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Møtedato

Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt 5 - Behandling før
offentlig ettersyn
Rådmannens innstilling:

bygningslovens§
I tråd med plan og bygningslovens
§ 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna hytteområde
felt 5, med plankart datert 13.09.2022, reguleringsbestemmelser revidert 13.09.2022 og
planbeskrivelse revidert 13.09.2022, ut
ut til offentlig ettersyn.

Samtidig sendes forslag til nye vegnavn Kvitberga, Fillekremmervegen og Fillekremmeråsen på
høring.

Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.
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PLAN-22/00859-27
PLAN-22/00859-27 Illustrasjonsplan, revidert
revidert 13.09.2022 (vedlegg 2).
PLAN-22/00859-24
datert 20.09.2021 (vedlegg 3).
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PLAN-22/00859-24 VA-rammeplan for BFR15-BFR19, datert 20.09.2021 (vedlegg 4).
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PLAN-22/00859-24 Miljøfaglig utredning (vedlegg 5).
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PLAN-22/00859-24
PLAN-22/00859-24 Samla innspill til planarbeidet (vedlegg 7).
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PLAN-22/00859-24 Sammendrag og kommentarer til innspill til planoppstart (vedl. 8)
19/00679-4 Referat fra oppstartsmøte 30.04.2019.

Oppsummering

Vedlagt

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Nei

Reguleringsplan for Lygna hyttefelt 5 utfyller en del av områderegulering for hyttefelt Lygna sør.
Forslag til reguleringsplan viser 80 hyttetomter. Planutvalget har myndighet til å bestemme om
planforslaget skal legges
leggesut
og sendes
sendes på høring.
ut til offentlig ettersyn og
Nye vegnavn foreslås
foreslåstil
til Kvitberga, Fillekremmervegen ogFillekremmeråsen.
og Fillekremmeråsen.
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Saksutredning
Bakgrunn for saken

Planforslaget fremmes av
plankonsulent Henning Larsen
plankonsulent
AS (tidligere Rambøll) på
Architects AS
vegne av forslagsstiller Brandbu og
Tingelstad Almenning (BTA) og
Lygnalia Grunneierlag SA.
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l.
Planområdet ligger på Lygna, figur 1.
Området
Området ligger øst
øst for rv. 4 og sør
for Lygnasæter. Atkomst til
planområdet
planområdet er fra rv. 4 via
to atkomstveger
Lygnasæter, med to
fra Lygnaliavegen.
Planområdet er ca. 307 daa.
Planområdet
planområdet er det
Innenfor planområdet
planlagt 80 hyttetomter. Innen hver
tomt
tomt åpnes det opp for en
to sidebygninger.
fritidsbolig og to
Maks bebygd areal (BYA) per tomt er
2.
satt til 200m
200m2.
satt

Beliggenhet til planområdet vist
vist med svart
Figur 1.
1. Beliggenhet
svart avgrensning.

Planstatus
Planstatus
avsatt til framtidig
Planområdet er avsatt
fritidsbebyggelse i kommuneplanens
arealdel og utgjør felt 5 i
områdereguleringsplan for hyttefelt
vedtatt 25.09.2014, se
Lygna sør, vedtatt
figur 2.
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I områdeplanen er feltene
nummerert
A-– F (Lygnalia
nummerert A
Grunneierlag) og 11 – 5 (Brandbu og
Tingelstad Almenning). Felt 5 eies
også delvis av Lygnalia Grunneierlag.
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2,5 km

area/del. Planavgrensning til
Figur 2. Utsnitt
Utsnitt fra
fra kommuneplanens arealdel.
planfors/ag vises med rødt.
planforslag
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Områdereguleringsplan stiller krav
om detaljregulering for felt 4, 5, B, C,
om
D, EE og F.
D,
satt rekkefølgekrav om
om
Det satt
utbygging fra nord mot sør. Feltene
l, 2, 3, A, B og C er allerede godkjent
1,
godkjent
og delvis utbygd. For felt 5 er det
om at minst 60% av
rekkefølgekrav om
felt 3 være utbygd. Dette
felt
rekkefølgekravet er oppfylt.

