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PROSPEKT

Halmbråtalia felt A og Badstuåsen felt B

Hyttedrømmen
en time fra Oslo
www.lygnalia.no

Hyttedrømmen
- en time fra Oslo

Kort om Lygnalia:
	Panoramautsikt mot Gaustatoppen, Norefjell, 	
Vassfaret og Randsfjorden
	Alle fasiliteter tilrettelagt: Vei, vann, avløp,
strøm og bredbånd

	Kort vei til alpinsenter og badestrand
	
Ny motorvei på riksvei 4 – kun én time fra Oslo

	Meget snøsikkert, 600–700 m.o.h.

	«Lygnasæter» med hotell, kro og bensinstasjon ved
innkjøring til hytteområdet

	
220 km med flotte, maskinpreparerte skiløyper –
gå til Oslo på ski om du vil. Ski inn - ski ut fra alle
hytter

	Meget barnevennlig – akebakke, gapahuk
og lavvo til fri bruk i hyttefeltet

	Lygna Skisenter med snøproduksjonsanlegg
for langrenn – arrangerte NM 2017 og NM del 2
i 2019
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	Flott, nytt rulleskianlegg på Lygna Skisenter,
åpnet august 2017

For salg eller mer informasjon kontakt:
Lygnalia Grunneierlag ved
Aksel Grinaker: aksel@lygnalia.no, tlf: 95 07 08 19
Liv Ragnhild Heier: liv@lygnalia.no, tlf. 900 60 516
Finn kode: 52368508
www.lygnalia.no

facebook.com/lygnalia

	
Eventyrlig sykkelterreng – gode sykkelveier

	
Gode jakt- og fiskemuligheter
	
Kanopadling i området
Hyttedrømmen en time fra Oslo

INFORMASJON OM LYGNA, HADELAND
OG TOMTENES BESKAFFENHET
Beliggenhet
Lygna ligger 620 m.o.h. i Gran kommune, og har flotte forhold for langrenn, skiturer, fotturer,
sykkelturer, bærplukking, fiske mv. Lygna-området med alle sine aktiviteter og fasiliteter er
et yndet utfartssted/reisemål sommer og vinter. Det er eget turkart for Hadelandsåsene med
alle løyper, turstier, fiskevann og andre fasiliteter.
I sommerhalvåret finner du derfor flotte blåmerkede turstier i DNT's rutenett (vedlikeholdes
av DNT Hadeland), rike fiskevann, fine sykkelveier og mulighet for jakt, bær- og sopptur.
Alle sykkelrutene vises i sommerhalvåret på Skiforeningens app «iMarka».
Om vinteren er Lygna-området snøsikkert med snø tidlig, ofte alt i oktober/november. Ca 220
km med skiløyper går opp mot 700 m.o.h. Løypene kjøres av Øståsen Skiløyper, og er kjent
for sin gode kvalitet og preparering. Traseene er brede og går i et variert og lett kupert terreng.
De aller fleste løyper er kjørt med tanke på både klassisk og skøyting.
Løypene kjøres med løypemaskin så snart det er mulig. Sesongen varer til over påske. Innad i
hyttefeltet kjører vi «mateløyper» ut til hovedløypene med vår egen ATV med belter og
sporsetter, slik at alle hytter skal ha «ski inn – ski ut». I Lygnalia finner du videre to
akebakker, den største med skitau, petanquebane, lavvo og to gapahuker (foreløpig) med
bålpanner, til fri bruk for alle. Nytt servicebygg med oppholdsrom for hyttefolk, kontorer,
utstyrsgarasje mv. står ferdig våren 2020.
Løypene blir preparert ved snøfall, ved arrangement/renn og før hver helg.
Løypenettet på Lygna henger sammen med løypenettet til Skiforeningen mot Oslo, Romerike
og Gjøvik. På skiforeningens hjemmeside www.skiforeningen.no vises alle løypene på
Øståsen under Markadatabasen, og på Skiforeningens app «iMarka», for oversikt over løyper,
turforslag etc. DNT's hjemmesider er: www.turistforeningen.no.
Lygna Skisenter er tilrettelagt for trening og konkurranser og er regionanlegg for langrenn og
skiskyting. Senteret har snøproduksjonsanlegg, som startes opp så fort kuldegradene kommer.
Anlegget ligger i tilknytning til resten av løypenettet, og eies av 7 lokale idrettslag i Gran
kommune. De har god erfaring med gjennomføring av store arrangement, og arrangerte NM
langrenn del 1 i 2017 med stor suksess – «kanskje det beste NM noensinne», uttalte Norges
Skiforbund. I mars 2019 ble nytt NM langrenn arrangert på Lygna skisenter, denne gang del
2. Senteret er åpnet hver dag hele vinteren. www.lygna-skisenter.no. Lygna Skisenter har
også et flott rulleskianlegg, åpnet i august 2017.
Hadeland O-lag har oppdaterte kart over Lygna-området. De arrangerer løp både sommer og
vinter. I tillegg er det hver sommer mulighet for turorientering i området.
På Hadeland, krigernes rike, er krigsiveren erstattet med varm gjestfrihet. Bygdene og
tradisjoner er gamle som landets historie. De samme slekter som ryddet boplassene dyrker i
dag jorda.
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Hadeland har en rik historie og du kan se severdigheter, minnesmerker fra vikingtiden og
middelalderen med Søsterkirkene, Steinhuset og St.Petri kirke.
Distriktet er tradisjonsrikt på kunst og kultur. På Hadeland Folkemuseum på Tingelstadhøgda
finner du Halvdan Svartes grav, og Kistefos-Museet på Jevnaker har industrihistorie og nå
også mer moderne utstillinger. Tegneseriemuseet på Brandbu har spennende rom med
utstillinger og blader med alle tegneseriene vi kjenner.
Hadeland Glassverk på Jevnaker er landskjent for flott glasskunst og opplevelser for små og
store. Grinakervev på Brandbu er en av de få gjenværende damaskveverier, der det bl.a. veves
linduker og det tradisjonsrike busserullstoffet. Kunsthåndverkere innen keramikk og
sølvarbeid finner du også på Hadeland. På Granavollen kan man besøke «Glasslåven», åpnet
av dronning Sonja i 2016, med arbeidende kunstnere, utstillinger mv. Vi anbefaler også et
besøk i Hadeland Kultursal i Gran sentrum, som arrangerer konserter, teaterforestillinger mv.
gjennom hele året.
Aktiviteter som kanefart, gårdsbesøk, guidede turer og badeland byr også Hadeland og Toten
på. I Røykenvik finner du badestrender og restauranten Lokstallen samt sommerrestauranten
D/S Oskar II.
Tettstedene Brandbu og Gran har gode shoppingmuligheter, og flere restauranter, for
eksempel Peppes Pizza, samt gode thai- og kinarestauranter.

