaskin.  
 

 
5 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 
5.1 Fritidsbebyggelse (BFR1 – 11) 
5.1.1 Ny bebyggelse, veger og parkeringsarealer skal tilpasses eksisterende terreng. Maksimalt 

 tillatt fylling for hyttetomter i skrått terreng er 1,5 meter fra opprinnelig terreng.  
 

5.1.2 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 enn 2,5 meter er ikke tillatt med unntak av 
opparbeiding av biloppstillingsplass og for å lede overvann ut i grøntkorridorer. Etablering og 
plassering av biloppstillingsplass skal tilpasses tomten slik at eksisterende vegetasjon i størst 
mulig grad bevares. Det er ikke tillatt å etablere plen. Alle inngrep skal istandsettes og 
revegeteres med stedegen vegetasjon, før det kan gis ferdigattest for tiltaket. 
 

5.1.3 De viste tomtegrenser kan ved tomtedeling og utsetting justeres inntil 2 meter i hver retning. 
Dette gjelder også grense mot annen veggrunn (SVG). 

 
5.1.4 Bygninger bør som hovedregel plasseres slik at møneretningen følge lengderetningen i 

terrenget. Der det ikke er en tydelig lengderetning i terrenget bør bygningene plasseres 
parallelt med, eller vinkelrett på nærliggende adkomstveg. Der adkomstvegen svinger bør 
bygningen orienteres etter nærmeste punkt i vegen. 

 
5.1.5 Det tillates ikke inngjerding av tomtene. Det er tillatt å gjerde inn terrasse.                      
 
5.1.6 Bebyggelsen skal forholde seg til tradisjonell byggeskikk på Hadeland. Dekor og utskjæringer 

skal holdes i en nøktern stil. Bebyggelsen skal underordne seg naturpreget i området med en 
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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. Torvtak kan aksepteres. Alle bygninger på samme tomt 
skal ha samme farge som hovedbygningen. 

 
5.1.7 Alle hytter skal ha pipe og mulighet til vedfyring som hovedenergikilde i bruksperioden. 
 
5.1.8 Flaggstenger, frittstående portaler og frittstående utelys er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å 

 montere parabolantenner. Eventuelle solcellepaneler skal følge tak og vegger og skal være en 
integrert del av bebyggelsen. Solcellepaneler tillates ikke montert på eget stativ. 

 
5.1.9 På tomtene innenfor BFR1-BFR9 tillates maks BYA = 200 m2. Det tillates oppført 3 bygninger 

pr tomt. Sidebygning skal ikke være større enn 50 m2. 
 
  På tomtene innenfor BFR10 og 11 tillates maks BYA = 140 m2. Det tillates oppført 2 bygninger 

pr tomt. Sidebygning skal ikke være større enn 25 m2. 
 
 Innenfor tillatt BYA kan det bygges terrasse på maks 30 m2.. Terrassen skal ikke ligge høyere 

enn 1 meter over terreng. Frittstående plattinger er ikke tillatt. 
 

Maksimalt tillatte høyder: 
Mønehøyde 6,5 m, gesimshøyde 6 m. Gesims - og mønehøyde regnes fra opprinnelig terreng. 

Ved gavlbredde over 12 meter aksepteres ikke saltak. 

Innenfor tomtene BFR1-BFR9 skal det opparbeides atkomst og to biloppstillingsplasser på 
hver 18m2.  Biloppstillingsplasser medregnes innenfor total tillatt BYA. 

Innenfor tomtene BFR10 og 11 skal det opparbeides atkomst og én biloppstillingsplass på 
18m2. Biloppstillingsplassen medregnes innenfor total tillatt BYA. 

5.1.10 Garasje/uthus/anneks skal oppføres samtidig med, eller senere enn, hovedhytte. 

 
5.2 Skianlegg (BSA) 

Innenfor området BSA tillates etablert skitrekk, ski- og akebakke og terrengsykkelanlegg.  
Nødvendige terrengendringer skal utføres så skånsomt som mulig, og 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. Alle inngrep skal 
istandsettes og revegeteres med stedegen vegetasjon, før det kan gis ferdigattest for 
anlegget. Preparering med løypemaskin tillates.  