Planforslaget

plankart ffor
o r Lygna hytteområde
hytteområdefelt
Figur 3. Forslag til plankart
felt C.
C.

Planforslaget består av følgende:
Fritidsbebygge/se, felt BFR1-19
BFRl-19
- Fritidsbebyggelse,
med et
et areal på 82 daa:
▪ 80 hyttetomter
▪ Grad av utnytting: Maks
2.
200m2.
bebygd areal BYA= 200m
▪ Maksimale høyder for hytter:
Mønehøyde -– 6,5 m.
Gesimshøyde -– 6 m.
felt BST1-4
BSTl-4 på 13,1
-- Skiløypetrase,
Skiløypetrasé, felt
daa.
Kombinert bebyggelse- og
- Kombinert
og
anleggsformål, felt KBA på 0,5 daa.
anleggsformål,
STi på 0,1
- Teknisk
Teknisk infrastruktur, felt STI
daa.
Kjøreveg, felt SKV1-3
SKVl-3 med samlet
samlet
- Kjøreveg,
areal på 13,5 daa og annen
SVGlveggrunn -– grøntareal,
grøntareal, felt SVG113, med samlet areal på 16,9 daa.
felt GTl-11
- Friområde, felt
GT1-11 på til
sammen 63,9 daa.
GNl-4 på 117
- Naturområde, felt GN1-4
daa.

Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan er veiledende når
det gjelder plassering av bebyggelse
(jf. bestemmelse §2.15). I områdeplanen er det bestemmelse om
om at
bygningsplassering skal vises for felt
5. Det er valgt å ikke gjøre
illustrasjonsplanen juridisk bindende
da det fort ville blitt
blitt mange
dispensasjonsbehandlinger. For å
styre plassering av bebyggelse er det
i stedet lagt inn juridisk bindende
byggegrenser.

Illustrasjonsplan for planområdet, jf.
figur 4, viser 80 hytter, vegsystem,
skiløyper, bevaringsverdige trær og
plass for trafo.

Figur 4. Illustrasjonsplan datert 06.09.2022 viser veiledende
utnyttelse av planområdet.
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foreslått to
Det er foreslått
to atkomstveger.
Atkomstveg i nord er til 61 tomter og
dekker Brandbu og Tingelstad
sitt areal. Atkomstveg i
Almenning sitt
sør er til 19 tomter og dekker
sitt areal.
Lygnalia Grunneierlag sitt

Overvannshåndtering
reguleringsbestemmelsene§
angitt hvordan overvann skal håndteres og bestemmelse
Det er i reguleringsbestemmelsene
§ 2.5 angitt
om at utbyggingen ikke skal medføre raskere avrenning av overvann enn det som var tilfell før
om
utbygging.
Arealregnskap -– dyrket areal og dyrkbart
dyrkbart areal
Innenfor planområdet er det 286 daa skog av lav (247 daa) og middels (34 daa) bonitet og 19,5 daa
myr. Det er ikke dyrka eller dyrkbar jord innenfor planområdet.

Foreløpig planprosess
planprosess

Planoppstart
Planoppstart
Oppstartmøte med kommunen ble holdt 30.04.2019. Plankonsulent varslet om planoppstart
06.06.2019 og kunngjøring i avisen Hadeland 12.06.2019, med frist for innspill 05.08.2019.

Innspill til planarbeidet
Til varsel om
om planoppstart kom det innspill fra 5 parter:

••
••
••
••
••

Oppland fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
energidirektorat
Direktoratet for mineralforvaltning
Statens vegvesen
Lygna hytteforening

mottatt innspill til planoppstart fra Fylkesmannen i Innlandet, i dag Statsforvalteren i
Det er ikke mottatt
Innlandet. Kommunen har 09.09.2022 fått
fått bekreftelse at innspill til planoppstart ikke ble sendt og at
de ikke har merknader til planoppstart.

