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1 SAMMENDRAG 
Planforslaget inneholder forslag til 11 nye fritidseiendommer med tilhørende infrastruktur i 
samsvar med kommuneplanens arealdel. 
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2 BAKGRUNN 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 
Hensikten med planarbeidet er å plassere hyttetomter innenfor ett område som er satt av til 
byggeområde i kommuneplanens arealdel. Det meste av planområdet inngår i gjeldende 
bebyggelsesplan Skarveheia. Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av 
eksisterende hytteområde med 11 nye tomter og legge til rette for en mer hensiktsmessig 
infrastruktur. Planbestemmelser ønskes revidert for i større grad å la bebyggelse innenfor 
planområder samsvare med dagens ønsker og behov (standardheving). Planen er også en del av 
grunneierens strategi for videreutvikling av Ustaoset – både mht rekreasjon og bosted for fritid. 

2.2 FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 
Forslagstiller er grunneier Stein Vindegg / Usta Eiendom AS. 

Plankonsulent er DBC AS avd. Arkitektur. DBC AS ble etablert i 1993 og tilbyr tjenester innen 
arkitektur, arealplanlegging og tekniske konsulenttjenester. Selskapet har sin hovedvirksomhet i 
Hallingdal, men dekker også hele Sør-Norge. Oppdragsgivere er både offentlige og private. 
Selskapet gjør bruk av avansert IKT- verktøy og tilbyr et fagnettverk både i og utenfor Hallingdal 
Næringshage som bidrar til stor fleksibilitet, kompetanse og kapasitet. Oppdragsleder er siv ark 
MNAL Ingar Dalen. 

Eierforhold 

Planområdet omfatter flere grunneiendommer tilhørende Stein Vindegg (bl.a. 5/66, 52/327, 349, 
359, 364) og i overkant av 20 eksisterende hyttetomter innenfor planområdet (Bebyggelsesplan 
Skarveheia). 

Gnr/bnr Eier 
5/66, 327, 349, 359, 364 
(grunneiendom) 

Stein Vindegg, 3593 USTAOSET 

2.3 UTBYGGINGSAVTALER 
Kommunen har ikke satt krav om utbyggingsavtale i forbindelse med det nye planarbeidet. Det er 
inngått lokal avtale vedrørende tilkobling til avløp med selskapet Ustaoset vann og avløp AS. 

2.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Ny Plan- og bygningslov (Plandelen) trådde i kraft 01.07.09. § 12-9 omhandler behandling av 
planprogram for planer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Planprogram/konsekvensutredning kan unnlates for nærmere bestemte reguleringsplaner når 
disse er i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, og hvor virkningene er 
tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan. 

Omsøkte tiltak medfører ikke endret virkning for miljø og samfunn, og vi har derfor vurdert en 
planbeskrivelse som god nok dokumentasjon for de vurderinger som er gjort og hvilke 
konsekvenser utbygging får. Det er gjort nærmere rede for dette under kap. 8. 
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3 PLANPROSESSEN 
Planarbeidet er initiert i 2005 av grunneier Stein Vindegg. DBC AS er engasjert av grunneier 
som arealplanlegger. Det har underveis vært kommunikasjon med kommunen vedrørende 
muligheter og framdrift i prosessen. 

Spørsmålet om revisjon av reguleringsplan for Skarveheia – Ustaoset, ble forelagt kommunen 
den 11.09.07 jfr. PBL 85 § 30. Saken ble behandlet i møte i Teknisk hovedutvalg den 12.11.2008, 
sak nr. 182/08. Det ble gjort slikt vedtak i saken: 

«Teknisk hovedutvalg gir det råd at det kan utarbeides en reguleringsplan for området vist som 
byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplan for Ustaoset, datert 18.03.04.» 

Det ble gjennomført oppstartsmøte med Hol kommune den 6. mai 2009. 

Det ble meldt oppstart av planarbeid; reguleringsplan for Skarveheia, med brev til berørte 
parter i juni 2009 (brev datert 04.03.09), og annonse i Hallingdølen den 06.06.09. Frist for å 
komme med merknader ble satt til 06.07.09. Etter melding om oppstart av reguleringsarbeidet er 
det mottatt 2 merknader fra henholdsvis Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune samt 15 
merknader fra private parter. 

Planforslaget ble behandlet i utvalg for plan og utvikling i sak 6/15 den 12. november 2015. Det 
ble gjort vedtak om å legge reguleringsplanen med plankart og bestemmelser datert 16. 
september 2015 ut til offentlig ettersyn jfr. PBL § 12-10. Følgende endringer ble i vedtaket bedt 
innarbeidet i bestemmelsene: 

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

• Utnyttelsesgraden i planen endres fra BRA og til BYA. 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 2. april 2016 til 18. mai 2016, kunngjort 
i Hallingdølen den 2. april 2016. Sammen med planforslaget ble forskjellen på BRA og BYA i 
dette planforslaget kommentert i et notat fra forslagsstiller datert 10. mars 2016. 

Planforslaget blir sendt til andre gangs behandling og vedtak i kommunestyret i Hol kommune i 
8. juni 2016. Følgende endringer har blitt innarbeidet etter offentlig ettersyn: 

Endringer i plankartet 
• Skiløypetrasé i vest har fått eget formål samt hensynssone. 
• Byggegrense i BFR13 (T5 + T6) har blitt redusert tilsvarende hensynssone H530_1. 

Utnytting har blitt redusert til BYA 406 m2, dvs. T5 redusert til 190 m2. 
• Sosi 1203 for tomtedeling i 52/447 har blitt tatt ut. Tilsvarende linjer har også blitt tatt ut 

der de lå dobbelt med allerede fradelte eiendommer, men behold i nye byggeformål som 
T8-T10. 

• Sosi 1204 «Eiendomsgrense foreslås fjernet» har blitt tatt ut da de ikke har relevans. 
• Sosi 1221 «Regulert senterlinje» har blitt tatt ut da det ikke har relevans. 
• Byggegrense i BFR7 har blitt redusert til eiendomsgrense for gnr 5 bnr 342. 

Formålsgrensen har ikke blitt endret. 
• I kartgrunnlaget har det blitt tatt inn en linje fra kommunedelplan sti og løyper, som viser 

skiløypetrasé (oransje). 

Endringer i bestemmelsene 
• Ny bestemmelse § 6 for skiløypetrasé, samt bestemmelse i § 5 Veg som henviser til § 6 

for skiløype i vegen. 
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• Ny hensynssonebestemmelse for H530_1 som regulerer byggeforbudet i KPA § 2.1 h) 



Planbeskrivelse Skarveheia   

19. september 2016  Side 7 av 53 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 OVERORDNEDE PLANER 
4.1.1 REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 

Buskerud, Telemark og Hordaland fylkeskommuner vedtok den regionale planen høsten 20111. 
Miljøverndepartementet tok planen til orientering i brev 16. juli 2012. 

Tre hovedmål er viktige i planen: 
• Sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode livsvilkår. 
• Sikre lokalsamfunnene rundt Hardangervidda gode muligheter for nærings- og 

bygdeutvikling. 
• Legge til rette for friluftsliv og naturbasert næringsliv. 

Plangrensen følger Bergensbanen og inkluderer derfor ikke Skarveheia. Arealbruk vurderes på 
Skarveheia vurderes derfor bare opp mot kommuneplanens arealdel. 

Planen brukes ikke som referanse for vurdering av naturmangfold ut over forholdet til villreinen. 
Det vises departementet sin henvisning til Direktoratet for naturforvaltning sin uttale 4. april 2011. 

4.1.2 REGIONAL PLAN FOR NORDFJELLA 
Arbeidet med den regionale planen startet opp i 2010 etter initiativ fra Miljøverndepartementet 
den 12. april 2007. Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud i sak PS 47/14 saknr. 10/5251 
den 11. juni 2014. 

Planen er retningsgivende for den kommunale behandlingen av arealplaner. Skarveheia ligger 
like utenfor randsonen sørøst i planområdet. Her vektlegges føringer som har betydning for 
reguleringsplanens virkning i randsonen og nasjonalt villreinområde. 

Det gis retningslinjer for allmenn ferdsel i § 2.1, se også kommunedelplan for stier og løyper. 
Motorisert ferdsel skal begrenses i hht. gjeldende regelverk jfr. § 2.2. 

 
Figur 1. Utsnitt fra plankart, regionalplan for Nordfjella (med Raudafjell) 2014-2025. Planområdet i 
Skarveheia er markert sør for randsonen til villreinområdet. 

Aurland naturverkstad har utarbeidet en landskapsanalyse som del av den regionale planen. 
Denne benyttes sammen med NIJOS sitt referansesystem for landskapsregioner til å beskrive 
eksisterende landskap og følgelig virkningen av nye hytter i Skarveheia på landskapsbilde. 
Planområdet ligger i et område beskrevet som Fjellbygder med støler, hytteområder og 
reiselivsaktivitet. Landskapskarakteren beskrives nærmere i planbeskrivelsen. 

                                                      

1 Hhv. 18. oktober i Hordaland FK, 7. desember i Telemark FK og 8. desember i Buskerud FK. 
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Figur 2. Skarveheia inngår i Skarveranden, klassifisert som Fjellbygder med støler, hytteområder 
og reiselivsaktivitet. Kartutsnitt: Aurland naturverkstad i landskapsanalyse for Nordfjella. 

