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På bakgrunn av nytt kartgrunnlag ser vi at reguleringsplan for Lygna felt B har en feil i plankartet, 
som kan medføre bygging på flomutsatte tomter. Hensynssone H320_2 og H320_246 er plassert ut 
fra gammelt kartgrunnlag og Det ser ut som dette ikke stemmer med faktisk bekketrase igjennom 
området. Hensynssone flomfare er satt ut fra NVEs generelle anbefaling med 10 m på hver side av 
bekken og er regulert inn for å imøtekomme en innsigelse fra NVE ved offentlig ettersyn.. 

Utsnitt av plankart med hensynssone for bekk 

 
Faktisk bekkeløp 



 
 
 
 

 

 
 

Detalj av hyttetomter med bekk. Bredde på hensynssone vist med rødt. 

 



 
 
 
 

 

Det er uheldig at en oppdager feil i plangrunnlaget så sent i prosessen og rådmannen vil beklage 
dette. Rådmannen mener likevel at det er uheldig å vedta planen uten at bekkeløpet tas hensyn til i 
tråd med NVEs anbefalinger og gjeldende lover og retningslinjer. 
 
Bekken det her er snakk om, er tilsynelatende en liten myrbekk. Imidlertid renner den ut fra et 
myrområde som er svært vått og har potensiale til å få større vannføring i perioder med mye nedbør 
og snøsmelting. Ut fra grove beregninger kan bekken få en vannføring på rundt 1500 liter pr sekund 
ved en 200-årsflom. Høydeforskjellen er ca 50 m fra myra den renner ut fra, til Skjerva. Rør under 
vegen må ha en diameter på 1000 mm innvendig mål. Synfart orienteringskart fra området viser en 
bekketrase som stemmer godt overens med den traseen som bekken har i det nye kartgrunnlaget. 
NVE anbefaler generelt at bekker ikke skal lukkes, fordi et lukket bekkeløp har en begrenset 
kapasitet. I en lukket bekk vil det også være vanskeligere å se tilstopping eller andre ting som kan 
skape problemer. I flomsituasjoner kan derfor vannet finne andre veger uten at man er forberedt på 
dette, og skader kan oppstå. 
 
Dersom man velger å legge om bekkeløp, må ny trase plasseres og dimensjoneres på en slik måte at 
det ikke oppstår fare for at bekken velger sitt gamle løp i en flomsituasjon. En bekkeomlegging må 
derfor planlegges og beregnes av noen med kompetanse på fagfeltet og kommunen må godkjenne 
omleggingen etter at saken har vært til uttalelse hos NVE for vurdering etter vannressursloven. 
 
Endring av traseer for bekker og bekkelukkinger kan også få konsekvenser nedstrøms, dersom 
bekkeløpet blir rettet ut og vannet får mere fart. Rådmannen minner om at overvann fra området 
følger Skjerva og Vigga og at raskere avrenning fra Lygna kan gi større flomvannføring i Brandbu. 
Plan- og bygningslovens § 26-1, andre punktum, sier at «Opprettelse eller endring som nevnt i første 
punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av 
sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.»  
 
Hvis det tillates bygging på flomutsatt grunn, kan kommunen komme i erstatningsansvar dersom det 
oppstår en situasjon med skade, også dersom skaden skyldes utbygging lenger opp i vassdraget. 
Dette finnes det flere rettskraftige avgjørelser på. 
 
Rådmannen ser for seg følgende alternative handlingsmåter: 

1. Kommunestyret vedtar å sende planen tilbake til rådmannen for omarbeiding. Rådmannen 
må i så fall sørge for at planen omarbeides i dialog med forslagsstiller og det må vurderes 
om det er nødvendig med nytt offentlig ettersyn. 
Forslag til vedtakstekst: 
«Detaljregulering for felt B – Lygna sør hytteområde vedtas ikke. Rådmannen bes omarbeide 
planmaterialet, slik at det tar hensyn til faktisk plassering av bekk innenfor planområdet.» 
 

2. Planen vedtas slik den foreligger.  Kommer det inn fradelingssøknader vil rådmannen foreslå 
bygge- og deleforbud for de tre berørte tomtene i påvente av endret regulering i tråd med 
faktisk bekkeløp. Utbygging av infrastruktur og de øvrige tomtene innenfor planområdet kan 
sannsynligvis starte. En forutsetning for dette er at teknisk plan for veg tar hensyn til faktisk 
plassering av bekken.  
Forslag til vedtakstekst:  
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til 
reguleringsplan for felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. De 
to nordligste tomtene i BFR1 og den nordligste tomta i BFR2 kan ikke bebygges før det 
foreligger nytt plankart med bestemmelser som viser faktisk plassering av bekk og 



 
 
 
 

 

hensynssone langs bekken, eller før det foreligger planer for tiltak godkjent av NVE og Gran 
kommune. 
Teknisk plan for veg skal ta hensyn til faktisk plassering av bekk og kulvert skal 
dimensjoneres for 200-årsflom. 

 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen.  

 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.» 

 
3. Vedta planen slik den er framlagt. Slik reguleringsplanen nå foreligger, kan det føre til 

flytting av bekketrase, uten at NVE har fått saken til behandling i tråd med vannressursloven. 
Flytting av bekketrase kan også få konsekvenser nedstrøms i bekken, og medføre raskere 
avrenning til Skjerva og Vigga.  Planen kan være i strid med plan- og bygningslovens § 26-1, 
andre punktum, sier at «Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller 
ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, 
form eller plassering etter reglene i denne lov.»  

 
Hvis det tillates bygging på flomutsatt grunn, kan kommunen komme i erstatningsansvar 
dersom det oppstår en situasjon med skade. 

 
Forslag til vedtakstekst (identisk med rådmannens forslag i saksframlegget): 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til 
reguleringsplan for felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. 
 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.» 

 
 
 
 
Rådmannen anbefaler at ordfører foreslår for kommunestyret at det fattes vedtak i tråd med 
alternativ 1.  
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