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Klimapositivt hytteliv - valg av prosjektområde 

 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen fremmer derfor følgende forslag til vedtak 
 

1. Rådmannen bes varsle endring av kommuneplanens arealdel med et nytt område for 
fritidsboliger i området ved Gammelsetra på Lygna og samtidig tilbakeføring av felt 4 i 
områdereguleringsplan for hyttefelt sør Lygna til LNF område 

2. Rådmannen bes om å varsle oppstart av og utarbeide et forslag til reguleringsplan for 
fritidsboliger i området ved Gammelsetra på Lygna i tråd med prinsippene for klimapositivt 
hytteliv i forprosjektrapport datert 21.09.2017 

3. Det er en forutsetning at området ikke skal kunne benyttes til utbygging av annen type 
fritidsbolig enn det som er skissert i prosjektet «Klimapositivt hytteliv» 

4. Rådmannen bes arbeide videre med en avtale med mellom Gran kommune og BTA om 
prosjektet Klimapositivt hytteliv  

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
16/02284-21 Rapport Klimasatsing på hytter Nei 

16/02284-23 Skaara – Lygna presentasjon forstudie Nei 
Notat 19082019 fra Brandbu og Tingelstad almenning Ja 
 
 

Oppsummering 
Gran kommunen har samarbeidet med Brandbu og Tingelstad Almenning om prosjektet 
«klimapositivt hytteliv». Den opprinnelige forutsetningen var at man skulle bruke arealer innenfor 
allerede regulerte områder for fritidsboliger. Rådmannen  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har sammen med Lygnalia grunneierlag, Brandbu og Tingelstad Almenning 
utarbeidet et forprosjekt klimapositivt hytteliv. Norsk Turistutvikling as har bidratt med 
prosjektledelse, tilrettelegging og kompetanse inn i prosjektet. 
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 28.08.2019 
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Det er utarbeidet en prosjektrapport etter første fase som anbefaler en videreføring av prosjektet 
der første steg er et samarbeid mellom myndigheter og næringsliv om å etablere en utstillingsenhet 
som viser hvordan en kan bygge i praksis. Parallelt må det utvikles planer/rammevilkår for å realisere 
et helhetlig klimapositiv løsning innenfor et felles utbyggingsområde på minst 90-100 enheter.  

Lygna kan bli ett av de første områdene i landet der det utvikles konsepter for klimapositive 
fritidsboligområder med mindre enheter som bygges tett og hvor det etableres visse 
fellesfunksjoner. Prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre kommuner. Utviklingsprosjektet er 
tenkt å være et nasjonalt referanseprosjekt/utstillingsvindu. Det skal tas nye hensyn hvor hyttas 
planløsning, beliggenhet, fasader, bygningsløsninger, vannbesparende installasjoner, energiløsninger 
og bruk skal ha klimavennlige valg. Lygna og Gran kommune kan bli en foregangskommune i landet 
med hensyn til klimavennlig hytteutbygging. 
 
Det er ført samtaler med Lygnalia grunneierlag, Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) og Norsk 
Turistutvikling (NTU). I Starten av prosjektet hadde en sett for seg å bruke felt 5 innenfor 
områdereguleringen Hyttefelt Lygna sør E-229. Dette feltet er både Brandbu og Tingelstad Almenning 
og Lygnalia grunneierlag eiere i. Lygnalia grunneierlag har valgt å trekke seg ut av prosjektet og dette 
feltet er derfor ikke lenger aktuelt.  
 
Brandbu og Tingelstad Almenning har ønsket å videreføre prosjektet i samarbeid med NTU og Gran 
kommune. Det er en forutsetning for å kunne ha en meningsfull videreføring av prosjektet at en har 
en grunneiere som er villig til å gjennomføre et prosjekt i tråd med prinsippene for prosjektet.  
 
Brandbu og Tingelstad Almenning har et område innenfor områdereguleringsplanen for hyttefelt 
Lygna sør; Felt 4. 
 
Figur 1 utsnitt reguleringsplaner Lygna med felt 4 
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Brandbu og Tingelstad Almenning mener dette feltet er dårlig egnet, både på grunn av utfordringer i 
forhold til atkomst og at det ligger relativt utsatt til mot rv. 4. Området er videre planlagt med 
tradisjonell VA løsning, der avløpsløsningen ligger i umiddelbar nærhet til feltene. Almenningen har 
derfor ønsket å ta i bruk et nytt område utenfor områdereguleringen Hyttefelt Lygna sør. De ønsker å 
ta i bruk området ved Gammelsætra nord for fv 180 mot Hurdal. Dette innebærer at en åpner et nytt 
hytteområde på Lygna. 23. november 2018 var det felles befaring i Gammelsætra-området sammen 

med representant fra Fylkesmannen i Oppland. Den foreløpige tilbakemeldingen da var at området 
kunne vurderes gjennom en planprosess.  
 