Kartet nedenfor viser noen eksisterende trekkveger nord for Skarveheia, samt at planområdet 
ligger utenfor ytre biologiske leveområdegrense, men likevel innenfor fokusområde #6, 
Gravdalen. Den er, og har lenge vært vurdert som et svært viktig trekkområde i øst-vestlig 
retning. Det gir adkomst til viktige beite- og kalvingsområder. Det går veg inn til Kvevatn og det 
foreligger reguleringsinteresser i området, blant annet planforslaget på Skarveheia. 

 
Figur 3. Kartutsnittet viser den ytre grensen for villreinens biologiske leveområde, eksisterende 
trekkveger, neddemte trekkveger, samt anbefalte fokusområder. Kilde: NINA rapport 634, gjengitt 
i regional plan for Nordfjella planbeskrivelse s. 21. 

4.1.3 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2022 
Kommunestyret vedtok samfunnsdelen i sak 88/10 den 26.august 2010. Fra planens avsnitt 4, 
gjengis de hovedmål som vurderes som relevant for reguleringsplan på Skarveheia: 

4.2 Arbeidsplasser og næringsliv 

A. Hol kommune skal bidra til å styrke og opprettholde eksisterende næringsliv og kompetanse. 

Relevante strategier på Skarveheia er: 
1. Sikre forutsigbare og stabile rammebetingelser og legge til rette for videreutvikling av et 

konkurransedyktig reiseliv/næringsliv. 
7. Legge til rette for at turistbedrifter kan skape flere varme senger og åpne for at 

turistbedriftene kan utvikle sine nærområder. 
11. Utnytte fortrinnet som ligger i at vi er nasjonalparkkommune og Geilo som 

nasjonalparklandsby. 

4.4 Hytteutvikling 
A. Legge til rette for rekreasjon og gode naturopplevelser. 
C. Ha en forsiktig og bærekraftig vekst i hytteutviklinga. 

Relevante strategier på Skarveheia er: 
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3. Legge til rette for at ny utbygging primært skjer i og i tilknytning til eksisterende reiselivs- og 
hytteområder. 

4. Satse på å godkjenne standardøkning i hyttene. 
5. Bruke reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og konsekvensanalyser aktivt med tanke på 

å ta vare på god landskapsforvaltning, miljøtilpassing, biologisk mangfold, friluftsinteresser og 
lokal stedsutvikling. 

4.6 Nasjonalparkkommune 
A. Ivareta og synliggjøre kommunens naturverdier slik at innbyggere vet og føler at de er i en 
nasjonalparkkommune. 

Relevante strategier på Skarveheia er: 
1. Tilrettelegge for god informasjon om kultur, miljø og naturverdier, for å øke innbyggernes og 

gjesters kompetanse innafor dette området. 
4. Være en pådriver for samarbeid og dialog mellom forvaltningsmyndigheter, næringsaktører, 

og grunneiere. 
5. Utvikle kommunens helhetlige miljøperspektiv gjennom miljøsertifiseringer, gode 

kollektivtilbud, tilrettelegging, estetikk. 
7. Drive et aktivt holdningsarbeid for å bevisstgjøre brukerne i deres medansvar, i forbindelse 

med ferdsel i nasjonalparkene og annen utmark. 

4.11 Arealbruk 
A. Ta vare på naturresursene og rekreasjonsområdene. 

Relevante strategier på Skarveheia er: 
1. Legge vekt på biologisk mangfold og miljøhensyn i arealforvaltningen. 
6. Delta og følge opp fylkesdelplaner og randsoneplanlegging for å ivareta villreininteressene i 

kommunens arealplaner. 

4.1.4 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 
Kommunestyret vedtok i sak 51/14 den 27. august 2014 Kommuneplanens arealdel 2014-2025. 

Ny utbygging skal skje i eller i tilknytning til eksisterende reiselivs- og hytteområder. Det skal sikre 
mindre forbruk av verdifulle frilufts- og naturområder. Fordi slik fortetting medfører konflikter, 
stilles det plankrav slik at fordeler og ulemper kan veies mot hverandre. 

Innenfor tema natur- og friluftsliv, nyanserer kommuneplanen praksis for byggeforbud langs 
bekker og vassdrag. Byggeforbudet langs bekker med helårs vannføring som vises i LNF-
områder på kart N50 (M1:50000) har i § 1.7 blitt satt til 50 meter. 

Hensynet til krava i naturmangfoldlova ble ivaretatt gjennom konsekvensutredningen. Hol 
kommune har også deltatt i et pilotprosjekt i regi av Direktoratet for naturforvaltning (DN) om 
randsoneforvaltning rundt Hallingskarvet. Målet med prosjektet er en helhetlig forvaltning og 
differensiert bruk av randsonen til et verneområde, der hensikten er å ta vare på både 
verneverdier og brukerinteresser. 

Hytteutredningen 2011 
Utredningen2 gir en oversikt over hvor mange hytter Hol kommune har, og hvor mange ubebygde 
hyttetomter kommunen allerede har godkjent i reguleringsplaner og i 
kommuneplanen/kommunedelplan. For Ustaoset/Haugastøl omtales følgende tall: 

• Eksisterende hytter: 1491, herav 20 stølsbuer 

                                                      

2 Hytteutredningen utgjør Hol kommunes faktagrunnlag til revisjon av kommuneplanens arealdel 2011-2023, datert 09. 
mai 2011. 
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• Igangsettingstillatelser gitt mellom 2000 og 2010: 84 
• Fritidsleiligheter: 158 
• Ubebygde tomter i regulerte felt: 81 
• Gamle fradelte hyttetomter: 26 tomter, hvorav 7 i områder med ikke oppgitt bruksområde 

Det knyttes noe usikkerhet til deler av tallmaterialet, særlig de ubebygde tomtene. Det er tre 
ubebygde tomter innenfor planforslaget for Skarveheia (gnr 5 bnr 252, gnr 52 bnr 447 og gnr 52 
bnr 640 / T11). 

Skiløypetrasé 
Bestemmelsene pkt. 2.1 h) «Ny bebyggelse skal ikke lokaliseres nærmere turløyper og 
turkorridorer enn 15 meter, på snaufjellet, markerte høgdedrag og i våtmarksområde.» har 
relevans for planområdet, da skiløype kjørt med tråkkemaskin som klasse C går gjennom 
planområdet i vest, se kommunedelplan for stier og løyper. 

 
Figur 4. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel fra Ustaoset, med Skarveheia markert. 

4.1.5 KOMMUNEDELPLAN STIER OG LØYPER 2007-2011 
Hol kommunestyre vedtok 28.06.2007, sak 48/07, i hht. Plan- og bygningsloven 1985 § 20-5, 
kommunedelplan for stier og løyper (2007-2011). Det er en tematisk kommunedelplan uten 
juridisk virkning. Plankartet viser gjeldende turstinett i Hol kommune. Kommunestyret forlenget 
planperioden i vedtak den 29.09.2011, sak 80/11. Med grunnlag i revisjon av planens vedlegg og 
kartgrunnlag, ble det inngått ny avtale med alle grunneiere frem til 01.07.2016. Det går to 
hovedløyper gjennom planområdet, den vestre løypa følger vegen, den østre løypa går utenfor 
planområdet. 

Se bestemmelse § 2.1 h) i kommuneplanens arealdel gjengitt ovenfor. 
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Figur 5. Utsnitt fra kommunedelplan for løyper på Ustaoset. 

4.2 REGULERINGS- OG BEBYGGELSESPLANER 
4.2.1 BEBYGGELSESPLAN FOR SKARVEHEIA 

Gjeldende bebyggelsesplan for Skarveheia, planid 062005009, vedtatt 1. september 1999 i sak 
0126/99. Figur 6 viser hvilke deler av plankartet som inngår i planområdet for ny reguleringsplan 
for nordlige deler av Skarveheia. Følgende bestemmelser vurderes som relevante for å vurdere 
virkning: 

• Pkt. 2.1 om utnytting for HL1, H1 og H2 samt utforming av enkeltheter. 
• Pkt. 2.2 om bebyggelsens plassering 
• Pkt. 2.3 om bebyggelsens utforming 
• Pkt. 2.4 om ubebygd areal 
• Pkt. 2.5 om strøm/vann/avløp 
• Pkt. 3.1 for området L1 
• Pkt. 4.1 om høgspentledning ved H6 
• Pkt. 5.1 om privat veg 
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Figur 6. Gjeldende bebyggelsesplan for Skarveheia sammen med plangrense for denne 
reguleringsplanen. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 
Figur 7. Kartutsnitt som viser Skarveheia og Ustaoset i målestokk 1:50.000. Hallingkart.no 13. 
nov. 2013 

5.1 BELIGGENHET 
Planområdet ligger på Ustaoset, 1,5 km nord for sentrum langs adkomstvegen Nyestølsvegen og 
Bismivegen (fra gnr 52 bnr 364 til gnr 52 bnr 368). Nordre del av planområdet er innrammet av 
Bismivegen på østre og vestre side. Avstanden fra gnr 52 bnr 368 til nordre del av planområdet 
ved gnr 52 bnr 539 er nesten 600 m. Avstanden østover til Huskerud er 570 m og videre nordover 
til gnr 52 bnr 539 langs østsiden av planområdet er 840 m. Elva Kulthauggrovi går øst for 
plangrensa. 
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Figur 8. Kart over Skarveheia og Bismivegen. 