Plankonsulent har samlet alle innspillene til varsel om planoppstart i vedlegg 7. Innspillene er
oppsummert og kommentert av plankonsulent i vedlegg 8. I tabellen under gjengis de ulike
innspillene, delvis forkortet, med rådmannens kommentar.
Avsender

Dato

Innspill
Vi hadde ikke merknader til
ut noe
oppstart og det er ikke sendt ut
uttalelse fra oss.

Oppland
fylkeskommune

19.07.19

er
Referat fra oppstartsmøte er
grundig
grundig og oversiktlig og dekker
de mest vesentlige ttema
e m a for
for
de
at
planoppstart, og vi forventer at
referatet blir fulgt
fulgt
punktene i referatet
o p p i det
det videre planarbeidet.
opp
til å
Vi oppfordrer forslagsstiller til
vise intern grønnstruktur
grønnstruktur i
Det er
er også viktig å
plankartet. Det
å
sikre eksisterende
eksisterende vegetasjon
som skal bevares, ii plankartet
plankartet og
som
bestemmelsene.
forslaget om
om å
Vi støtter forslaget
å vise
vise
interne byggegrenser ii
f o r å sikre god
plankartet, for
god
landskapstilpasning og bevaring
av vegetasjon
vegetasjon og
og terreng,
terreng, og
og
av

Statsforvalteren i
Innlandet

09.09.22
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Rådmannens
Rådmannens kommentar

Tas til orientering.

Grønnstruktur og
er ivaretatt
byggegrenser er
ivaretatt i
planforslaget.
Det er
er foretatt
foretatt registeringer
Det
t r æ r . Disse
av verdifull gamle
gamle trær.
er vist
vist med
m e d hensynssone
er
med
bevaring av naturmiljø med
tilhørende
reguleringsbestemmelse
§6.3

forventer en bevisst bruk av
byggegrenser. I tillegg må
landskapstilpasning ivaretas i
plankart og bestemmelser.
plankart
Nattlandskapet må også ivaretas
Nattlandskapet
og vi anbefaler bestemmelser
om lyspunkter som sikrer en god
om
situasjon nattestid. Eksempel på
slike bestemmelser kan være:

om
Bestemmelse §2.12 om
temaet
belysning ivaretar temaet
utebelysning.

Utebelysning
fjernvirkning av
• Skjemmende fjernvirkning
utebelysning tillates ikke.
• Utebelysning skal
skal være
avskjermet, ikke over
horisontalplanet og
og ikke
blendende.
et maksimalt
Det bør også vurderes et
antall lyspunkter pr. fritidsbolig.
at klima- og
Vi forventer videre at
miljø får en sentral plass i
planleggingen.

Klima og miljø er ivaretatt i
planforslaget.

Kulturarvenheten har ingen
merknader til saken.

Tas til orientering.

Statens vegvesen

11.06.19

Vi viser til mottatt
mottatt oppstartsvarsel
for Lygna felt 5 i Gran kommune.
Statens vegvesen har ingen
merknader til tiltaket.

Tas til orientering.

Direktoratet for
mineralforvaltning
(DMF)

24.07.19

at planen kommer i
DMF kan ikke se at
konflikt med registrerte
forekomster av mineralske
Ut ifra foreliggende
ressurser. Ut
informasjon kan vi heller ikke se at
planen medfører uttak av masser
som vil omfattes av mineralloven.
DMF har på nåværende tidspunkt
om
ingen merknader til varsel om
oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Lygna felt
5 i Gran kommune.

Tas til orientering.

Norges vassdragog
energidirektorat
energidirektorat
(NVE)

03.07.19

NVE gir råd og veiledning om
om
NVE
hvordan nasjonale og vesentlige
regionale interesser innen sine
saksområder skal hensynstas ved
utarbeiding av arealplaner.
Forslagstiller har ansvar for at
at disse
vurdert i
interessene blir vurdert
planarbeidet.
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Lygna
Hytteforening