Adkomst
Lygna ligger midt i mellom Hadeland og Toten. Fra Oslo følger man Riksveg 4 til Hadeland,
gjennom Roa og Gran, og fortsetter mot Gjøvik. På Lygnasæter tar man av til høyre ved
Lygnasæter Hotell m/kro og Shell-stasjon. Man følger skilt til Lygna Hyttegrender via bom på
utfartsparkeringa (ring 95 07 08 19 Aksel Grinaker eller 90 06 05 16 Liv Ragnhild Heier for å
åpne bommen), og deretter skilt til Lygnalia. Følg Lygnalivegen og deretter Halmbråtåvegen.
Det er ca 2,5 km fra Lygnasæter til Lygnalia.

Beskaffenhet
Tomtene i Lygnalia felt A Halmbråtalia er fra ca. 0,8 til ca. 1,7 daa. Tomtene er
selveiertomter, solrike og ligger i åpent skogsterreng. Fra tomtene kan man gå rett ut i
preparerte skiløyper. I felt A er samtlige 245 tomter enten bebygget, eller er byggeklare, og
fradelt med egne gnr og bnr og oppmålt. De er ferdig opparbeidet med veg, vann, avløp,
strøm og rør for fiberbredbånd. Se tomtekart med prisliste. Felt B Badstuåsen med 45 tomter
er byggeklart med infrastruktur på plass mot slutten av 2020.
Tomtene er naturtomter og skal i hovedsak bevares som naturtomter. Grøfter til avløp, vann
og strøm er tilbakeført med stedegne masser. Det vil ta noe tid før grøftene er grodd igjen og
går i ett med naturen.

14.02.2020
Lygnalia Grunneierlag SA
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KJØPEKONTRAKT
Mellom
Lygnalia Grunneierlag SA,
Grinakerlinna 109,
2760 Brandbu,
epost: aksel@lygnalia.no,
tlf.nr. 95 07 08 19,
foretaksnr. 989 883 267,
som selger
og
<bname>/t, f.dato:
<badrs>
<bzipc>, <bcity>
epost:,
<btele/m>
<bofid>
Omsetningsnr: <omsno>

som kjøper

Oppdragsnr: <oonum>

er inngått følgende avtale:
I. Overdragelsesobjekt
	Selger overdrar gnr <ognum> bnr <obnum> i 3446 Gran kommune, tomt nr i Lygnalia. Tomten er o ppmålt til
m2.
II. Kjøpesum og omkostninger
1. Kjøpesummen for tomten er kr <opric>
Kroner<ospri> 00/100
2. I tillegg til kjøpesummen må kjøper uoppfordret betale følgende omkostninger sammen med sluttoppgjøret
i punkt 1:
Dokumentavgift til Staten (2,5 %)
kr. <odoca>
Tinglysningsgebyr for skjøte
kr. 585,Tinglysningsgebyr for panterettsdokument kr. 585,Pantattest pr stk
kr. 92,Til sammen
kr.
Tinglysningsgebyr og attestgebyr beløper seg til kr 585,- for hvert panterettsdokument kjøper må tinglyse på
eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i ovenstående avgifter/ g ebyrer.
Oppgjørsmeglers provisjon og utlegg betales av selger. Selger gir ved undertegning på denne kontrakten oppgjørsmegler fullmakt til å trekke provisjon og utlegg fra klientkonto sammen med sluttoppgjør ved tinglyst skjøte.