5.2 AVGRENSING OG STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET 
Planområdet er på 313,7 daa og omfatter del av gjeldende bebyggelsesplan Skarveheia, se 
avsnitt 4.2.1. Avgrensing av planområdet for reguleringsendring er gjort med tanke på plassering 
av 11 nye tomter innenfor eiendommene 5/66 og 52/364 m.fl., i den nordre halvdelen av 
gjeldende plan. Planområdet avgrenses av eiendomsgrense mot øst, og adkomstveg og 
eksisterende tomter mot vest og sør. 

5.3 STEDETS KARAKTER 
5.3.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Planområdet ligger i et eksisterende område for fritidsbebyggelse med 44 fritidsboliger knyttet til 
den delen av Bismivegen som ligger innenfor planområdet, jfr. avsnitt 5.8.2. Hyttene er ført opp 
over en lengre tidsepoke, men er i hovedsak å betrakte som eldre trehytter. Bygningenes 
størrelse varierer, men de største hyttene har et lite volum og en relativt lav byggehøyde på 1,5 
etasjer med skråtak. Hyttene har en dempet fremtoning, ofte med torvtak og mørkbeiset 
trekledning som glir godt inn i landskapet. 
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Figur 9 
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5.4 LANDSKAP 
5.4.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAP 

 
Figur 10. Kart som viser landskapsregion 14 Fjellskogen i Sør-Norge. Ustaoset ligg i underregion 
14.10 Strandavatnet/Syningen. 
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Planområdet ligg innenfor landskapsregion 14 Fjellskogen i Sør-Norge, underregion 14.10 
Strandavatnet/Syningen3. Planområdet ligger på en flyer, i helling på randen, sørøst for 
Hallingskarvet, noe høyere enn de lange vassdragene som preger region 14. Her utgjør regionen 
et småkupert, åpent viddelandskap med sammenhengende og mektige morenedekker og med 
mange og ulike småformer. Dette gir gode fuktsig og en frodig vegetasjon, med våtmarker nord 
for planområdet. I dalbunnen vest for Ustaoset ligger Ustevatn og i nordvest Sløddfjorden. Det er 
godt utsyn ned mot vannene, men Ustaoset kan ikke sees fra planområdet da det blir liggende 
nedenfor terrengkanten. 

 
Figur 11. Landskapsregionene i Nordfjella gjengitt i Landskapsanalyse for Nordfjella. 
Planområdet ligg i underregion 14.10. Rød strek er kommunegrenser, svart strek er 
utredningsområde i regional plan for Nordfjella. 

 
Figur 12. Utsyn fra planområdet. Ustevatn og Hardangervidda kan sees i sør. Ustaoset ligger 
nedenfor terrengkanten i øvre, venstre bildehjørne, men kan ikke sees fra planområdet. 

                                                      

3 Beskrivelsen av landskapet bygger på NIJOS sitt referansesystem for landskapsregion 14 i rapport 10/2005 samt 
landskapsanalyse for Nordfjella, området Skarvranden i s 69-72, delutredning i regional plan for Nordfjella, Aurland 
Naturverkstad rapport 10/2011. 
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Figur 13. Deler av planområdet sett fra sør, med Hallingskarvet i bakgrunnen. 

Den overordna vegetasjonen i regionen domineres av fjellbjørkeskog, samt noe lågvokst glissen 
barskog. I Skarveheia sees det andre lauvtrær som vier og brisk i blanding med bjørk fordi bekker 
gjør området noe fuktigere og mer frodig, samt at det heller svakt mot sør og får godt solinnfall 
(solhelling). Bunnen er dekket med lyng, lav og mose. Skoggrensa har vært noe lavere på grunn 
av beitedrift og vedhogst, men vil i regionen kunne komme opp i 1000-1100 moh. Det gjør den 
ikke her, da Skarveheia ligger like over skoggrensa, ca. 100 m høyere enn Ustaoset (991 moh). 

Regionen har hatt lite fast bosetting, men er kjerneområde for dagens aktive seterdrift på grunn 
av produktive fjellbeiter og gode veiforbindelser, dog tilpasset moderne bruksformer. I landskapet 
på Skarveheia finnes rester etter seterdrift og området inneholder mange navn knyttet til 
stølsaktiviteter, men det ligger ingen seterbruk i planområdet (et utenfor, se avsnitt 5.5). Særlig i 
Budalen nord for planområdet finnes derimot stølsgrender i aktiv bruk. Dette gir et tydelig 
kulturpreg på landskapet. 

Ustaoset er derimot et viktig knutepunkt for turisttrafikk og friluftsliv inn mot Hardangervidda. Mye 
hyttebygging de siste 50 åra både her og andre steder i landskapsregionen bekrefter dette. 
Ustevatnet er regulert til vannkraft slik som mange vann i denne regionen. En kraftlinje krysser 
åsryggen nedenfor Skarveheia. 

5.4.2 LOKALKLIMA 
Det er hentet ut klimadata fra Meteorologisk institutt sin nett-tjeneste eklima.met.no. Disse er 
sammenstilt nedenfor. 
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Figur 14. Nedbør siste 6 år: Geilo Oldebråten 772 moh, stasjon 25630. Kilde: met.eklima.no 5. 
november 2013. Mangler data på snødybde og –dekke. Høyeste: 168,2 mm i juli 2011. Laveste: 
13,7 mm i januar 2010. Sum nedbør hele perioden: 4401,1 mm (71 måneder). 

 

Figur 15. Temperatur siste 6 år: Geilo Oldebråten 772 moh, stasjon 25630. Kilde: met.eklima.no 
5. november 2013. Laveste middeltemperatur: -14,7 °C. Høyeste middeltemperatur 13,3 °C. 
Temperaturen sammenlignes med normal for Haugastøl, 988 moh, stasjon 25730. 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2007 85,7 69,2 27 57,1 66,1 153,7 33,6 38,3 17,3 50,2 84,4
2008 116,4 76,9 50,8 52,5 15,5 37,8 81,2 98,1 39,5 75,7 74,5 45,6
2009 64,6 45,1 54,9 27,3 44,2 16 106,5 133,3 27,1 49 104,8 39
2010 13,7 28,1 56,9 31,4 39,9 48,1 76,7 124,3 54,8 68,9 17,8 13,8
2011 76,4 46,6 43,2 23 43 163,3 168,2 128,8 98,5 38,1 50,1 79,9
2012 66,8 30,6 13,9 69,2 48,9 73,3 81,6 84,9 29,8 74,4 58,4 76,9
Gjennomsnitt 70,6 49,4 43,9 38,4 41,4 67,4 111,3 100,5 48,0 53,9 59,3 56,6
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5.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Buskerud fylkeskommune har utarbeidet en kulturhistorisk registrering4. Denne konkluderer med 
at reguleringsplanen ikke er i konflikt med kulturminner. Det er kommentert at seteranlegg med 
uavklart vernestatus, ID 10562, grenser til planområdet i sørøst. 

5.6 NATURVERDIER 
Dobbeltbekkasin er registrert knyttet til våtmarksområdet på Skarveranden. Arten er registrert 
som nær truet i miljøstatus. Regional plan for Nordfjella gjengir følgende beskrivelse av status for 
våtmarksfugl fra landskapsanalysen5: 

Vatn og våtmarksområde i aust [i Nordfjella] gjev gode moglegheitar for våtmarksfugl. (…) [her] er 
det og ein god del lokalitetar med spill og hekking av dobbeltbekkasin. Særleg i Hol kommune 
finst verdifulle område med ei rekke ande- og vadefuglar, og anna vasstilknytt fugl. Dei viktigaste 
er truleg Nedre Flyvatn, som er freda som naturreservat. Også dei store samanhengande vatna 
Geitevatnet, Riskevatnet, [Svaravatnet] og Buvatnet er viktige for våtmarksfugl trass i at dei er 
regulerte. Langs vassystemet frå Iungsdalen og nedover til Frosen ligg fleire hekkelokalitetar for 
raudlista vadarar, t.d. dobbeltbekkasin, lom og andefugl, m.a. bergand. Bremmene under 
Hallingskarvet med fuktsig i kalkrike område er viktige område for vadarar (og sporvefugl), og 
dalene på sør- og vestsida av Strandavatnet har område med mykje småbekkar, elvar og myr 
med gode førekomstar av våtmarksfugl, mellom desse fleire raudlista artar. Det meste av dette 
ligg innanfor Hallingskarvet nasjonalpark. 

 
Figur 16. Utsnitt fra kart på miljøstatus.no. Det viser tre observasjoner av dobbeltbekkasin som 
kan knyttes til våtmarksystemene på Skarveranden. 

De mest verdifulle lokalitetene som omtales i landskapsanalysen, slik som Nedre Flyvatn, ligger 
nord for Rv. 50 Aurland-Hol, eller som Strandavatnet like ved denne. Skarveheia ligger like sør 
for Skarveranden, utenfor nasjonalparken. Fuktsigene på disse bremmene vurderes som 
verdifulle for vadere som dobbeltbekkasin. Det er i miljøstatus kartfestet tre observasjoner av 

                                                      

4 Kulturhistorisk registrering, saksnr. 09/1548, rapport datert 15. juli 2010. 
5 Regional plan for Nordfjella, planbeskrivelse s. 20-21. 
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dobbeltbekkasin mellom Bismi og Vardahovdun, en av dem sammen med Vipe og en med 
Myrhauk. 