05.08.19

l.Flom, erosjon, skred og overvann
1.Flom,
det
God arealplanlegging er
er det
viktigste virkemiddelet for å
forebygge skader fra flom, erosjon
og skred. Hensynet til flom må også
sees i sammenheng med lokal
overvannshåndtering. Økt grad av
utbygging i nedbørfeltet gir økt
økt
andel tette flater. Dette bidrar til
raskere avrenning og krappere
flomtopper nedstrøms. Dersom
vassdraget ikke har kapasitet til å ta
imot denne økte avrenningen, må
det planlegges med tilstrekkelige
fordrøyningstiltak i nedbørfeltet
som kompenserer økningen. Dette
må gjøres tidlig i planprosessen slik
satt av tilstrekkelig areal
at det blir satt
til tiltakene.
2. Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser
knyttet til vassdrag og grunnvann.
Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser,
kan utløse konsesjonsplikt
konsesjonsplikt etter
vannressursloven.
3. Energianlegg Planen må ta
hensyn til anlegg som er planlagt
eller har konsesjon etter energi- og
vassdragslovgivningen.

l. I forbindelse med
1.
reguleringsplanarbeidet er det
reguleringsplanarbeidet
et overvannsplan for hele
laget et
planområdet som del av VABFRl -– BFR14.
rammeplan for BFR1
Her foreligger der blant annet
beregninger av overvann, både
avrenning ved dagens og
framtidig situasjon.

Lygna Hytteforening (omfatter
hytteeiere på Brandbu og Tingelstad
sitt område) informerer
Almenning sitt
om sitt
sitt engasjement knyttet til de
om
trafikale utfordringene og
miljømessige konsekvenser de
mener at trafikken til
hytteområdene er i ferd med å få.
Innspillet er vedlagt
kommunikasjon som har vært med
Gran Kommune og Statens
Vegvesen omkring dette temaet.
om at dette hensyntas i det
De ber om
om å få
videre planarbeid og ber om
tilsendt reguleringsplanen direkte
tilsendt
ut til offentlig
når den legges ut
ettersyn.

Konflikter rundt
utfartsparkeringen og
trafikksikkerheten her, er løst
gjennom rekkefølgekrav som
regulert løsning blir
sikrer at regulert
bygget før det kan startes
hyttebygging i felt 5.
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2. Planforslaget åpner ikke opp
for tiltak som kan utløse
konsesjonsplikt etter
konsesjonsplikt
vannressursloven.
3. Forslagsstiller har vært i
Nett
kontakt med Glitre Energi Nett
AS som områdekonsesjon etter
AS
energiloven. Innenfor
planområdet er det regulert
areal for trafo.

Lygna hytteforening har
gjennom flere år engasjert seg
for å få en ny atkomst til Lygna
hytteområde fra sør, slik at
at det
blir mindre trafikk forbi felt 1l
og 2. Områdeplanen viser
imidlertid atkomst til
hytteområdet fra Lygnasæter
og all detaljplanlegging skal
forholde seg til områdeplanen.
En eventuell endring av
atkomst til hytteområdet, slik
at noe av trafikken kan komme

fra sør, vil også belaste hytter
som ikke har gjennomgangstrafikk i dag. En slik endring kan
ikke skje uten at hele
områdeplanen tas opp til
revisjon, noe som det ikke er
om nå.
planer om
Lygna hytteforening har også
reist spørsmålet i forbindelse
med rullering av
kommuneplanens arealdel,
men rådmannen har ikke
foreslått revurdering av
foreslått
hytteutbyggingen på Lygna i
forslag til planprogram.

Konsekvenser
Lover og
og forskrifter

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Plan- og bygningsloven
Naturmangfoldloven
Kulturminneloven
Folkehelseloven
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging
Universell utforming
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

Eksisterende planer

••
••
••
••
••

vedtatt 20.05.2021.
Kommuneplanens arealdel, vedtatt
vedtatt 19.09.2018.
Komunedelplan for energi og klima 2018-2022, vedtatt
Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt
vedtatt 25.09.2014, sak 81/14
vedtatt 21.02.2019, sak 9/19
Detaljregulering for Lygna hytteområde felt B, vedtatt
vedtatt 18.11.2021, sak 118/21
Detaljregulering for Lygna hytteområde felt C, vedtatt

Gjeldende vedtak

Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt
vedtatt 25.09.2014, sak 81/14