Selger _______________________

Kjøper_______________________
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III Oppgjør / overdragelsesprosedyre
1.	Alle innbetalinger skjer til Tunet Advokat og Eiendomsmegling AS V/ advokat Inger Sagbakken, heretter kalt
oppgjørsmegler, sin klientkonto 6177 05 90794.
2.	Advokat Sagbakken skal kun forestå det økonomiske oppgjøret mellom partene. Partene har selv k ommet
til enighet om handelen og advokat Sagbakken har ikke utferdighet prospekt eller vært på befaring av
eiendommen som selges.
3. 	Oppgjøret foretas av oppgjørsmegler. Skriftlig melding vedrørende innbetalingene til klientkontoen skal sendes
Tunet Advokat og Eiendomsmegling AS, postboks 83, 2715 Lunner, eller pr mail inger@tunet.as.
4.	Selger utsteder skjøte samtidig ved underskrift på denne kontrakt. Skjøtet oppbevares hos oppgjørsmegler
inntil det sendes til tinglysning.
5.	Kjøpesum og omkostninger forfaller til betaling innen overtakelsesdato som er avtalt til ____________ jf. også
punkt VI.
6. 	Kjøpesummen og omkostningene regnes ikke som rettidig betalt før den er innkommet/ valutert meglers
klientkonto.
7.	Etter at kjøpesum og omkostninger er betalt sender oppgjørsmegler skjøtet til tinglysning. Når eiendommen
er tinglyst fra selger til kjøper foretar oppgjørsmegler oppgjør med partene i henhold til særskilt oppgjørsopp
stilling. Det er avtalt følgende oppgjørsforutsetninger:
- skjøte er utstedt av selger
- kjøper har betalt kjøpesum og omkostninger og følgelig også overtatt bruken av eiendommen jf. pkt VI 1,
- skjøtet er tinglyst over på kjøper
-	selgers bank har bekreftet sletting av sitt pant i eiendommen slik at kjøpers eventuelle pant får rett p rioritet
eller at eiendommen overdras heftelsesfri
8.	Tunet Advokat og Eiendomsmegling AS forbeholder seg en ekspedisjonstid på inntil 3 virkedager med
oppgjørsprosedyren.
9.	Dersom ikke hele kjøpesummen blir betalt som avtalt, er partene enige om at selger skal ha godtgjort den
til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente av kjøpesummen. Denne bestemmelse gir ikke kjøperen rett til å
forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.
10.	Som betalingsdag regnes den dag Tunet Advokat og Eiendomsmegling AS har mottatt bankremisse eller
skriftlig bekreftelse på at beløpet er inngått på klientkonto. Dato for mottakelse av skriftlig bekreftelse anses
således som innbetalingsdato og legges til grunn ved en eventuell renteberegning mellom partene.
IV. Heftelser
I. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.
2. 	Kjøperen har akseptert vilkårene i vedlagte ”Forutsetninger for tomtekjøp” i Lygnalia. I den utstrekning det er
motstrid mellom disse vilkårene og kjøpekontrakten, går kjøpekontrakten foran vilkårene.
3. Evt jordskiftesaker.
V. Tinglysning / sikkerhet
1. Når kjøpesum og omkostninger er innbetalt sendes skjøtet til tinglysning.
2. Etter at skjøtet er tinglyst og selgers bank har mottatt andel av kjøpesummen slettes bankens pant.
3.	All tinglysing av dokumenter på eiendommen skal foretas av oppgjørsmegler. Dokumenter som skal tinglyses
må snarest overleveres oppgjørsmegler i undertegnet stand.

Selger _______________________
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Kjøper_______________________