Ustaoset ligger i forvaltningsområde for gaupe, nærmeste identifiserte observasjon i miljøstatus 
ligger ved Tufte, øst for Ustaoset. Det antas at gaupa lever nedenfor skoggrensa i Hol og derfor 
ikke kommer opp til Ustaoset. For beskrivelse av vegetasjon, se avsnitt 5.4.1 Topografi og 
landskap. 

5.7 REKREASJON 
Ustaoset er et godt utgangspunkt for aktiviteter både sommer og vinter. I realiteten er man på 
høyfjellet – området ligger på ca. 1.110 – 1.180 moh. Det er kort veg til uberørt høyfjellsterreng. 
Nærområdet gir ellers muligheter som fiske, jakt og riding. Det er gode sykkel- og turmuligheter i 
området – og eksisterende grusveier benyttes særlig til dette om sommeren. Om vinteren er det 
gode skiløyper for alle med utgangspunkt nær hytteområdet. 

Det er tilrettelagt og regulert for ferdsel i vernede områder gjennom flere regionale og kommunale 
planer, se gjennomgang i avsnitt 4 Planstatus og rammebetingelser. 

5.8 TRAFIKKFORHOLD 
5.8.1 VEGSYSTEM 

Hytteområdet har adkomst via etablert vegnett som består av Nyestølsvegen og Bismivegen. 
Dette vegnettet har mulighet for to avkjøringer fra Rv 7, begge via Nyestølsvegen; en ved 
Ustaoset sentrum og en øst for sentrum. Adkomstvegene innenfor planområdet er sommerveger, 
det vil si at de ikke blir vinterbrøytet. Vinterparkering foregår på felles parkeringsplass ved 
Osestølen. Herfra benytter de fleste snøscootertransport inn til hyttene vinterstid. Grunneier 
driver et hytteservice-firma for hytteeiere. 

5.8.2 TRAFIKKMENGDE 
Det ligger 44 fritidsboliger og det er godkjent 2 fritidsboliger knyttet til Bismivegen i planområdet, 
regnet fra gnr 52 bnr 364. Disse er fordelt slik: 

• Delområde A: 6 enheter ligger langs Bismivegen frem til gnr 52 bnr 229 
• Delområde B: Åtte (8) enheter og en (1) godkjent enhet ligger langs Bismivegen på 

vestsiden i planområdet, inkludert enhetene på gnr 5 bnr 279 og bnr 499. 
• Delområde C, D og E: 26 enheter og en godkjent enhet ligger fra gnr 52 bnr 229 til og 

med gnr 5 bnr 374. 
• Delområde F: Fire (4) enheter ligger nord for Huskerud, langs Bismivegen i østsiden av 

planområdet. 

Det forutsettes i denne sammenhengen at trafikk til gnr 52 bnr 278, nord for delområde A, 
ankommer via Mjølhaugvegen og derfor ikke inngår i tallgrunnlaget. 
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Figur 17. Antall fritidsboliger i planområdet, delt inn i seks delområder. Tallene viser eksisterende 
antall enheter pluss godkjente enheter (kan bygges minst tre år innen godkjenning). 

Det forutsettes at 5 personer6 bruker hver enhet og at Hol kommune krever to parkeringsplasser 
pr. enhet. I høgsesong som påske, forutsettes det inntil 80 % belegg i fritidsboligene og ellers 
inntil 50 % belegg. Videre forutsettes det inntil to kjøreturer med bil pr. enhet hver dag, når vegen 
er åpen. Når vegen er vinterstengt og det benyttes snøscootertransport, forutsettes det 0,25 turer 
pr. enhet pr. dag (en tur hver fjerde dag). For å beregne maksimal døgntrafikk, multipliseres antall 
turer med to. Det forutsettes at vegene ikke er brøytet i påsken da disse vanligvis først brøytes i 
mai hvert år. 

Sesong Område A Vest Øst Samla 
Belegg 50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 % 
Sommer 12 19 18 29 54 86 84 134 
Vinter 
(scooter) 

2 2 2 4 7 11 11 17 

Tabell 1. Trafikkmengder til og fra planområdet. Vestlige deler av planområdet består av område 
B, østlige deler av planområdet består av områdene C-F med 30 enheter. Trafikken gjennom 
område A med 6 enheter inngår i samlede tall. Tallene inkluderer godkjente enheter da disse 
forutsettes bygget. 

I sommersesongen forventes det en maksimal døgntrafikk på 84 turer. I utfartshelger med 
maksimalt belegg på 80 % kan døgntrafikken komme opp i 134 turer. I vintersesongen er det 
regnet med inntil 17 turer med snøscooter ved maksimalt belegg. Dette er regnet fra inngangen til 
planområdet. Utfartsparkering forutsettes å skje i Ustaoset sentrum. Det er heller ikke målpunkter 
som genererer gjennomgangstrafikk i planområdet. 

                                                      

6 Hol kommune bruker 5 personer pr. hytte som dimensjonseringskriterie, 6 personer for «store hytter». Den reelle 
belastningen kan gjerne være opptil 10 personer i enkelte hytter (telefonsamtale med Trond Bølstad 24. oktober 2013). 
Her benyttes 5 personer pr. hytte da størrelsen på hver enkelt hytte ikke er undersøkt og hensikten er å få fram en 
sammenligning mellom eksisterende og planlagt situasjon. 
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5.8.3 TRAFIKKSIKKERHET FOR MYKE TRAFIKANTER 
I sommersesongen deler gående som ikke benytter stier i området vegene med kjørende. Det er 
ikke opparbeidet fortau eller andre trafikksikkerhetstiltak for gående innenfor eller langs 
adkomstveg til planområdet. 

5.9 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
5.9.1 VANN OG AVLØP 

Eksisterende drikkevannsløsninger er basert på borebrønn på hver tomt. 

Ustaoset Vann og avløp har bygd felles avløpsledning i området. Hovedledningen er knyttet til 
kommunalt renseanlegg sørøst for Ustaoset sentrum. 

5.9.2 TRAFO 
Det er etablert strøm inn i planområdet, med unntak av langs østsiden av Bismivegen (delområde 
F i figur 17). 

5.9.3 ENERGIFORSYNING OG ALTERNATIV ENERGI, FJERNVARME M.M 
Det er ikke etablert alternativ energi i området. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 
6.1.1 REGULERINGSFORMÅL OG AREALER 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
Fritidsbebyggelse – frittliggende (BFR) 
Skiløypetrasé (BST) 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 
Veg 

• Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5) 
Friluftsformål (LF) 
Naturformål (LNA) 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6) 
• Hensynssoner (PBL § 12-6) 

Hensyn høyspenningsanlegg 
Hensyn naturområder – bekk i og ved planområdet 
Hensyn friluftsliv – skiløypetrasé med 15 m byggegrense 

6.2 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL 
6.2.1 FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE 

Reguleringsplanen legger til rette for fortetting med 11 nye hyttetomter. Tomtene har størrelser på 
1,0-1,9 daa. Forslag til tomtegrenser per tomt er vesentlig mindre enn eksisterende tomter. Dette 
sikrer i større grad fri ferdsel i omkringliggende naturområder. I tillegg videreføres eksisterende 
tomter med ny utnyttingsgrad. 

Økt Redusert Fullt utnyttet 
Tabell 2. Fargekoder endret utnytting i tabell 3 sammenlignet med gjeldende bebyggelsesplan. 

Formål 
BFR 

Nr. Gnr. Bnr. Eiendom 
/ m2 

Formål 
/ m2 

Bygge-
grense 
/ m2 

Ikke 
natur-
hensyn 
/ m2 

BRA 
eks / 
m2 

BYA 
utnyttet 
/ m2 

BYA 
ny / 
m2 

1 T1 - - - 1872 1085 - - - 216 
1 T2 - - - 1918 1120 - - - 216 
2 T3 - - - 1828 - 884 - - 216 
3 T4 - - - 1460 - 658 - - 216 
4 T8 - - - 1235 - - - - 216 
4 T9 - - - 1675 - - - - 216 
4 T10 - - - 1010 - - - - 216 
5 - 52 505 2899 2899 1028 - 150 138 216 
5 - 52 472 2531 4131 3466 2562 150 151 216 
5 T11 62 640 1612 1448 937 - - - 216 
6 - 5 311 5095 5095 - - 150 161 216 
7 - 5 342 4751 4371 4010 2365 150 197 216 
7 - 5 248 5624 3995 2893 1060 150 141 216 
7 - 5 249 11606 6877 6503 - 180 218 246 
7 - 5 252 10244 4659 4150 - 150 0 216 
7 T20 5 374 1465 0 0  150 0 0 
8 - 52 264 10383 8713 - - - 115 216 
8 - 52 229 3727 2242 1794 - - 158 216 
9 - 5 283 7246 7246 7246 4394 250 256 316 
9 - 5 282 4837 4837 4837 3730 150 101 216 
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10  5 273 6001 4043 3741 2956 200 267 266 
10 T22 5 375 2363 2363 2212 - 150 0 216 
10 - 52 246 2615 2615 -  180 261 246 
10 - 52 307 4660 4660 4363 - 150 216 216 
10 - 52 447 19517 4036 3801 - 150 0 216 
10 - 52 368 7777 6850 6174 - 150 83 216 
11 - 52 387 1892 978 967 - - 96 216 
11 - 52 223 3706 3334 2628 - - 118 216 
11 - 52 235 8603 8576 8188 - - 135 216 
11 - 52 202 9656 2324 - - - 99 216 
12 - 5 310 7913 6760 6120 3435 250 124 316 
12 T7 - -  1567 1374 1129 - - 216 
13 T5 - -  1061 198 0 - - 190 
13 T6 - -  1572 669 0 - - 216 
14 - 52 289 5681 3362 2293* - - 176 216 

