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Detaljregulering for Bratholt Skog felt  I (109/145 og 109/146) - Offentlig ettersyn  
 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Bratholt Skog 
felt I ut til offentlig ettersyn med følgende forutsetninger: 
 
Før sluttbehandling av planen må følgende foreligge i Lunner kommune: 

 Dokumentasjon på at naturmangfoldkartlegging er gjennomført og resultatene av denne 
kartleggingen.  

 Det må dokumenteres i planforslaget at overlappende infiltrasjonsanlegg har kapasitet 

til rensing av avløpsvann også fra det nye hyttefeltet og at eksisterende avløpsanlegg 
tilhørende Myllakollen hyttefelt ikke blir ødelagt som følge av overlappende arealbruk 
slik planforslaget viser. 

 
Før offentlig ettersyn må det gjøres følgende rettinger: 
Planbestemmelsene: 
§ 7 Rekkefølgebestemmelser: 
Ny bestemmelse: «Om det kommer offentlig nett for vann og/eller spillvann skal eksisterende 
hytter koble seg til disse.» 
De to nestsiste prikkpunktene: «Grøfter for felles va-ledninger skal føres frem til tomtegrense» 
og « Grøfter for felles el.kabler skal føres frem til tomtegrense» erstattes med: 
«Ledninger for vann- og avløp og strøm skal være ført fram til tomtene.» 
§ 4.02: Suppleres med: « AA1 er felles infiltrasjonsanlegg for hyttene i nabofeltet Myllakollen.» 

§ 5.04: Rettes slik at den gir mening. 
 
Samtidig varsles oppheving av den del av reguleringsplan for Myllakollen som overlapper med 
planforslaget. 
 
 

 

Behandling: 

 

Repr. Bjørn Haugen Morstad (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
«Saken utsettes til junimøtet. Administrasjonen skal til dette møtet beskrive muligheten for å revidere 
arealplan/lage områdereguleringsplan. I dette skal kostnad, tidsramme og evt konsekvenser beskrives.» 
 
Utsettelsesforslaget falt med 9 stemmer mot 16 stemmer. 
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Repr. Stein Buan (R) fremmet følgende endringsforslag: 
1. Utnyttelsesgraden på felt 8A må senkes til to tomter. De to som i planen ligger nærmest myra, må 
ikke bebygges fordi dette er ei potensiell rikmyr. 
2. Utnyttingsgraden på felt 8B må senkes til ti tomter. De tre som i planen ligger nærmest myra, må 
ikke bebygges fordi dette er ei potensiell rikmyr. 
 
Stein Buans endringsforslag falt med 6 stemmer mot 19 stemmer. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 20 stemmer mot 5 stemmer. 
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