VI. Overdragelsestidspunkt
1.	Eiendommen overdras med virkning fra kjøpesummen er innbetalt, jfr. kontraktens punkt III vedr betalingsfrist.
2.	Eiendommen står fra nevnte tidspunkt for kjøpers regning og risiko, og kjøper svarer fra samme tidspunkt for
alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.
3.	Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen bort ved
at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som kjøperen ikke svarer for.
VII. Mislighold – reklamasjon
1.	Dersom kjøpesummen ikke er innbetalt innen en måned etter avtalt overtakelsesdato har selger rett til å heve
kjøpet og kreve erstatning for eventuelt tap.
For øvrig gjelder de alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og avhendingsloven.
VIII. Bilag/særlige forhold
1. Kjøper har fått seg forelagt og har gjort seg kjent med salgsprospekt som inneholder følgende:
- Reguleringsplan for Lygna Sør i Gran kommune,
- Oversiktskart for tomtefeltet
- Vedtekter for Lygnalia hyttevelforening,
- Forutsetninger for tomtekjøp i Lygnalia,
- Tomtekart for tomt nr.
- Pantattest
- Orientering vedr avsløpsslam
2. Kjøper forplikter seg til å bebygge tomta med hytte innen 3 – tre - år etter at kjøpekontrakten er underskrevet.
3.	Overholdes ikke denne fristen, kan Lygnalia grunneierlag SA kreve å få tomten tilbakeført til seg til f orannevnte
kjøpesum, eventuelt med fradrag for kostnader som Lygnalia Grunneierlag SA har hatt i forbindelse med
overdragelsen.
4.	Vann, avløp og strøm ligger i tomtegrensen og påvises av Lygnalia Grunneierlag SA. Det leveres 40A inntak på
strøm. Det leveres med kveil med 35 meter lavspentkabel ved tomtegrensen. Ved bruk av egen entreprenør
må kjøper frostsikre sin vann- og avløpsledning fram til stoppekran. Tomtekjøper har ansvar for eventuell varmekabel fra stoppekran til egen hytte for å kunne hindre eventuelle frostproblemer.
5. Kjøper plikter å undertegne på egenerklæring om konsesjonsfrihet.
6. 	Selger har opplyst at Oslo Vann- og Avløpsetat har søkt om og fått tillatelse til å utbedre mellomlager for tørket
og renset avløpsslam vest for området som er regulert til hytteområde på Lygna. Planutvalget i Gran kommune fattet 27. november 2019 enstemmig vedtak om å endre regulering av området der mellomlageret ligger
til LNF-område i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel. Selger arbeider også for å unngå
gjenåpning, se vedlagte orientering datert januar 2020, inntatt som bilag i prospekt og i kontrakten. Kjøper er
oppfordret til å foreta de undersøkelser og henvendelser Kjøper måtte ønske. Partene er enige om at denne
avtalen og den pris som er avtalt ikke er betinget av et særskilt vedtak eller resultat.
7.	Ved signering på denne kjøpekontrakten aksepterer kjøper å motta informasjon fra Lygnalia Grunneierlag SA pr
epost.
IX. Hvitvasking
Eiendomsmeglere og advokater er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om
mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter
i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse. I henhold til lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) og forskrift av 13. mars 2009 nr. 30 om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsforskriften) er megler/ advokat pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette
innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til
Selger _______________________

Kjøper_______________________
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å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv.
Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet.
Megler/ advokat er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig
transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som
ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør t ransaksjonen
mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot megler/ advokat som følge av at megler/ advokat
VII.
Mislighold - reklamasjon
rapporterer mistenkelige transaksjoner til Økokrim.
1

Dersom kj0pesummen ikke er innbetalt innen en maned etter avtalt overtakelsesdato har

VIII.

Bilag/saerlige forhold

1

Kj(llper har fatt seg forelagt og har gjort seg kjent med salgsprospekt som inneholder

rett til a heve kj¢pet
og kreve
erstatning
for eventuelt tap. kan ta bekreftet kopi av legitimasjonen
Kjøper og selgerselger
skal uoppfordret
legitimere
seg
slik at oppgjørsmegler
som ledd i identitetskontroll (oppdraget omfattes av lov og forskrift om hvitvasking). I tillegg må kjøper fylle ut
For ¢vrig gjelder de alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og avhendingsloven.
og levere til megler oppgjørsskjema.

IX. Underskrifter og eksemplarer

f¢1gende: i 4-fire- likelydende eksemplarer hvorav hver av partene får hvert sitt og to eksemplarer
K ontrakten er utferdiget
beror hos oppgjørsmegler, Tunet Advokat og Eiendomsmegling AS.
Reguleringsplan for Lygnalia hyttefelt i Gran kommune,
Oversiktskart for tomtefelt A,
Kjøper og selger skal uoppfordret
seg slik at oppgjørsmegler kan ta bekreftet kopi av legitimasjonen
Vedtekter forlegitimere
Lygnalia hyttevelforening,
Forutsetninger
for tomtekj(llp
i Lygnalia
som ledd i identitetskontroll
(oppdraget
omfattes
av lovFelt
ogA,forskrift om hvitvasking). I tillegg må kjøper fylle ut
Tomtekart for tomt nr.
og levere til megler oppgjørsskjema.
Pantattest
2

Hytteeieren forplikter seg til a bebygge tomta med hytte innen 3 - tre - ar etter at kj0pekontrakten

Lunner, <ddate>er underskrevet.

Lunner, <ddate>

3
Overholdes ikke denne fristen, kan Lygnalia grunneierlag SA kreve a fa tomten tilbakef0rt til seg til
Som selger:
Som kjøper:
forannevnte kj(llpesum, eventuelt med fradrag for kostnader som Lygnalia Grunneierlag SA har hatt i
Lygnalia grunneierlag
SA
forbindelse med overdragelsen.
4
Vann, avl(llp og str(llm ligger i tomtegrensen
og pavises av Lygnalia
Grunneierlag SA. Det leveres 40A
________________________________________
		
_______________________________________

Aksel Grinaker

inntak pa str¢m. Det leveres med kveil med 35 meter lavspentkabel ved tomtegrensen. Kj(llper ma
<bname>
frostsikre sin vann og avl!l)psledning fram til tilknytningspunkt.
Tomtekj(llper har ansvar for eventuell
varmekabel fra hovedledning til stoppekran og derfra til egen hytte for a kunne hindre eventuelle
frostproblemer.