Tabell 3. Nøkkeltall areal og utnytting, fritidsbebyggelse. Den siste kolonnen viser tillatt utnytting 
som BYA m2. Eksisterende tomter identifiseres med gnr/bnr, nye tomter med tomt nr. T1-T11. 
Tomt T20 fra bebyggelsesplanen tas ut ettersom veien deler tomten. T22 videreføres fra 
bebyggelsesplanen. Kolonnen formål viser tomtens andel av arealbruksformålet. Byggegrense 
viser andel areal innenfor byggegrense, mens «ikke naturhensyn» viser andel byggbart areal 
utenfor hensynssone, ettersom det er lov å bygge innenfor hensynssone natur på visse vilkår. 
BYA utnyttet viser arealet på fotavtrykket til takkant sosikode 5014 i kartgrunnlaget. Det har ikke 
vært vurder tom mindre bygg faktisk er garasje eller anneks i disse målingene. (*) Faresone 
høyspenningsanlegg. Eksisterende, ubebygde tomter vises med uthevet verdi 0 m2 i utnytting. 

Arealene til hvert arealbruksformål 

Formål NR Areal / daa 
BFR 1 4 
BFR 2 2 
BFR 3 1 
BFR 4 4 
BFR 5 8 
BFR 6 5 
BFR 7 21 
BFR 8 12 
BFR 9 12 
BFR 10 26 
BFR 11 15 
BFR 12 10 
BFR 13 3 
BFR 14 3 
BST - 2 
LF 2-17 142 
LNA - 27 
VNV - 8 
SV 1-20 10 
SUM  314 
Tabell 4. Arealer for alle formål 

6.2.2 AVLØPSANLEGG 
Avløp må tilknyttes eksisterende anlegg. Tilkoblings-avgifter er innbetalt til Ustaoset Vann og 
avløp. Det er utarbeidet egen avløpsplan for området av Asplan Viak AS. Se pkt. 6.9.1. 
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6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 
6.3.1 BEBYGGELSENS HØYDE OG GRAD AV UTNYTTING 

Utnyttelsesgrad er satt til 216 m2 BYA, med unntak av tomt T5 hvor utnyttelsesgraden har blitt 
satt til 190 m2.. Dette inkluderer all bebyggelse samt parkeringsplasser på tomta. Hver 
parkeringsplass er satt til 18 m2 jfr. veileder. Det kan føres opp inntil 3 bygninger på hver tomt, 
dersom to av disse er uthus/garasje. Hvert uthus kan ha størrelse på inntil 30 m2 BYA. 

Maksimal mønehøyde er satt til 5,5 meter. Dette innebærer at det ikke kan bygges oppstugu 
innenfor området. Det er gitt bestemmelser som ivaretar hensyn til estetisk utforming, fargevalg 
og tilpasning til eksisterende miljø. 

Beskrivelse av tomtene 
• Tomtene 1 – 4 ligger i øvre del av planområdet. Disse ligger på et flatere terrengparti, og 

har en hytte i forkant og noen eldre hytter i bakkant (mot nord). 
• Tomtene 5 – 6 ligger i svakt hellende terreng langsmed eksisterende kjøreveg. Tomtene 

har bakenforliggende terreng. De ligger ved innkjøringen til tomt 7 – 10. 
• Tomtene 7 – 10 ligger i svakt hellende terreng mot sør. Tomtene har bakenforliggende 

terreng, og ligger nær inntil eksisterende avløpstrase. 
• Tomt 11 ligger innimellom eksisterende hytter langsmed adkomstveg. Terrenget er svakt 

hellende. 

 
Figur 18. Bildet viser lokalisering av tomtene 1-6. 
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Figur 19. Tomene 7-10 

 
Figur 20. Tomt 11. 

6.4 PARKERING 
6.4.1 ANTALL PARKERINGSPLASSER - MAKSIMUM OG MINIMUMSTALL 

Det skal regnes 18 m2 BRA pr biloppstillingsplass som inngår i utnyttingsgraden iht. Teknisk 
forskrift. Det skal regnes 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig for utregning av parkeringsbehov. 

Sommerparkering skjer på egen tomt. Vinterparkering løses innenfor forslagsstillers eiendom i 
sentrum av Ustaoset. Det er i gjeldende reguleringsplan regulert areal til felles parkering 
(vinterparkering) ved Osestølen, like nord for Ustaoset sentrum. Usta Eiendom AS (som eies av 
grunneier i Skarveheia) har 2 store parkeringsplasser i Ustaoset sentrum som er tilrettelagt for 
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eiendommene i Skarveheia. Den ene parkeringsplassen ligger på taket av Osestølen bilstall. Her 
er det totalt 69 p-plasser. 23 enkle og 23 doble (46 p-plasser). Av disse er det 29 ledige p-
plasser. Usta Eiendom AS disponerer også p-plasser på bakkeplan utenfor Osestølen bilstall. Her 
har selskapet 70 ledige p-plasser. 

Med bakgrunn i dette er vinterparkering sikret gjennom grunneierens egne parkeringsarealer. 
Konkret foreslås dette løst gjennom en bestemmelse. Søker må legge frem en tinglyst avtale for 
to vinterbrøyta parkeringsplasser sammen med rammesøknad/søknad om tillatelse for ny 
bebyggelse. 

6.5 TRAFIKKLØSNING 
6.5.1 KJØREADKOMST 

Tomtene 1-6 har adkomst fra eksisterende veg. Det er planlagt ny felles adkomstveg for tomtene 
7-10. Eksisterende vegnett vurderes å ha standard og kapasitet nok til å håndtere denne 
utbyggingen. 

6.5.1.1 TILKNYTNING TIL OVERORDNET VEGNETT 
Hytteområdet får adkomst fra eksisterende adkomstveg som går fra Ustaoset sentrum og inn i 
området. Denne er dimensjonert til å ta den økte trafikken. Adkomstvegen er tilknyttet RV 7 med 
to avkjøringsmuligheter. Se pkt. 6.8.1. 

6.5.2 UTFORMING AV VEGER 
• Vegformål blir gjennomgående foreslått regulert med 3 m bredde med utgangspunkt i 

eksisterende veger, samt 3 m for nye adkomstveger. Det vises ikke eget formål for skulder 
eller grøft. 

6.6 KULTURMINNER 
6.6.1 LØSNINGER I FORHOLD TIL KULTURMINNER 

Det er i bestemmelsene lagt inn et punkt vedrørende eventuelle funn under anleggsarbeidet. 
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6.7 PLAN FOR VANN- OG AVLØP SAMT TILKNYTNING TIL OFFENTLIG NETT 

 
Figur 21. Utsnitt fra VA-plan i planområdet, utarbeidet for Ustaoset Vann og avløp AS. 

Asplan Viak AS har på vegne av Ustaoset Vann og avløp AS utarbeidet VA-plan, se vedlegg. Nye 
hytter kan ha full sanitær standard med innlagt vann og avløpsløsning. 

Vannforsyning til nye hytter hentes fra lokale borehull slik det er løst i området for eksisterende 
fritidsboliger. Alt avløpsvann føres til hovedledning som er tilkoblet kommunalt renseanlegg (RA) 
på Ustaoset. I VA plan vises hovedledningstraseer for avløpsledning. Denne hovedledningen er 
bygget. Det private ledningsnettet er bygget i samsvar med Hol kommunes krav til slikt nett. 

6.8 PLAN FOR AVFALLSHENTING 
I dag er det renovasjonsstasjon i Ustaoset sentrum. Denne vil også kunne betjene de nye 
tomtene. 

6.9 STØY 
De aktuelle støykildene som ny bebyggelse vil måtte ta hensyn til, er 
• Vegtrafikkstøy fra Rv. 7 
• Trafikk langs adkomstvegene i planområdet 
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• Støy fra arrangementer som Skarverennet 
• Støy fra energikilder som varmepumper eller lignende. 

Støy fra trafikk på Rv. 7 og Bergensbanen, er vurdert i reguleringsplan for Ustaoset sentrum. I 
støykart utarbeidet av Rambøll, datert 12.05.2012, vises gul støysone like ved nærmeste 
bebyggelse. Da planområdet ligger 1,5 km fra Ustaoset sentrum, vurderes det ikke som relevant 
med tiltak for å begrense denne trafikkstøyen. 

Støy fra arrangementer som Skarverennet vurderes som begrenset til korte perioder i året. Det 
forutsettes at de som ønsker å bruke en fritidsbolig i disse periodene, aksepterer slik støy. 