Økonomi
Ikke direkte for kommunen.
Bemanning
Ingen

Uttalelse fra andre utvalg

Ja/Nei

Ungdomsrådet

Nei
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Eldrerådet
nedsatt funksjonsevne
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt
Andre råd eller utvalg

Nei
Nei
Nei

Vurdering/alternative løsninger

Planforslaget vurdert opp mot lover, forskrifter og føringer

Plan- og bygningslovens kap 12: Planforslaget tilfredsstiller lovkravene.
KU forskriften (konsekvensutredningsforskriften): Planområdet for fritidsbebyggelse er tilstrekkelig
arbeidet med områdeplanen for Lygna hytteområde. Planforslaget er
konsekvensutredet som del av arbeidet
dermed ikke konsekvensutredningspliktig.

Naturmangfoldloven § 7: I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører
naturmangfoldet vurderes etter lovens
lovens§§
§§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen.
Søk i Naturbasen til Miljødirektoratet 05.09.2022 viser at mesteparten av planområdet ligger
innenfor naturtypen Gammel
Gammel barskog med viktig verdi (B). Denne naturtypen ble registrert i 2011 i
forbindelse med arbeidet med å utarbeide områdeplan for Lygna hytteområde. I områdeplanen er
det derfor følgende reguleringsbestemmelse:
«For felt
felt 5 og
og felt
felt E skal det i detaljreguleringsplanen vises særlig hensyn til naturmiljøet, jfr rapport
2011:51
fra
Miljøfaglig
Utredning. I felt
2011:51 fra
felt 5 og
og felt
felt EE skal det gjøres nærmere registreringer av
o r detaljert planlegging.
p/an/egging. I reguleringsplan ffor
o r felt
naturmiljøkvalitetene, som grunnlag ffor
felt 5 og
og felt
felt E skal
o r hvordan gammel skog, enkelttrær og
bygningsplassering vises og det skal gjøres rede ffor
og andre
elementer av betydning ffor
o r naturmiljøet skal bevares.»
Det er derfor utført egen kartlegging av verdifulle enkelttrær innenfor felt 5, jf. vedlegg 5. Det ble
Det
registrert 25 gamle og verdifulle trær, i hovedsak furu. 4 av disse registeringene er utenfor
planområdet, men de 21 registeringene innenfor er vist med hensynssone for bevaring av naturmiljø.
Bestemmelse §6.3 sikrer bevaring av de registrerte gamle trærne og at det ikke skal gjøre inngrep av
hensyn til biologisk mangfold. Rekkefølgebestemmelse §8.3 sikrer inngjerding av disse
hensynssonene før anleggsperioden starter.

Ved at det er utført kartlegging av naturmangfold, er kravet til kunnskapsgrunnlag vurdert som
i k k e § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende.
oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Dermed vil ikke
Naturmangfoldlovens§
at en påvirkning av et
et økosystem skal vurderes ut
ut fra den samlede
Naturmangfoldlovens
§ 10 sier at
belastning som økosystemet
utsatt for. Planområdet består i dag av hogstflater med
økosystemet er eller vil bli utsatt
noe skog og myr. Planforslaget vil medføre endring i arealbruk av skogsarealene og dermed en
belastning på økosystemet. Ved at de mest verdifulle og gamle trærne er vist med hensynssone
bevaring med tilhørende bestemmelser, er samlet belastning og endring på økosystemet vurdert
som forsvarlig.

Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) vil ikke gjøre seg gjeldende i
denne saken.
Kulturminneloven: Det ble gjennomført
gjennomført befaring og registrering i forbindelse med områdeplanen.
Det ble ikke funnet noe som tyder på at det finnes automatisk fredete kulturminner innenfor felt 5.
Det
Det er likevel tatt
tatt inn en standardbestemmelse om
om at arbeid skal stanses hvis det skulle bli avdekket
avdekket
Det
bestemmelse§
kulturminner i byggeperioden, jf. bestemmelse
§ 2.12.
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Planområdet ligger ca.
14
km fra Jaren stasjon og ca. 3km
14 km
3km fra nærmeste busstopp på Lygnasæter. I all hovedsak forventes
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det atkomst til planområdet vil skje med bil. Planområdet ligger en times kjøring fra de tettest
befolkede områdene på Østlandet.
Fritidsbebyggelsen vil bygge opp under handels- og servicenæringen i Gran kommune.
utsatt for trafikkstøy, men
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging: Området
Området er ikke utsatt
kan være utsatt
utsatt for anleggsstøy i anleggsperioden. Bestemmelse §2.9 og §2.10 gjør retningslinje
T1442 juridisk bindende. Anleggsperioden kan foregå kl.07.00-19.00 mandag til fredag. Ved arbeider
utenfor dette tidsrommet er det krav om
om varsling, jf. § 2.10.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging: Planforslaget sikrer god tilgang til skiløyper
og turstier. Planforslaget kan føre til større press på friluftsområdene på Lygna, noe som kan påvirke
barn
barn og unge som ikke har tilknytning til hyttefeltet.
om at alle veger skal så langt det er
Universell utforming: Reguleringsbestemmelse 2.2 stiller krav om
om at
at atkomst fra
mulig tilfredsstille kravet til universell utforming. I tillegg er det krav om
parkeringsplass til inngangsparti skal være universelt utformet der det ikke krever store
terrenginngrep.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: De nasjonale forventninger
inkluderer forventninger til flere ulike tema. Planforslaget ivaretar flere av forventningene. Ny
fritidsbebyggelse vil bygge opp under handels- og servicenæringen i Gran kommune.
Planforslaget vurdert opp mot eksisterende planer

Planområdet er avsatt
avsatt til framtidig fritidsbebyggelse, og er derfor i tråd
Kommuneplanens arealdel: Planområdet
med arealformålet.

Områdeplan for Lygna hytteområde: Planområdet er regulert til fritidsbebyggelse, og er derfor i tråd
om bygningsplassering ansees som
med arealformålet. Områdeplanens bestemmelser om
tilfredsstillende ivaretatt. Rekkefølgebestemmelsene ivaretar hensynet
hensynet til trafikksikkerhet ved
utfartsparkeringsplassen.
km unna, mens
Kommunedelplan for energi og klima: Nærmeste busstopp er på Lygnasæter ca. 3 km
nærmeste togstasjon er ca. 14 km
km unna. Det innebærer at det forventes at atkomst til området vil
at stadig flere velger el-bil, kan det bety at klimagassutslipp ikke øker like mye som
skje med bil. Ved at
fossilt drivstoff.
da alle hadde biler med fossilt

Øvrige vurderinger av planforslaget

Atkomst over utfartsparkeringen
I områdeplan for Lygna hytteområde sør, er det regulert en ny vegtrase forbi utfartsparkeringen, som
gjør at trafikken til hyttefeltet blir separert fra de som ønsker å parkere for å komme seg ut
ut i
løypenettet
løypenettet på Lygna. Vegtraseen er foreløpig ikke bygd og i dagens situasjon går all trafikk til
hyttefeltet
hyttefeltet over parkeringsplassen. Det foreslås nå rekkefølgebestemmelser som gjør at bygging av
hytter i felt 5 ikke kan starte før denne vegen er lagt om.
to atkomster til planområdet, en i sør og en i nord. Nordre
Atkomst til planområdet: Plankartet viser to
BFRl- BFR14.
atkomst vil være til Brandbu og Tingelstad Almenning sin del av planområdet, til feltene BFR1Søndre atkomst vil være til Lygnalia Grunneierlag sin del av planområdet, til feltene BFR15-BFR19.
Ideelt mener rådmannen at en felles
I områdeplanen var det kun lagt opp til en atkomst til felt 5. Ideelt
atkomst slik områdeplanen viser, ville gitt
gitt en bedre vegløsning. Forslagsstillerne ønsker imidlertid å
være uavhengige av hverandres utbygging.
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Planforslaget viser som nevnt
to atkomstveger. Atkomstvegen i nord er foreslått
foreslått med
Vegnavn: Planforslaget
nevnt to
foreslått med
vegnavn Fillekremmervegen med Kvitberga som navn på sideveg. Atkomstveg i sør er foreslått
vegnavn Fillekremmeråsen.
Gang- og sykkelveg/
sykkelveg/ trafikksikkerhet/
skiløyper/ stier
trafikksikkerhet/ skiløyper/
Planforslaget legger opp til en utbygging som sikrer tilgang til stier og skiløyper. I områdeplanen er
om at
at fra og med utbygging av felt C må sikkerheten og utformingen
det rekkefølgekrav (punkt 4.4) om
av eksisterende og nye krysningene av veg med skiløype vurderes på nytt. I planbeskrivelsen kap. 6.8
om trafikkforhold vurderes eksisterende krysning som god ved at fartsgrensen er senket fra 40 km/t
km/t
om
til 30 km/t, at krysningen er skiltet og at sikten er
er god.
Temaet
Temaet vil imidlertid bli fulgt opp i framtidige detaljreguleringer for de resterende delfeltene.
Overvann og trygge flomveger
Utbyggingen på Lygna kan gi flere harde flater og dermed raskere overvannsavrenning ned Skjerva til
det stilles krav til ny utbygging, selv om
om avstanden
Vigga og Brandbu og det er derfor svært viktig at det
er stor. Overvann er tilfredsstillende behandlet i planforslaget og sikret i bestemmelsene.