______________________________________
		
____________________________________
5
Selger har opplyst at Oslo Vann- og Avløpsetat har søkt om tillatelse til utvidelse, alternativt
Nicolai Stenersen
gjenåpning av mellomlager for tørket og renset avløpsslam<bname>
vest for området som er regulert til
hytteområde på Lygna. I vedtak 15. mars 2017 ga fylkesmannen i Oppland tillatelse til utvidelse, men
fylkesmannen opphevet vedtaket i brev av 9. oktober 2017 på grunn av saksbehandlingsfeil. Selger
også for å hindre gjenåpning, se vedlagt orientering datert mars 2018, inntatt som bilag.
Hjemmelshaversarbeider
samtykke:
Kjøper er oppfordret til å foreta de undersøkelser og henvendelser Kjøper måtte finne ønskelig.
Partene er enige om at denne avtalen og den pris som er avtalt ikke er betinget av et særskilt
vedtak eller resultat.

_____________________________________
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Kj!Zlper plikter a undertegne pa egenerkl�ring om konsesjonsfrihet.

IX.

Underskrifter og eksemplarer

1

Kontrakten er utferdiget i 4-fire- likelydende eksemplarer hvorav hver av partene far hvert sitt og to
eksemplarer beror hos oppgj(llrsmegler, Tunet Advokat og Eiendomsmegling AS.

2

Kj(llper og selger ska I uoppfordret legitimere seg slik at oppgj(llrsmegler kan ta bekreftet kopi av
legitimasjonen som legg i identitetskontroll (oppdraget omfattes av lov og forskrift om hvitvasking).

Seiger____ ___

Selger _______________________
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Kj0per_______

Kjøper_______________________

Forutsetninger for tomtekjøp i Lygnalia
1. Det er pliktig medlemskap i Lygnalia Hyttevelforening.
2.	Tomta eller eiendommen må ikke utnyttes slik at det oppstår skade, fare eller ulempe for omkringliggende
eiendommer. Det er ikke tillatt å drive handel, håndverksvirksomhet, kafe eller annen næringsvirksomhet fra
eiendommen.
3.	Hytteeieren får ingen jakt- eller fiskerett, eller rett til å ta ved på selgerens eller andres skogeiendommer i
Lygnaområdet.
4.	Nødvendig hogst og andre inngrep i forbindelse med (etablering av) bebyggelse og andre anlegg, tillates
kun i samsvar med godkjent bebyggelsesplan på tomta. Trær som står mer enn 5 m fra hytteveggen (hyttas
nærområde) kan ikke hugges uten skriftlig samtykke fra Lygnalia Grunneierlag SA med tilhørende selskaper
(heretter kalt Lygnalia).
5. Utleie av hytta som fritidsbolig er tillatt.
6.	Bebyggelsen skal mest mulig underordne seg terrenget og naturpreget i området. Større terrenginngrep og
planeringsarbeider tillates ikke. Bestående vegetasjon skal bevares og fornyes slik at hovepreget av landskapet
opprettholdes.
7.	Voldes det skade på trær som skal bevares, kan straffeansvar og/eller sanksjoner bli gjort gjeldende ifølge
plan- og bygningsloven kapittel XVIII og XI.
8.	Utenom det regulerte området skal det kunne drives et økonomisk optimalt skogbruk. Overdragelse av tomten
endrer ikke beiteretten i området.
9. Bufe må ikke forstyrres eller fores av hytteeierne eller andre.
10.	Hunder og andre husdyr skal i beitetiden og båndtvangstiden være i bånd og for øvrig til enhver tid ellers i året
holdes under kontroll. Eventuell skade på beitedyr, som kan føres tilbake på forhold som skyldes hytteeieren,
skal denne være ansvarlig for. Selgeren er ikke ansvarlig for skade forvoldt av beitedyr.
11.	Hytteeieren er forpliktet til å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lover og lokale bestemmelser angående
hundehold.
12.	Gjerde som avgrensning av hele tomta tillates ikke, men det tillates oppsatt gammeldags skigard som en
komposisjon for markering av innkjøring til tun begrenset til maks 25 m gjerde pr. tomt.
13.	Det skal opparbeides atkomst og to biloppstillingsplasser på hver 18 m2 innenfor hver tomt. Biloppstillingsplasser medregnes innenfor total tillatt BYA.
14.	Flaggstenger, utvendige parabolantenner, permanent oppsatte klessnorer, frittstående levegger eller portaler
tillates ikke på den enkelte tomt, ihht. reguleringsbestemmelsene. Frittstående utepeis krever melding om
tiltak etter PBl §94.
15.	Lygnalia Grunneierlag SA med tilhørende selskaper skal administrere og ha ansvar for vedlikehold av veger
og snuplasser innenfor området, herunder også adkomstvegen til Lygnalia hytteområde felt A og parkerings
plasser. Lygnalia Grunneierlag SA kan ikke stilles til ansvar for snø som måtte bli brøytet inn på parkerings
plassene. Plasser som er fri for biler under den ordinære brøyting, vil bli forsøkt holdt åpne.
Selger _______________________
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16.	For bruk av veger og parkeringsplasser, snørydding av egen parkeringsplass samt vedlikehold av stikkledninger for vann og avløp betaler hytteeieren årlig en avgift, se prisliste i prospekt. Avgiften kan hvert år reguleres ihht. kostnadsutviklingen.
17. Avgiftene betales uavhengig av om tomten er bebygd eller ikke.
18.	Parkering på vegene er forbudt. Den som parkerer på veg vinterstid og dermed hindrer snøryddingen, kan
bli gjort ansvarlig for de økte snøryddingskostnadene dette medfører. Vegforholdene vinterstid kan medføre
at deler av vegen kan bli stengt for trafikk i kortere tider (force majeure). Hytteeieren er ikke berettiget til
erstatning for dette, heller ikke for de ulemper som kan oppstå ved snøryddingen. Hytteeier skal rette seg
etter de anvisninger for trafikk som kan bli gitt av Lygnalia.
19.	Hytteeieren er pliktig til å koble seg inn på offentlig anlegg for vann og avløp på dertil anvist sted. Det er
ikke tillatt å bygge hytte uten avløp. Eneste tillatte avløpsløsning er vannklosett.
20.	Hytteeieren skal sørge for at søppel og avfall blir forsvarlig pakket og levert etter den til enhver tid
g jeldende instruks, som fastsettes av Lygnalia, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS eller Gran
kommune. Bortkjøring og destruksjon utføres av Lygnalia, Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS eller
Gran kommune.
21.	Hytteeieren er forpliktet til å betale de til enhver tid gjeldende avgifter for vann, avløp, renovasjon, feiing og
mulige andre nåværende eller fremtidige offentlige/stedlige avgifter.
22.	Tilkobling fra hytte til el-nett skal skje med jordkabel.
23.	Ved forsinket betaling av utgifter/avgifter til Lygnalia påløper rente etter den til enhver tid fastsatte
morarentesats.
24.	Ved manglende betaling av avgiftene nevnt foran, opphører rett til å bruke veger samt de innretninger det
betales avgift for.
25.	Lygnalia disponerer nødvendig grunn til traseer til vann og avløp, el-kabler, telekabler mv som måtte gå
over tomta (i grunnen og i luft) vederlagsfritt.
26.	Bruk av snøscooter eller annet terrenggående motorkjøretøy er forbudt for hytteeiere innen Lygnalia sitt
område.
27.	Hytteeier er innforstått med at Lygnalia til enhver tid kan treffe bestemmelse om den felles bruk/utnyttelse/
disponering av området slik at dette blir utnyttet på en for hytteeierne og brukerne best mulig måte. Det
forannevnte gjelder tiltak av ordensmessig karakter, samt også andre tiltak som kan være aktuelle.
28.	Overdragelse av tomt og/eller hytte skal meldes til Lygnalia umiddelbart.
29. Innbetaling til opparbeidelse av felles aktivitetstiltak skjer med med et årlig beløp, inkludert tilskudd til
løypekjøring. Gjeldende avgift framgår av prisliste i prospekt. Avgiften kan hvert år reguleres ihht kostnadsutviklingen.
01.03.19
Lygnalia Grunneierlag SA

