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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
REGULERINGSPLAN SKARVEHEIA. 

Revidert: 31. mai 2016 
Vedtatt av Hol kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, i 
kommunestyre 22.06.2016, sak nr. 62/16.

1 GENERELT 

1.2 Innenfor plangrensen gjelder følgende reguleringsformål: 
• Bebyggelse og anlegg jf. Pbl § 12-5 nr. 1: Areal for fritidsbebyggelse  BFR
• Bebyggelse og anlegg jf. Pbl § 12-5 nr. 1: Skiløypetrasé BST
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur jf. Pbl § 12-5 nr. 2: Veg SV
• LNFR Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift jfr. PBL §12-5 Nr. 5: LF

Friluftsformål og LNA Naturformål.
• Bruk og vern av sjø og vassdrag jfr. PBL §12-5 Nr. 6.VNV Naturområde i sjø og

vassdrag

1.3 Hensynsoner 
• Hensynssoner jf. Pbl § 12-6:

o H370 Faresone ved Høyspenningsanlegg
o H530 Friluftsliv (byggegrense skiløype)
o H560 Bevaring naturmiljø #1 og #2

1.4 Hensikten med reguleringsplanen 
Å legge til rette for fortetting av fritidsboliger i samsvar med kommuneplanens 
arealdel. 

2 FELLES BESTEMMELSER 
2.1 Rekkefølgekrav 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging av nye hytter innenfor planområdet, 
skal det opparbeides vinterbrøyta parkeringsplass reservert de nye hyttene i området 
Osestølen. Reservert og varig vinterbrøytet parkeringsløsning kreves dokumentert i 
den enkelte byggesak. 

Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent vann- og avløpsplan 
for alle nye hytter. 

2.2 Automatisk freda kulturminner 
Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeidet må 
arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i Buskerud fylkeskommune varsles, jf. 
Kulturminneloven §8.2. 

3 OMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE 
3.1 Bygningers plassering 

Bygninger skal plasseres slik at de underordner seg landskapet i området og får en 
minst mulig framtredende beliggenhet. Hytter skal plasseres med minimum 4 meter 
avstand til eiendomsgrense eller formålsgrense på plankartet, med mindre det er vist 
egen byggegrense i plankartet. Møneretningen skal være parallell med terrengets 
høydekoter. Ved byggemelding av nye hytter skal det leveres fotomontasje eller 
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tverrsnitt og lengdesnitt som viser hyttas plassering i terrenget. Bygninger skal i størst 
mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Maksimalt tillatt fylling i skrått terreng er 1,5 
meter fra opprinnelig terreng. 

3.2 Bygningers utforming 
Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 32°. Møneretningen skal være i 
bygningens lengderetning. 

Ny bebyggelse i området skal tilpasses eksisterende bebyggelse mht. takform, 
materialbruk og farge. Det skal brukes mørke tjære- eller jordfarger. Som 
taktekkingsmateriale, skal det benyttes naturmaterialer som torv, skifer eller tre. Det er 
ikke tillatt med tv/parabol-antenner og flaggstenger som kommer over mønehøyden. 

3.3 Utnyttelsesgrad 
Tillatt total utnyttelsesgrad per tomt går fram av opplistingen under som maksimalt 
antall m2 BYA. Det tillates en selvstendig boenhet pr. tomt, samt et anneks og et 
uthus/garasje. Garasje og uthus kan være på inntil 30 m2 BYA pr. enhet. Utendørs 
parkeringsareal er medregnet i BYA med 2x18 m2. 

Sum utnyttingsgraden er påført plankartet for hvert enkelt formål i henhold til 
oppstillingen under. Utnyttingsgraden knyttes til regulert eiendom som skal ligge 
innenfor regulert tomtegrense eller formålsgrense. Nye hyttetomter er nummerert fra 
T1 til T11. 