Støy fra intern vegtrafikk i planområdet vurderes som begrenset, og med mindre støy enn i gul 
sone forårsaket av trafikk langs Rv. 7 og Bergensbanen. Gitt en maksimal trafikk i eksisterende 
situasjon på 134, hvor det forutsettes at 80 % av denne trafikken skjer mellom kl. 7 og 23, vil 
dette i gjennomsnitt tilsi 7 biler hver time ved høysesong og 4 biler hver time med 50 % belegg, 
jfr. avsnitt 5.8.2. De fleste døgn i året, forutsettes belegget å være lavere enn 50 % og trafikken 
regnes med å være minimal om natten. Støynivået denne trafikken skaper, vurderes følgelig å 
ligge under nedre grense for gul sone jfr. T-1442, tabell 1, på 55 dB Lden. 

Alle hyttetomter forutsettes å få tilførsel av strøm via eksisterende strømnett. Det er derfor ikke 
planlagt etablert alternative energikilder som varmepumper som kan avgi uønsket støy. 

Det kreves følgelig ikke støyfaglig utredning ved søknad om tiltak. Det kreves derimot i 
bestemmelse at det ved søknad om oppføring av byggteknisk installasjon som avgir støy, skal 
krav til innendørs støy fra alle utendørs støykilder og utendørs støy fra tekniske installasjoner på 
eller i fritidsbolig eller tilhørende bygning, tilfredsstille teknisk forskrift / NS8175 klasse C, jfr. 
retningslinjer i T-1442, tabell 2. Dersom det er aktuelt å etablere en støykilde eller oppføre en 
fritidsbolig nær en av adkomstveiene, skal denne tilfredsstille anbefalte krav til støynivå. Følgelig 
vil det i tvilstilfeller kreves dokumentasjon av støynivå i byggesak der et slikt tiltak er aktuelt. 

6.10 SKILØYPETRASÉ 
Det har etter offentlig ettersyn blitt tatt inn et eget arealbruksformål for skiløypetrasé vest i 
planområdet (BST). Dette er 8 m bredt og regulerer skiløype klasse C vist i kommunedelplan for 
sti- og løype. I tillegg har det blitt tatt inn en hensynssone H530_1 som regulerer 15 m 
byggegrense fra skiløypen, dvs. 19 m fra skiløypens senterlinje. Hensynssonen dekker både 
skiløypen regulert med eget formål og veiformålet som om vinteren benyttes til skiløype. Det har 
blitt tatt inn bestemmelse fra kommunedelplanen som regulerer bruken av skiløypen både i 
formålet og innenfor hensynssonen. 
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7 KONSEKVENSUTREDNING 
Ikke aktuelt. Se følgebrev, datert 4. desember 2013. 
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8 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

8.1 FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER 
8.1.1 REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 

Reguleringsplanen for Skarveheia ligger utenfor planområdet til den regionale planen, som 
avgrenses av Bergensbanen i nord. Det er derfor ikke konflikt knyttet direkte til arealbruk. 

Hensynet til en differensiert arealforvaltning for villreinen vurderes som håndtert i tiltak som følges 
opp fra den regionale planen, for eksempel gjennom krav til løypeplaner og ved merking av stier. 
Reguleringsplanen vil ikke ha virkning her utover at den vil medføre noe økt bruk av 
Hardangervidda. Målet om å sikre villreinen tilstrekkelige leveområder og langsiktig gode 
livsvilkår vurderes derfor som ivaretatt. 

Planlagt arealbruk samsvarer videre med de to andre hovedmålene. Lokalsamfunnene rundt 
Hardangervidda sikres gode muligheter for nærings- og bygdeutvikling gjennom at 
byggenæringen gis anledning til å oppføre fritidsboliger og lokalsamfunnene kan tilby tjenester til 
beboere. Det siste imøtekommer også målet om å legge til rette for et naturbasert næringsliv fordi 
det sikrer et marked for dette når fritidsboliger tillates oppført. Videre gir reguleringsplanen bedre 
tilgang til naturområdene på Hardangervidda fordi den tillater etablert fritidsboliger på Skarveheia 
som ligger kort veg fra vidda. Det sikrer målet om å legge til rette for friluftsliv i det regionale 
planområdet, selv om Skarveheia ligger like utenfor dette planområdet. Dette vil også medføre til 
noe økt bruk av Hardangervidda. Dette kan føre til noen flere konfliktsituasjoner med villreinen, 
men dette vurderes handtert gjennom den differensierte arealbruken og hensyn til reinens 
årtidspreferanser som ligger i kravet til løypeplaner og merking av stier samt muligheten for å 
stenge for eksempel hytter under kalvingen. 

Da planen ikke benyttes som kilde til bakgrunnskunnskap for naturmangfold ut over for villreinen, 
gjøres det en egen vurdering etter naturmangfoldloven. 

8.1.2 REGIONAL PLAN FOR NORDFJELLA 
Reguleringsplanen ligger like utenfor randsonen sørøst i planområdet; ytre biologisk 
leveområdegrense, men innenfor fokusområde #6. Arealbruken kommer derfor ikke i konflikt med 
den regionale planen. Virkningen for villreinen redegjøres i hht. virkninger for naturmangfoldloven 
§§8-12. Reguleringsplanen legger ikke til rette for økt motorferdsel inn i randsonen eller 
villreinområdet. 

8.1.3 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2022 
Reguleringsplanen for Skarveheia ivaretar en rekke av målene og inngår i flere av strategiene Hol 
kommune har for å oppnå disse. Det pekes på følgende virkninger: 

• 4.2 Arbeidsplasser og næringsliv: Planen vil styrke grunnlaget for byggenæring knyttet til 
utbygging av fritidsboliger og tilknyttet infrastruktur. Det sikrer grunnlaget for de 
investeringer som er gjort i området, samt grunneiers eksisterende næringsvirksomhet 
knyttet til hytteservice for hytteeiere. Planen gir også forutsigbare rammer for langsiktige 
investeringer slik at utbygger kan planlegge over en lengre tidshorisont. Dette kan være 
tiltak som å utvide og heve kvaliteten på tur- og løypenett. Den gjør det også mulig for 
turistbedrifter på Ustaoset å utvikle sine nærområder, samt at fortrinnet som 
nasjonalparkkommune kan utnyttes. 

• 4.4 Hytteutvikling: Planen gir tilgang til nasjonalparkområdene for flere hytteeiere og 
legger slik til rette for rekreasjon og naturopplevelser, gjennom en forsiktig og bærekraftig 
vekst i hytteutviklinga i tilknytning til Ustaoset som eksisterende reiselivsområde. Planen 
gir også mulighet til standardøkning for eksisterende hytter eller gjennom økt utnytting for 
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anneks og uthus/garasje. Den svarer også på kommunens strategi med å bruke 
reguleringsplaner for å sikre god landskapsforvaltning m.v. 

• 4.6 Nasjonalparkkommune: Kommunens naturverdier synliggjøres gjennom de 
hensynene som tas til naturmangfold. Dette gir grunnlag for god informasjon om hvor slike 
verdier finnes. Videre sikrer planprosessen samarbeid mellom de involverte parter og 
myndigheter som arbeider med nasjonalparken som tema. Den inneholder også 
bestemmelser om estetikk som inngår i kommunens helhetlige miljøperspektiv. Planen 
ivaretar også reguleringer av ferdsel i overordnede planer og bidrar slik til kommunens 
holdningsarbeid på området. 

• 4.11: Arealbruk: Reguleringsplanen tar hensyn til biologisk mangfold og miljø i plankart og 
bestemmelser. Planen følger også opp og vurderer forholdet til fylkesdelplaner og 
regionale planer som omhandler villreininteressene i tilstøtende områder. 

8.1.4 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 
Foreslåtte byggeområder for fritidsboliger ble videreført i rulleringen. Reguleringsplanen 
samsvarer derfor med kommuneplanens arealdel. 

Ut over arealbruken, bidrar reguleringsplanen til å oppnå hovedmålene om å lette til rette for 
hyttebygging i en av landets beste hyttekommuner. Det vil legges til rette for rekreasjon og gode 
naturopplevelser, samt sikre en forsiktig og bærekraftig vekst i hytteutviklingen. Det siste oppnås 
fordi reguleringsplanen legger til rette for fortetting innenfor et eksisterende område for 
fritidsboliger. 

Ny utbygging skal ifølge samfunnsdelen også skje i eller i tilknytning til eksisterende reiselivs- og 
hytteområder, slik som Ustaoset. Videre legger reguleringsplanen til rette for to parkeringsplasser 
ved hver hytte, men det forutsettes at vinterparkering skjer på areal avsatt til dette i Ustaoset 
sentrum og at adkomstveger ikke vinterbrøytes. På denne måten imøtekommes arbeid med 
eksisterende hytteområder hvor parkeringskapasiteten søkes best mulig utnyttet. 

Reguleringsplanen inkluderer også hensynssoner som skal ivareta viktige naturverdier rundt 
bekkeløp i planområdet. Dette gir en konkret løsning på ønsket om å nyansere praksis for 
byggeforbud rundt bekker og vassdrag. Denne løsningen imøtekommer også målet om en 
differensiert randsoneforvaltning rundt Hallingskarvet hvor både verneverdier og brukerinteresser 
ivaretas, selv om planområdet ligger like utenfor randsonen. 

Hytteutredningen lister ellers opp 81 regulerte, men ubebygde tomter for sonen 
Ustaoset/Haugastøl. Tre av disse tomtene ligger innenfor reguleringsplanen. 