Selger _______________________
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Vedtekter for Lygnalia Hyttevelforening
§1 Medlemmer
Medlemmer av velforeningen er tomteeiere i Lygnalia Dette er samtlige nye tomter som etableres i henhold
til godkjent reguleringsplan og godkjent bebyggelsesplan.
§ 2 Rett og plikt
Samtlige eiere av tomtene i reguleringsområde Lygnalia har rett og plikt til medlemskap.
§ 3 Styre
Vellet ledes av et styre på 5 medlemmer og to varamedlemmer. Styreleder velges av årsmøtet for ett år om
gangen.
Styret er beslutningsdyktig når tre av styrets medlemmer er til stede. Styret fører protokoll fra sine møter.
Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmer utover naturlige felleskostnader og kontingenter.
For å sikre kontinuitet i styrearbeidet sitter Styremedlemmene to år av gangen.
§ 4 Årsmøte
Årsmøte holdes innen 1.7. hvert år og kunngjøring skjer skriftlig til medlemmene eller på annen forsvarlig
måte med 14 dagers varsel. Sammen med innkallelsen sendes regnskap samt redegjørelse for de saker som
har vært behandlet og skal behandles. Årsmøtet ledes av den møteleder som velges ved møtets begynnelse.
Årsmøtet behandler følgende:
1. Styrets årsberetning
2. Årsregnskap/revidert beretning
3. Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentant
4. Fastsettelse av kontingent
5. Øvrige saker som står på innkallelsen
§ 5 Stemmeregler
Ved avstemning har hver fritidseiendom en stemme. Det er anledning til å utstede skriftlige fullmakter.
Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet blant møtende medlemmer er leders stemme
avgjørende.
§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst halvparten av
medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som
skal behandles.
§ 7 Årsmøteprotokoll
Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og to medlemmer valgt av årsmøte. Underskrevet protokoll
sendes samtlige medlemmer.
§ 8 Forpliktelser
På vegne av medlemmer i velet tilhører blant annet følgende forpliktelser:
1. 	Samarbeid med Lygnalia Grunneierlag SA med tilhørende selskaper i forbindelse med vegnettet og
fellesarealer på Lygna-Sør reguleringsområde.
2. 	Vedlikehold av fellesarealer innenfor Lygnalia. Vedlikehold av infotavler, skilting og miljøstasjon foretas av Lygnalia Grunneierlag SA med tilhørende selskaper.