Ved søknad om tiltak etter Pbl § 20-1 bokstav a eller b, skal det for tomter hvor det er 
regulert tomtegrense eller hvor eiendomsgrense skal oppheves, følge søknad om ny 
grunneiendom jfr. Pbl § 20-1 bokstav m. Utnyttingsgrad gjelder for ny eiendom. 

Utnyttingsgraden tillates ikke endret eller overført fra annen eiendom. 

BFR1: Sum BYA 432 m2 
• T1: 216 m2

• T2: 216 m2

BFR2: Sum BYA 216 m2 
• T3: 216 m2

BFR3: Sum BYA 216 m2 
• T4: 216 m2

BFR4: Sum BYA 648 m2 
• T8: 216 m2

• T9: 216 m2

• T10: 216 m2
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BFR5: Sum BYA 648 m2 
• Gnr. 52 bnr. 505: 216 m2 
• Gnr. 52 bnr. 472: 216 m2 
• T11: 216 m2 

BFR6: Sum BYA 216 m2 
• Gnr 5 Bnr 311: 216 m2 

BFR7: Sum BYA 894 m2 
• Gnr. 5 bnr. 342: 216 m2 
• Gnr. 5 bnr. 248: 216 m2 
• Gnr. 5 bnr. 249: 246 m2 
• Gnr. 5 bnr. 252: 216 m2 

BFR8: Sum BYA 432 m2 
• Gnr 52 bnr 264: 216 m2 
• Gnr 52 bnr 229: 216 m2 

BFR9: Sum BYA 532 m2 
• Gnr 5 bnr 282: 216 m2 
• Gnr 5 bnr 283: 316 m2 

BFR10: Sum BYA 1376 m2 
• Gnr. 52 bnr. 368: 216 m2 
• Gnr. 52 bnr. 447: 216 m2 
• Gnr. 52 bnr. 307: 216 m2 
• Gnr. 52 bnr. 246: 246 m2 
• Gnr. 5 bnr. 273: 266 m2 
• Gnr. 5 bnr. 375: 216 m2 

BFR11: Sum BYA 864 m2 
• Gnr 52 bnr 202: 216 m2 
• Gnr 52 bnr 235: 216 m2 
• Gnr 52 bnr 223: 216 m2 
• Gnr 52 bnr 387: 216 m2 

BFR12: Sum BYA 532 m2 
• Gnr 5 bnr 310: 316 m2 
• T7: 216 m2 

BFR13: Sum BYA 406 m2 
• T5: 190 m2 
• T6: 216 m2 

BFR14: Sum BYA 216 m2 
• Gnr 52 bnr 289: 216 m2 

3.4 Høyder 
Maks mønehøyde er 5,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. 
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Den synlige delen av grunnmuren skal ikke overstige 0,6 meter. Bruksareal under 
terreng medregnes kun der avstand mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå 
rundt bygningen er større enn 0,5 m. 

3.4 Byggesøknad 
I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan som 
også viser plassering av framtidige bygg og hvordan den ubebygde delen av tomta skal 
planeres og utnyttes. 

3.5 Naturinngrep og revegetering 
Ved utbygging i området skal inngrepene i naturen gjøres så skånsomt som mulig. 
Eksisterende vegetasjon skal bevares. 

Omfanget på fyllinger og skjæringer skal begrenses i samsvar med hensynet til 
landskap og naturmiljø. Vegetasjonen der det etableres grøfter for tekniske anlegg, 
vegskråninger og annet areal i tilknytning til veg og hyttetomter, skal tilbakeføres 
(revegeteres). Dette gjøres ved at vegetasjon og jordmasser fjernes lagvis og 
tilbakeføres i motsett rekkefølge. Kommunen kan ved søknad om tiltak kreve at det 
dokumenteres i en marksikringsplan hvordan dette gjøres og hvordan tiltaket 
avgrenses. 

Det tillates ikke tilført jordmasser eller vegetasjon som ikke er stedegen. 