Rådmannen ønsker at planutvalget tar stilling til om man ønsker å arbeide videre med planlegging av 
dette.  
I praksis vil det være et spørsmål om en ønsker å videreføre prosjektet Klimapositivt hytteliv da en nå 
skal over i en fase da en bør gjøre konkret planlegging i forhold til noe som kan gjennomføres som et 
konkret prosjekt. Da er en avhengig av en lokal grunneier som er villig til å være med på dette. 
Rådmannen oppfatter det slik at Brandbu og Tingelstad almenning sin interesse i prosjektet nå er 
knyttet til muligheten for å få bygget ut i området rundt Gammelsætra. 
 
Hvis man går videre med en planprosess rundt dette område er ikke det et endelig ja til utbygging. 
Det er mange forhold som må avklares gjennom en planprosess, og det er mulig å stoppe prosessen 
på et senere tidspunkt. Likevel vil det være arbeidskrevende å gå i gang med en slik prosess. Det vil 
derfor være unødvendig tidsbruk å gå videre med denne prosessen hvis det ikke er politisk vilje til å 
vurdere ytterligere areal på Lygna til hytteutbygging.  
 
Det er lagt ut betydelige områder for hytteutbygging på Lygna. Selv om det har vært et godt salg og 
mye utbygging er det likevel store områder som kan benyttes uten at en tar i bruk nye områder. 
Brandbu og Tingelstad Almenning har signalisert at de kan tenke seg å ta ut felt 4 fra 
områdereguleringen for hyttefelt Lygna sør, hvis det blir mulig å starte utbygging i 
Gammelsæterområdet.   
 
Halmbråtahøgda var opprinnelig planlagt som hytteområde. Området ligger på Brandbu og 
Tingelstad Almenning sin eiendom, men ble tatt ut pga. funn av den rødlista arten ulvelav. Dermed 
ble felt 4 liggende slik at det er noe vanskeligere å bygge ut.    

  

Figur 2 Lygna med Gammelsæter området markert med rød sirkel 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning  
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel vedtatt 20.06.2019 viser Gammelsæter området som LNF område 
(landbruk, natur og friluftsliv) 
Hyttefelt Lygna sør vedtatt 25.09.2014 viser utbyggingsområde for fritidsboliger på Lygna.  
 
Gjeldende vedtak 
Ingen tidligere vedtak i denne konkrete saken 
 
Økonomi 
Det er gitt tilskudd fra Klimadirektoratet og FM i Oppland til prosjektet. Klimapositivt hytteliv 
prosjektet fikk innvilget 250 000 kr fra Klimasatsordningen i 2016 (forprosjekt) og 800 000 kr i 2018. 
Hvis prosjektet ikke gjennomføres blir tilskuddet ikke utbetalt. 
 
Bemanning 
Gran kommune har bidratt med saksbehandlerkompetanse inn i prosjektet og fulgt opp gjennom 
møter og seminarer. Det er brukt innleid kompetanse til utarbeiding av rapporter og prosjektskisser. 
Videre arbeid må konsentrere seg om utarbeiding av et planforslag og vil kreve 
saksbehandlerressurser til dette. Selve planforslaget kan det leies inn eksterne ressurser til, men 
kommunens ansatte må påregne å bruke betydelig tid inn i dette arbeidet.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Planutvalget må ta stilling til om man ønsker å utrede nærmere gjennom en planprosess, muligheten 
for å legge ut et nytt område i tilknytning til Gammelsæter på Lygna til utbyggingsområde for 
fritidsboliger. I praksis innebærer dette også mulighet for å videreføre prosjektet klimapositivt 
hytteliv.  Samtidig er hovedsaken planutvalget må vurdere om man ønsker å legge ut ytterligere areal 
til fritidsboliger. Slik sett ser rådmann to alternative muligheter for vedtak 
 

- Planutvalget ønsker å gjennomføre en planprosess som innebærer at en vurdere å legge ut et 
område i tilknytning til Gammelsætra på Lygna til område for rundt 100 fritidsboliger. 

Eller 
- Planutvalget ønsker ikke å tilrettelegge for ytterligere areal til fritidsboliger på Lygna ut over 

det som i dag er lagt inn i kommuneplanens arealdel. 
 