Selger _______________________
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§ 9 Grunneiere
	Grunneiere av fellesareal og veger på reguleringsområde Lygnalia har møterett på årsmøtet til velet og
skal ha skriftlig innkallelse på lik linje med tomteeiere. Grunneiere har ikke stemmerett.
Godkjent i stiftelsesmøte 03.02.2015, endret i første ordinære årsmøte 22.10.2016. Endret på årsmøte
23.06.2018

Selger _______________________
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GEBYRER/AVGIFTER
OFFENTLIGE AVGIFTER, FRITIDSBOLIGER – GRAN KOMMUNE:
VANN OG AVLØPSGEBYR 2020
Årsgebyr
Abonnementsgebyr vann pr eiendom kr 2.137,50
Abonnementsgebyr avløp pr eiendom kr 2.022,50
Forbruksgebyr for vann pr m3 målt forbruk kr 20,11
Forbruksgebyr for avløp pr m3 målt forbruk kr 30,36
Vannmålerleie pr år kr 475,-.
Tilknytningsgebyr
For vann pr boenhet kr 12.750,-. For avløp pr boenhet kr 12.875,-. Det er krav om vannmåler for fritids
bebyggelse.
Gebyrsatsene fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det må forventes en økning av
vanngebyrene utover prisstigningen, i årene framover.
Det kan bli endringer av systemet framover. Kommunens forskrift skal revideres. Hvilken virkning det eventuelt vil få for fritidseiendommer er for tidlig å si noe om.
Byggesaksgebyr
Fritidsbolig - høy standard, m/innlagt vann – inntil 200 m2 BRA: kr 19.550,- (med ev. tillegg)
Eiendomsskatt
Det er innført eiendomsskatt i Gran kommune. Satsen er 0,1 % av eiendommens takst, med et bunnfradrag
på kr 200.000,- Hytta vil bli taksert av kommunen.
Feie- og tilsynsgebyr

kr 437,50,- pr. år.

For fullstendig prisliste: se www.gran.kommune.no
RENOVASJON – Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS:
Hytter/fritidsboliger

kr. 1.487,50,- pr. år.

NETTLEIE – Glitre EnergiNett AS:
Hytter/Fritidsbolig:
Fastbeløp (pr. år)
kr 1.250,-.
Energiledd:
49,70 øre/kWh
Prisene er inkl. mva, Enova- og forbruksavgift. Det er ingen tilknytningsavgift.
TOMTEKJØPER MÅ SELV UNDERSØKE GEBYR- OG AVGIFTSSATSENE MED AKTUELL ETAT. LYGNALIA
GRUNNEIERLAG SA TAR INTET ANSVAR FOR MULIGE FEIL I OVENNEVNTE PRISER.
14.02.2020

Selger _______________________
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GEBYRSATSER I LYGNALIA
Veivedlikehold, snørydding samt vedlikehold av stikkledninger for vann og avløp: kr. 4.600,Opparbeidelse av felles aktivitetstiltak: kr. 2.000,- inkludert 500,- til løypekjøring (Øståsen Skiløyper)
Medlemskontigent i Lygnalia Hyttevelforening: kr. 500,14.02.2020
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FELT A HALMBRÅTALIA
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Vi bygger ﬂotte laftehytter i Lygnalia!
Moderne tradisjon av høy kvalitet

For mer informasjon,
kontakt Rune Kjensberg
Tlf. 975 12 350

Hytteservice AS

Har du behov for en elektriker
elektriker?
?
Vi hjelper deg uansett størrelse på jobben!
Hva med en SMART hytte?

Ta kontakt med oss

Alt innen elektriske installasjoner
Sørvangsbakken 29, 2770 Jaren
Tlf. 404 77 200
ainstall.no

Grunn og betongarbeid - Tømrerarbeider
Faste priser -ingen usikkerhet for kundene
Ta kontakt med oss i dag
Grunnarbeid til å stole på!