For søknad om tiltak som ligger innenfor hensynssonene H560 #1 eller #2, kan 
kommunen stille vilkår som skal sikre at viktige bestander av arter som 
dobbeltbekkasin ikke skades som følge av byggevirksomheten i anleggsperioden. Slike 
vilkår kan være avgrensing av anleggsperiode til utenfor hekkesesong, at det benyttes 
miljøforsvarlige teknikker som lettere, mindre støyende verktøy og utstyr ved 
oppføring av den aktuelle fritidsboligen eller at transport begrenses til et fastlagt sted. 

3.6 Gjerde 
Det er tillates ikke å sette opp gjerde på tomtene. 

3.7 Parkering 
Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser innenfor hver hyttetomt til bruk om 
sommeren. 

Det stilles krav til tinglyst avtale for to (2) stk vinterbrøyta parkeringsplasser for 
etablering av ny fritidsbebyggelse. Tinglyst avtale må fremlegges samtidig med 
rammesøknad/søknad om tillatelse for ny bebyggelse. 

3.8 Strøm/vann/avløp 
Alle typer kabler skal legges i bakken. Fortrinnsvis skal kabeltraseer legges utenfor 
tomtegrunn. 

3.9 Støy 
Ved søknad om oppføring av byggteknisk installasjon jfr. pbl §20-1 bokstav f, som 
avgir støy, som varmepumpe eller lignende, skal krav til innendørs støy fra alle 
utendørs støykilder og utendørs støy fra tekniske installasjoner på eller i fritidsbolig 
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eller tilhørende bygning, tilfredstille teknisk forskrift / NS8175 klasse C, jfr. 
retningslinjer i T-1442, tabell 2. 

3.10 Slokkevann. 
Det skal i hver enkelt søknad om tiltak ifbm fritidsbebyggelse fremlegges løsning for 
forsvarlig slokkevann iht PBL §27-1. Der slokkevann ikke kan løses ved bruk av 
tankbil, skal vanntåkeanlegg eller tilsvarende slukkeanlegg installeres ved etablering 
av ny hyttebebyggelse for å tilfredsstille kravet i PBL § 27-1. 

4 NATUROMRÅDE 
Innenfor området tillates ikke oppført bygninger. Enkle tiltak for tilrettelegging av 
turstier og løyper kan gjennomføres. Alle tiltak må gjennomføres slik at de ikke blir 
skjemmende i landskapet eller gir synlig fjernvirkning. 

5 VEG 
Vegen er adkomstveg til eksisterende og planlagte nye hytter i området. Den er 
regulert med en vegbredde på 3 m tilpasset eksisterende veg i kartgrunnlag datert 1. 
november 2013. 

Vegen skal opparbeides med 3 meter kjørebane. I tillegg kommer skulder og 
grøftebredde på hver side. Før det kan gis igangsettingstillatelse etter PBL §20-4 
bokstav l, kan kommunen kreve at omfanget på fylling og skjæring dokumenteres. 

I vintersesongen kan det etableres skiløypetrasé klasse C i vegen, tilsvarende som 
bestemmelse for skiløype §6. 

6 SKILØYPETRASÉ BST 
Innenfor formålet kan anlegges løypetrasé klasse C i samsvar med kommunedelplan 
for stier og løyper. 

Løypen kan være ryddet og planert på barmark om nødvendig og prepareres med 
tråkkemaskin i inntil 8 m bredde. Ved behov kan skiløypen om nødvendig utvides i 
skarpe svinger og bratt terreng. 

7 FAREOMRÅDE 
Byggegrense langs høyspentlinjen er 7,5 meter målt fra senter høyspentledning. Det 
tillates ikke oppført bygninger innenfor denne sonen. 

8 TRANSFORMATOR 
Bygningens ytterflater og tak på transformator gis en jordnær, mørk farge. 

9 HENSYNSSONE 
Det tillates ikke oppført ny bebyggelse innenfor hensynssonen. 
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