Det er i dag lagt ut betydelige områder for framtidige fritidsboliger. Det er allerede bygget ut store 
felt, men det er areal i kommuneplanens arealdelen for langt mer enn det som i dag er bygget ut. 
Dette innebærer at det i seg selv ikke skulle være grunn til å legge ut flere områder for fritidsboliger 
nå.  
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Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) har tilbudt seg å ta ut felt 4 fra områdereguleringsplan for 
Hyttefelt Lynga sør. Dette kan være et argument for å tillate et annet mer attraktivt område.  
 
I praksis legger en nå all utbygging sør for Lygna. Området nord for fv. 180 er i stor grad et 
skogsområde som har lite utbygging. Dette er et selvstendig argument får ikke å åpne for videre 
utbygging i dette området. Selv om Gran kommune har store skog og friluftsområder er området 
nord for fv180 er et av områdene med relativt få inngrep. 
 
Det vil ikke være et endelig vedtak nå om å tillate et nytt hyttefelt, men kommunen bør ikke gå i gang 
med en såpas arbeidskrevende prosess hvis det ikke er reell vilje til å vurdere dette nærmere. En 
reguleringsprosess vil kreve endring av kommuneplanens arealdel og en konsekvensutredning av 
dette. Det vil derfor være en relativt omfattende planprosess. Det er også et moment at en må følge 
opp intensjonene i prosjektet klimapositivt hytteliv. Det vil innebære at en må få en utbygging av en 
helt annen karakter enn det man i dag har innenfor områdereguleringen for Lygna sør. Dette må også 
være et premiss for videre arbeid med et område.  Det kan være at prosessen ikke vil føre til endelig 
vedtak om regulering på grunn av f. eks. innsigelser fra fagmyndigheter, konsekvenser som 
framkommer i planprosessen som en ikke overser i dag, eller endring i politisk vilje til ytterligere 
utbygging.  
 
Det kan også argumenteres med at det ikke er Gran kommunes oppgave å regulere et område for 
fritidsboliger for BTA. Samtidig er det Gran kommune som har fått tilskuddsmidler til dette, og det 
må forutsettes at en kan få til et samarbeid med BTA om utvikling av en annen type hytteområder 
enn det en har hatt så langt.  
 
Det enkleste for oss nå er å ikke legge ut flere områder til fritidsboliger på Lygna. Det kan også stilles 
spørsmål om det er rett prioritering for kommunen å videreføre prosjektet nå som man har store 
oppgaver innenfor utbygging både i Gran og Brandbu. Samtidig er dette en mulighet vi har nå. Det vil 
innebære at vi kan påvirke utbyggingen av fritidsboliger i en annen og mer klimapositiv retning. Det 
kan også innebære en positiv mulighet for Lygna som destinasjon og beliggenheten av et nytt felt 
bygger opp under Lygna som et nytt område for fritidsboliger.  
 
Rådmannen vil derfor anbefale at i går videre med en konsekvensutredning og 
reguleringsplanprosess for å legge ut et område for fritidsboliger i tiknytning til Gammelsætra på 
Lygna. Dette må være under forutsetning at en samtidig tar ut felt 4 fra områderegulering for 
hyttefelt sør fra KPA. Det må også være en forutsetning at en kommer videre med en 
samarbeidsavtale med BTA om videreføring av prosjektet klimapositivt hytteliv.  
 
Rådmannen fremmer derfor følgende forslag til vedtak 
 

1. Rådmannen bes varsle endring av KPA med et nytt område for fritidsboliger i området ved 
Gammelsetra på Lygna og samtidig tilbakeføring av felt 4 i områdereguleringsplan for 
hyttefelt sør Lygna til LNF område 

2. Rådmannen bes om å varsle oppstart av og utarbeide et forslag til reguleringsplan for 
fritidsboliger i området ved Gammelsetra på Lygna i tråd med prinsippene for klimapositivt 
hytteliv i forprosjektrapport datert 21.09.2017 

3. Det er en forutsetning at området ikke skal kunne benyttes til utbygging av annen type 
fritidsbolig enn det som er skissert i prosjektet «Klimapositivt hytteliv» 

4. Rådmannen bes arbeide videre med en avtale med mellom Gran kommune og BTA om 
prosjektet Klimapositivt hytteliv  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ordinære prosess ved varsling av oppstart av endring av KPA og reguleringsprosess må 
gjennomføres. Det må videre drøftes med BTA. 
 

 
Dato: 20. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