Det har etter offentlig ettersyn også blitt innarbeidet et eget formål og en egen hensynssone som 
ivaretar kommuneplanens bestemmelse om byggeforbud langs skiløypetrasé. 
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Figur 22. Kartet viser avgrensing av byggeområder i kommuneplan og plassering av nye tomter 
T1-T11. Røde stiplede linjer ved tomtene viser regulert tomtegrense der hvor dette er nødvendig. 

8.1.5 KOMMUNEDELPLAN STIER OG LØYPER 2007-2011 
Reguleringsplanen berører bare Bismivegen vest i planområdet/ved plangrensen i vest. Løypen 
som går øst for planområdet, går like øst for Kulthauggrove, og berøres følgelig ikke av 
reguleringsplanen. Den økte ferdselen som ventes som følge av nye hytter, forutsettes i stor grad 
å forholde seg til oppkjørte løyper og merkede stier som følge av kommunedelplanen. Virkningen 
av økt ferdsel vurderes derfor som godt regulert, slik at eventuell skadevirkning på særlig 
villreinen vil være innenfor det som aksepteres og håndteres i de regionale planene. 

8.1.6 BEBYGGELSESPLAN FOR SKARVEHEIA 
Det meste av reguleringsplanen overlapper med gjeldende bebyggelsesplan for Skarveheia, 
planid 062005009. Reguleringsplanen erstatter gjeldende bebyggelsesplan der disse overlapper. 

Reguleringsplanen klargjør forholdet mellom eksisterende og nye tomter, samt hensyn til natur- 
og friluftsverdier som bekkeløp og arter som er observert i planområdet. Ti nye tomter ligger på 
areal som i bebyggelsesplanen er regulert til landbruksformål. Dette gjelder tomt nr. 1-10 og 
delvis tomt nr. 11. 
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Utnyttingsgraden i planområdet endres slik: 
• Gjennomgående reguleres eksisterende og nye tomter til BYA 216 m2. Noen eksisterende 

tomter reguleres med en utnytting på 246 m2, 266 m2 eller 316 m2. Dette inkluderer 
2*18 m2 til parkering samt utnyttingen til anneks, uthus eller garasje. Generelt beholdes 
følgelig utnyttingsgraden i bebyggelsesplanen på BRA 150/180/250 m2, men det er oppgitt 
samlet utnytting inkludert anneks/uthus/garasje og parkering. 

• Bebyggelsesplanen regulerer utnyttingen for anneks generelt til 15 m2, med unntak for to 
tomter. Utnyttingen for anneks og uthus/garasje økes generelt til 30 m2 hver, til sammen 
60 m2. Reelt økes følgelig utnyttingen for anneks med 15 m2 og det blir anledning til å 
bygge uthus eller garasje på inntil 30 m2. Dersom det bygges garasje, erstatter dette de 
18 m2 som er medregnet del av utnyttingsgraden til parkeringsplass. Den tillatte 
utnyttingsgraden vil derfor avhenge noe av hvilken løsning som velges for garasje/uthus. 

Krav til bebyggelsens plassering presiseres med byggegrenser og hensynssoner. Krav til 
bebyggelsens utforming beholdes for byggehøyde, mens takvinkel økes fra 30° til 32°. 
Bestemmelsene for naturinngrep er endret slik at det presiseres hensynet til eksisterende 
vegetasjon og muligheten for revegetering. 

Den gjenværende delen av bebyggelsesplanens område L1 reguleres til LNF friluftsliv. Dermed 
vektlegges den reelle bruken i området og det gis ikke bestemmelser for oppføring av bygninger 
knyttet til stedbunden næring. For den delen av L1 som går langs Kulthauggrovi, vektlegges 
naturformålet for å understreke hensynet til bekkeløpet. 

Det er innarbeidet en egen hensynssone for naturverdier 50 m fra bekkeløpet gjennom 
planområdet. I tillegg settes det en byggegrense som ligger 20 m fra bekkeløpet. Det skal tas 
spesielle hensyn til bekkeløpet innenfor denne hensynssonen, det vil si i området mellom 20 m 
og 50 m fra bekkeløpet. Her kan kommunen stille vilkår som skal sikre disse hensynene. Disse 
bestemmelsene gjelder særlig for formålene BFR1-BFR3, BFR5, BFR7, BFR9-BFR10 og BFR12-
BFR13. 

Krav til parkering tilsvarer kravene i bebyggelsesplanen, men det er tatt inn krav til tinglyst 
vinterparkering, slik at parkeringsarealet sikres løst hele året. Vegen er regulert til felles 
adkomstveg for de aktuelle tomtene i planområdet. Faresonen rundt høgspentledningen i sør 
videreføres og går inn over formålet BFR14. 

Samlet videreføres bestemmelsene i bebyggelsesplanen for eksisterende tomter. Der det 
foreligger avvik, vurderes disse som små og følger primært av ny plan- og bygningslov samt 
nyere krav til utarbeidelse av reguleringsplaner. Dette gjelder for eksempel bestemmelsen pkt. 
5.1 om privat veg som nå defineres som felles veg for grunneierne. 

8.2 LANDSKAP 
8.2.1 TOPOGRAFI 

Planområdet er allerede bygget ut med et større antall fritidsboliger. Dette er vanlig i 
landskapsregion 14 Fjellskogen i Sør-Norge. Det ligger videre på en flyer, på randen av 
Hallingskarvet. Selv om det ligger i et åpent viddelandskap, bidrar det småkuperte terrenget med 
sine mektige morenedekker og en frodig vegetasjon til at terrenget skjuler både 
fritidsbebyggelsen og anlegg knyttet til regulerte vann godt. Plasseringen på flyeren, bidrar også 
til at fritidsboliger i Skarveheia i liten grad vil bli synlig fra Ustaoset, se figur 12. Videre danner det 
bakenforliggende terrenget, blant annet med Hallingskarvet i nordvest som bakgrunn, liten 
silhuettvirkning sett fra avstand fordi fritidsboligene ikke kommer over horisonten. Kravet om 
materialbruk og farger demper også den visuelle fjernvirkningen sett fra sør for Sløddfjorden. 
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Det finnes rester av seterdrift innenfor underregion 14.10, med et seterbruk like utenfor 
planområdet i sørøst. Dette berøres følgelig ikke direkte av arealbruken. Videre stilles det krav til 
revegering og at det skal benyttes stedegen vegetasjon. Følgelig skal både eksisterende 
naturvegetasjon og rester av kulturlandskap videreføres. 

Det stilles krav til utforming av fritidsboligene som vil samsvare med eksisterende fritidsboliger. 
Den visuelle endringen innenfor planområdet, vil følgelig være begrenset og godt tilpasset både 
landskapet og i samsvar med eksisterende arealbruk. 

I bestemmelsene stilles det også krav til at fritidsboligene organiseres med lengderetning i 
samme retning som høydekotene. Dette vil gjøre at terrenget i planområdet underbygges som en 
del av bebyggelsen. Samlet sett vil derfor både terreng, eksisterende vegetasjon og krav til 
utforming av bebyggelsen sikre en god tilpasning til topografien på stedet. 

 
Figur 23 3D ortofoto over planområdet sett mot øst. Oransje markeringer viser omtrentlig 
plassering av nye hytter. Kilde ortofoto: www.hallingkart.no. 

Videre inneholder plankartet to hensynssoner og byggegrenser langs to eksisterende bekker; 
både Kulthauggrovi i randsonen av planområdet og en bekk som går gjennom planområdet. 
Bestemmelsene gir kommunen hjemmel til å stille særskilte krav som skal ivareta konkrete 
hensyn til naturverdiene knyttet i disse bekkene, og da særlig arter som dobbeltbekkasin som 
blant annet lever i våtmarksområdene på helleren ved Hallingskarvet. Dersom disse 
bestemmelsene følges ved søknad om tiltak, skal fortettingen med fritidsboliger ha liten virkning 
på utbredelsen av disse artene. 

http://www.hallingkart.no/
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8.3 TRAFIKK 

 
Figur 24. Kartet viser antall nye boenheter (rød) sammen med eksisterende og godkjente antall 
enheter (svart) jfr. figur 17. 
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Gitt de samme forutsetninger som benyttes i grunnlaget for eksisterende trafikksituasjon i avsnitt 
5.8.2, medfører reguleringsplanen følgende endringer i antall enheter og trafikkmengde: 

• Delområde A: ingen nye enheter 
• Delområde B: 9 nye enheter 
• Delområde C: 2 ubebygde tomter videreføres 
• Delområde D: ingen nye enheter 
• Delområde E: 1 ubebygd tomt videreføres 
• Delområde F: 2 nye enheter 

Sesong Vest Øst Samla 
Belegg 50 % 80 % 50 % 80 % 50 % 80 % 
Sommer +18 +29 +10 +16 +28 +45 
Vinter 
(scooter) 

+2 +3,5 +1 +2 +3 +5,5 

Tabell 5. Endrede trafikkmengder til og fra planområdet som følge av fortettingen. Vestlige deler 
av planområdet består av område B hvor antallet enheter øker med ni (9), østlige deler av 
planområdet består av områdene C-F, der antallet enheter øker med fem (5). 