Gjør det mulig!
Nordea samarbeider lokalt med Lygnalia Grunneierlag og
tilbyr finansiering av bolig- og hyttedrømmen.
Kontakt Grete Ruden Prestkvern for et uforpliktende tilbud.
Tlf: +47 24012945 | Mob: +47 48100995
grete.ruden.prestkvern@nordea.no
nordea.no

Din rørlegger
på Lygna!

ramsøy.no

Bli kjent i Lygnalia, legg en helg til vårt Hyttetun
Vi har tre nye, flotte hytter til utleie,
med skisporet rett utenfor hytteveggen

Hyttetun

www.lygnalia.no/utleie

FELT B BADSTUÅSEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR
LYGNA HYTTEOMRÅDE FELT B
I GRAN KOMMUNE
REGULERINGSBESTEMMELSER
Plan ID: E-250
Arkivsak:
Arkivkode:
Saksbehandler: Sigrid Lerud
Bestemmelsene er datert:

07.07.2016

Sist revidert / endret: 22.01.2019

Plankart er datert:

07.07.2016

Sist revidert / endret: 22.01.2019

Kommunestyrets vedtak 21.03.2019

1

Behandling / saknr.9/19

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
Fritidsbebyggelse, BFR
Skianlegg, BSA
Serviceanlegg, BAB
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg, SV
Annen veggrunn – grøntareal, SVG
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§ 12-5 2.ledd nr.1

§ 12-5 2.ledd nr.2
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Grønnstruktur

Friområde, GF
Vegetasjonsskjerm, GV

§ 12-5 2.ledd nr.3

Landbruk-, natur- og friluftsområder samt reindrift
Friluftsformål, LF

§ 12-5 2.ledd nr.5

Sikringssone

§ 12-6 jfr. § 11-8 bokstav a

Faresone

Frisikt
Høyspenningsanlegg
Flomfare

§ 12-6 jfr. § 11-8 bokstav a

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 ikkereflekterende 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 ikkereflekterende 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
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.
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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
5.1.1

Fritidsbebyggelse (BFR1 – 11)
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
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.

796381_1_0.DOCX
32

Side 3 av 6

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.
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.
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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
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)
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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.

10.

Rekkefølgebestemmelser (tilføyd i kommunestyrets vedtak 21.92.2019, sak 9/19)

10.1

Bekk
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 og kulvert skal dimensjoneres for 200-årsflom.
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Hyttedrømmen en time fra Oslo

ORIENTERING nr. 5
Før sommeren 2017 ble representanter for Lygnalia Grunneierlag SA ved en tilfeldighet oppmerksom
på at fylkesmannen i Oppland i vedtak 15. mars 2017 hadde gitt Oslo Vann- og Avløpsetat tillatelse til
utvidelse av tidligere mellomlager for tørket og renset avløpsslam ved «Badstua» vest for området
som er regulert til hytteområde på Lygna. Vedtaket ble gjort uten varsel til naboer eller Lygnalia
Grunneierlag SA. Etter aksjoner fra Lygnalia Grunneierlag SA som for egen regning har engasjert
Advokatfirmaet Bull & Co i Oslo for å bistå, opphevet fylkesmannen vedtaket i brev av 9. oktober
2017 på grunn av saksbehandlingsfeil.
Oslo Vann- og Avløpsetat opplyste da at de ønsket å utbedre mellomlageret for å kunne ta det i bruk
etter at det i praksis ble stengt i forbindelse med inspeksjon fra fylkesmannen i 2014.
Det har vært omfattende arbeid med saken.
I møte 27. november 2019 fattet Planutvalget i Gran kommune enstemmige vedtak som følger:
«Planutvalget ber om at Rådmannen fremmer forslag om å endre kommuneplanens arealdel
fra annet område/slamdeponi til LNF i forbindelse med revidering av kommuneplanens
arealdel.»
Det er foreløpig ikke nærmere avklart hvordan kommunen vil følge opp vedtaket.
For å unngå bruk av området i «Badstua», har Lygnalia grunneierlag SA inngått en avtale på fem år
med Oslo Vann- og Avløpsetat hvor de skal finne jorder i Gran og omkringliggende kommuner hvor
slam kan mellomlagres lokalt i påvente av spredning på jordene. Så lenge avtalen varer har Oslo
Vann- og Avløpsetat forpliktet seg til å ikke benytte området i «Badstua» til mellomlagring. Hensikten
er at Oslo Vann- og Avløpsetat i løpet av femårsperioden skal få på plass alternativ
mellomlagringsplass et annet sted enn i «Badstua».
Lygnalia Grunneierlag SA vurderer det slik at sannsynlighet for oppstart av mellomlageret i «Badstua»
er lav, og desto lenger tid som går før drift eventuelt kan gjenopptas, desto større vil sannsynligheten
være for at Oslo Vann- og Avløpsetat finner alternative løsninger andre steder. Lygnalia Grunneierlag
SA har brukt store ressurser og arbeider aktivt for å unngå at drift av mellomlageret gjenopptas, men
det ligger i situasjonen at man ikke kan forutsi hvilket endelig utfall denne saken vil få.
Jaren/Lygna, januar 2020
Lygnalia Grunneierlag SA
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HYTTEFELT A-F

Tilhører Lygnalia Grunneierlag (LLG)

Felt 1–4

Tilhører Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA)

Felt 5

Eies med ca 2/3 av BTA og 1/3 av LLG

HYTTEFELT A-F

HYTTEFELT A-F

Tilhører Lygnalia Grunneierlag (LLG)

Tilhører Lygnalia
Grunneierlag (LLG)
Felt 1–4
Tilhører Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA)

Felt
Felt1–4
5

Tilhører Brandbu
Tingelstad
(BTA)
Eies medog
ca 2/3
av BTA og 1/3Almenning
av LLG
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