Rådmannens konklusjon:

et område som er avsatt
avsatt til fritidsboliger i
Planforslaget legger opp til en fornuftig utnytting av et
kommuneplanens arealdel og områdeplan for Lygna sør hytteområde. Det er ikke framkommet
åpenbare konflikter, verken i forhold til lovpålagte hensyn eller i forhold til eksisterende bebyggelse
og bruk av området.
to mulige behandlingsmåter:
Planutvalget har to
l. Planforslaget legges ut
bygningslovens§§
1.
ut til offentlig ettersyn i tråd med Plan- og bygningslovens
§§ 12-10 og 12-11.
Alternativ 1l
2. Planforslaget avvises. Alternativ 2.

Dette gir følgende forslag til alternative vedtakstekster:
Alternativ 1:
1:
«I tråd med plan og
bygnings/ovens§
leggesforslag
o r Lygna hytteområde
og bygningslovens
§ 12-11
12-11 legges
forslag til reguleringsplan ffor
ffelt
e l t 5, med plankart datert 13.09.2022,
reguleringsbestemme/ser revidert 13.09.2022
13.09.2022, reguleringsbestemmelser
13.09.2022 og
planbeskrive/se
ut til offentlig ettersyn.
planbeskrivelse revidert 13.09.2022,
13.09.2022, ut
Samtidig
Samtidig sendes
sendes forslag
forslag til nye vegnavn
vegnavn Kvitberga,
Kvitberga, Fillekremmervegen og
og Fillekremmeråsen på
høring.
Høringsfrist
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.»
Alternativ 2:
2:
«I tråd med plan og
bygnings/ovens§
o r Lygna hytteområde
og bygningslovens
§ 12-11
12-11 avvises forslag
forslag til reguleringsplan ffor
ffelt
e l t 5, med plankart datert 13.09.2022,
reguleringsbestemme/ser revidert 13.09.2022
13.09.2022, reguleringsbestemmelser
13.09.2022 og
planbeskrive/se
planbeskrivelse revidert 13.09.2022.
13.09.2022. Avslaget kan kreves forelagt
forelagt kommunestyret.»

________

at Planutvalget kommer med en begrunnelse og
Dersom alternativ 2 velges, anbefaler rådmannen at
instruks om
om hva som må bearbeides. Eksempler på slike instrukser kan være begrensning på
hyttestørrelser, krav om
om planfri kryssing av skiløype(r).
planutvalget å velge alternativ 1.
l.
Rådmannen anbefaler planutvalget
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak

om offentlig ettersyn vil dette bli annonsert i avisa Hadeland og utleggelse på
Ved vedtak om
nettside/ planinnsyn. Berørte parter tilskrives.
kommunens nettside/

Dato: 12. september 2022
Godkjent
Godkjent av rådmannen
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