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REGULERINGSPLAN:   FROSTMYRAN BJUGNAN HYTTEFELT  -  
Gnr/ Bnr:   512/2 OG 513/2 
 
TILBAKEMELDING  OM  LEKEPLASS  ETTER  1.GANGS BEHANDLING 
 
 
Det vises til vedtak fra møte i Hovedutvalg forvaltning 16. november 2022 – sak 92/99.  Et 
punkt i vedtaket var: «Vi ber om at plankonsulenten vurderer om lekeplassen bør flyttes til et 
annet areal, og gir en tilbakemelding på dette.» 
 
Forholdet er det at areal for lekeplass er i etter kartet klassifisert som myr. 
 
Spørsmålet er drøftet med grunneierne Lund og Jordet. I fellesskap har vi kommet frem til at 
det mest ønskelige er at lekeplassen fortsatt har samme plassering som i planforslaget. Dette 
begrunnes slik: 

− Lekeplassen er plassert slik at den ligger som et naturlig midtpunkt mellom hyttene.  
− Sentralt beliggende, nær vei 
− Det er ikke så mye annet areal av fastmark å velge mellom 

 
Lekeplassen skal ikke opparbeides med utgraving av myr (ikke uttrauing). Myra skal ikke 
punkteres eller grøftes. Myrmatten skal beholdes intakt. Det legges duk på myra og 
overskuddsmasser fra veibygging legges på duken. Etter planering skal massene bli tilsådd. 
Dette er miljøvennlig ved at overskuddsmasser fra veibygging og opparbeidelse av tomtene 
ikke må kjøres bort eller deponeres. Overskuddsmassene kan brukes lokalt (kortreist) til å 
opparbeide lekeplass. Det blir da et mindre inngrep enn om fastmark med sidehelling skal 
planeres. Man ser for seg følgende som aktuelt å opparbeide og plassere på lekeplassen: 

• Bålplass 
• Benker og bord 
• Ballbane (volley, fotball) 
• Lekaparater 
• Gapahuk 
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På lekeplassen skal det ikke: 
− Parkeres biler 
− Bygges hytte for fellesskapet 
− Anlegges toalett 
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