 
5.3 Serviceanlegg (BAA) 

Innenfor området tillates å etablere servicebygg/lagerhus med plass for lagring/ lett 
vedlikehold av snøryddeutstyr, løypemaskiner mm. I tillegg kan det avsettes plass for 
møterom/kontor knyttet til driften av hyttefeltet. Det tillates ikke varehandel, servering eller 
utleie av kontorlokaler.  
 
Servicebygget maksimale tillatte bebygde areal er 700m2 og maksimal mønehøyde er 13 
meter regnet fra opprinnelig terreng. Det aksepteres saltak på bygget. Takvinkel skal være 
minimum 30 grader.   
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Bygget skal forholde seg til tradisjonell byggeskikk på Hadeland med en enkel og harmonisk 
utforming, materialbruk og fargevirkning. Det skal ha mørke jordfarger og materialbruken 
skal domineres av tre og naturstein. Det skal benyttes ikke reflekterende 
taktekkingsmaterialer.  
 
I tillegg til tegninger som vanligvis kreves i byggesak, skal søknad om tiltak følges av 
illustrasjoner som viser bygningens proporsjoner, utforming og tilpassing til terreng og 
omgivelser. 
 
Det kan også settes opp informasjonstavler og postkassestativer. Informasjonstavler og 
postkassestativ skal være i tremateriale og i matte mørke jordfarger. Postkasser skal samles i 
felles stativ etter hensiktsmessig oppdeling. 
 

5.4  Midlertidig renovasjonsanlegg 
Renovasjon for felt B skal skje i midlertidig fellesanlegg med felt A. Permanent 
renovasjonsanlegg skal detaljplanlegges som en del av felt 5. 

 

6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Veg (SV) 
 Kjøreveger skal opparbeides som vist på plankartet. Mindre justeringer tillates. 
 
6.1.1 I kryss mellom interne veger skal det være en frisiktsone på minimum 20 meter langs 

gjennomgående veg og minimum 6 meter langs sideveg. 

6.1.2 Ved kryssing av vassdrag skal stikkrenner dimensjoneres for 200-års flom og for et 

klimapåslag på 20 %. Dimensjonering og detaljtegning av stikkrenner med innløps-

/utløpsarrangement gjøres ved detaljprosjektering, i tråd med overvannsplan datert 

28.06.2016. 

 
6.2 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Annen veggrunn skal sikre arealer til vegformål. Alle sideinngrep skal istandsettes og 
revegeteres med stedegen vegetasjon, før det kan gis ferdigattest for anlegget. 

 
 
7 GRØNNSTRUKTUR 
 
7.1 Friområde (GF1-GF10) 

Flatehogst er ikke tillatt. Det skal ikke hogges trær for utsikt slik at landskapskarakteren 
forandres. Områdene kan tilrettelegges for lek og aktiviteter og det kan opparbeides enkel 
tursti, sykkelsti og skiløype som kan prepareres med løypemaskin. Det kan legges 
ledningstraseer for vann, avløp og kabler i disse områdene. Alle inngrep i områdene skal 
istandsettes og revegeteres med stedegen vegetasjon senest første vår etter ferdigstillelse. 

 
 
8 LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE SAMT REINDRIFT 
 
8.1 Friluftsformål (LF) 
 Friluftsområdene inntil og i tilknytning til fritidsbebyggelsen kan brukes til aktivitetsområder 

og kan tilrettelegges for friluftsaktiviteter. Det kan legges ledningstraseer for vann, avløp og 
kabler i disse områdene. Alle inngrep skal istandsettes og revegeteres med stedegen 
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vegetasjon senest første vår etter ferdigstillelse. Eksisterende vegetasjon skal pleies slik at 
den gir tilstrekkelig skjerm og tilstrekkelig utsikt. Innenfor området kan det opparbeides 
turveg, sykkelsti og skiløype. 

 
 
9 HENSYNSSONER  
 
9.1 Frisikt (H140) 

I frisiktsonene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre 
synshindre med en høyde på over 50 cm over tilstøtende vegers nivå. 

     
9.2 Høyspenningsanlegg (H370_1) 

Formål høyspenningsanlegg reguleres i en bredde på 40 meter til hver side fra traséens 
senterlinje. 

  
9.3 Flomfare (H320_1 og 2) 
  Innenfor H320_1 og 2 skal vegetasjonen bevares og det skal ikke bygges eller foretas andre 

typer terrenginngrep innenfor hensynssonen på 20 meter på hver side av vassdraget.  

 
 