I sommersesongen forvente det en maksimal døgntrafikk på 112 turer, en økning på 28 turer, 
mens døgntrafikken i utfartshelger med maksimalt belegg på 80 % kan komme opp i 179 turer, en 
økning på 45 turer. I vintersesongen regnes det med inntil 23 turer ved maksimalt belegg, en 
økning på 6 turer. Da er det ikke tatt hensyn til økt ferdsel som følge av eventuell ny politikk på 
området. 

8.4 STØY 
Trafikkstøyen på adkomstvegene i planområdet vurderes å ligge under nedre grense for gul sone 
jfr. T-1442. 

Det er derimot ikke vurdert alternative energikilder som en del av planforslaget. Følgelig stilles det 
krav til støy dersom det søkes oppført byggtekniske tiltak som kan skape støy, herunder 
varmepumper eller lignende. Dette gjøres i tilfelle dette blir aktuelt. 

I anleggstiden forutsettes det at fritidsboligene oppføres enkeltvis og over flere år. Det ventes 
følgelig ikke noen lenger, sammenhengende anleggstid. For tomter som ligger innenfor 
hensynssone med naturverdier, kan kommunen stille krav om at det benyttes mindre støyende 
utstyr ved oppføring av den aktuelle fritidsboligen eller at transport begrenses til et fastlagt sted. 
Følgelig vurderes støy i anleggsperioden å være innenfor de grenser som fastsettes i 
retningslinjene T-1442. 

8.5 FORHOLDET TIL KAP II I NATURMANGFOLDLOVEN §§8-12 
Etter naturmangfoldlovens § 7 «skal prinsippene i lovens §§8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet». 

Kunnskapsgrunnlaget 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Naturmangfoldloven § 8 
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Foruten de kilder som det refereres til under avsnitt 4 Planstatus og rammebetingelser, har 
følgende kilder blitt benyttet: 

• NINA Norsk institutt for naturforskning. 
• Direktoratet for naturforvaltning 
• INON (inngrepsfrie områder) 
• Artsdatabanken 
• Hol kommune 
• NIJOS / skog og landskap sitt referansesystem for 45 landskapsregioner 
• Miljøstatus 

Hol kommune har ikke utarbeidet grøntstrukturplan for Ustaoset, selv om de har hatt planer for 
dette. Den nødvendige kunnskapen har likevel vært tilgjengelig i de andre kildene, særlig 
landskapsanalysen utarbeidet som en del av regional plan for Hardangervidda og NIJOS sitt 
referansesystem. 

Føre-var prinsippet 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Naturmangfoldloven § 9 

Reguleringsplanen inneholder bestemmelser om hensyn til natur og landskap som skal bidra til at 
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet unngås. Det er benyttet en rekke kilder for å innhente 
og utdype kjent kunnskap i planområdet, se særlig avsnitt 4, 5 og virkninger overfor andre planer 
vurdert i 8.1. Kunnskapen om området vurderes som god og det foreligger ikke fare for alvorlig 
eller irreversibel skade på naturmangfoldet dersom de innarbeidede hensynene ivaretas. 

Det åpnes for å bygge inntil 11 nye fritidsboliger samt at tre ubebygde tomter videreføres. 
Tomtene tilrettelegges i et eksisterende område for fritidsboliger som allerede er satt av til dette 
formålet i kommuneplanens arealdel. Følgelig bebygges områder som allerede berøres av andre 
hytter og eksisterende veger. Det legges opp til at eksisterende vegnett skal brukes som 
adkomstveg om sommeren og at det etableres 250 m med ny adkomstveg av samme standard til 
BFR4 og 100 m ny adkomstveg til eksisterende tomter i BFR11 og BFR14, gnr 52 bnr 202 og 
289. 

Gitt Hol kommunes praksis med å regne i gjennomsnitt 5 nye brukere pr. fritidsbolig, åpner 
reguleringsplanen for at området vil bli benyttet av rundt 85 nye brukere. 

Byggeformålene er utformet i samsvar med byggeformålene i kommuneplanens arealdel. 
Dermed bevares den overordnede grøntstrukturen i planområdet. 

Bestemmelsene inneholder krav til plassering i terrenget samt utforming slik at fritidsboligene skal 
gli visuelt godt inn i terrenget. Det er også innarbeidet byggegrenser på 20 m langs bekkene hvor 
tiltak ikke tillates. I tillegg er det innarbeidet hensynssoner 50 m fra bekkene hvor kommunen kan 
stille konkrete krav til tiltaket for å hindre mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Konkret 
berører dette formålene BFR13 (T5 + T6) og eksisterende tomt i BFR10. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for. 
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Naturmangfoldloven § 10 

Byggeformålene ligger innenfor områder avsatt til fritidsboliger i kommuneplanens arealdel, samt 
overordnede regionale planer om Nordfjella som skal ivareta villreinen. Det er i pågående 
rullering av kommuneplanens arealdel ikke foreslått å sette av nye areal til fritidsboliger, verken i 
planprogrammet eller plankart lagt ut til offentlig ettersyn. I følge hytteutredningen, se avsnitt 
4.1.4, er det til sammen 1491 hytter og stølsbuer, samt 158 fritidsleiligheter i sonen 
Ustaoset/Haugastøl. I tillegg finnes det 81 ubebygde tomter i regulerte felt. Tre av de ubebygde 
tomtene ligger innenfor formålene BFR7 og BFR10 i reguleringsplanen. 

Kommunestyret vedtok områdereguleringsplan for Ustaoset sentrum i sak 57/13 den 31.10.2013. 
Planen gir mulighet for etablering av ny nye utbyggingsområder der det stilles krav til 
detaljregulering, samt en moderat utvidelse av eksisterende hyttebebyggelse. Det forutsettes at 
denne utvidingen ikke inngår i tallgrunnlaget i hytteutredningen. 

Det pågår for øvrig noen andre reguleringsarbeid som omfatter fritidsboliger i sonen 
Ustaoset/Haugastøl7. I Skuggeli videreføres 13 eksisterende og en ubebygd tomt sammen med 
16 nye tomter for fritidsboliger. 

Gjennom reguleringsplanen for Skarveheia økes antallet tomter for fritidsbolig i denne sonen 
følgelig fra 81 med 11 nye tomter til 92 tomter. Det kan ventes ytterligere økninger, primært i 
Ustaoset sentrum, men ikke i Skarveheia. 

Fortettingen gjøres innenfor et eksisterende område for fritidsboliger hvor adkomsten knyttes til 
den eksisterende Bismivegen. Det bygges til sammen 350 m ny adkomstveg. Tomtene er 
plassert med romslige arealer mellom dem, for å redusere belastningen på landskapet og 
naturverdier i planområdet. Reguleringsplanen inneholder også egne bestemmelser som skal 
sikre hensynet til arter som dobbeltbekkasin som måtte hekke i planområdet. 

Den samlede belastningen vurderes i hht. forskrift om konsekvensutredning Vedlegg III, Rammer 
for krav til innhold i konsekvensutredningen, annet og fjerde ledd om samvirke mellom ulike 
påvirkninger og tiltakets «kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak», 
jfr. PBL § 4-2 annet ledd. 

Reguleringsplanen er i samsvar med overordnede planer. Andre planer i området legger også til 
rette for tilsvarende økt bruk gjennom fortetting av eksisterende områder for fritidsbolig. Da tas 
det høyde for at reguleringsplan for Skuggeli vil bli vedtatt og at økt utnytting i 
områdereguleringsplan for Ustaoset vil bli benyttet. Den samlede virkning av for eksempel økt 
ferdsel i Nordfjella vil derfor bli større enn virkningen av denne reguleringsplanen. 

Skarveheia vurderes å inngå i randsonen til et større økosystem for Hardangervidda, jfr. de 
avgrensninger som er gjort både i regionale planer for Nordfjella og Hardangervidda (sør for 
Bergensbanen). Selve utbyggingen utgjør en typisk bruk innenfor denne relativt store 
landskapsregionen, jfr. avsnitt 5.4. De mest sårbare temaene innenfor planområdet vurderes å 
være knyttet til bekker som inngår i et våtmarksystem på randen av Skarveheia. 
Reguleringsplanen inneholder derfor egne bestemmelser som skal sikre hensynet særlig til 
sårbare arter som dobbeltbekkasin. 

På dette grunnlaget, vil reguleringsplanen sammen med andre planer medføre en økning i den 
samlede belastningen på viktige naturtyper i området. Det er likevel tatt de nødvendige hensyn til 
naturmangfoldet både i planområdet og på regionalt nivå som skal sikre at denne belastningen 

                                                      

7 Søk i hallingkart.no og på hol.kommune.no den 26.11.2013 
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ligger innenfor det som ligger innenfor målene i de regionale planene og forvaltningsmålene satt i 
Naturmangfoldloven §§4 og 5. 

Kostnadene ved miljøskade skal bæres av tiltakshaver 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Naturmangfoldloven § 11 

Plankartet inneholder to hensynsoner rundt to bekker i eller i kanten av planområdet, med 
bestemmelsene som gir kommunen mulighet til å sette bestemte vilkår for hensyn til 
naturmangfoldet. Disse bestemmelsene kan medføre økte kostnader knyttet til tiltaket for de 
tomtene som omfattes av bestemmelsene, herunder dokumentasjon av hvor vidt arter som 
dobbeltbekkasin hekker nær tomten. Ut over dette er det gitt generelle bestemmelser knyttet til 
plassering og utforming av fritidsboligene som har til hensikt å sikre god tilpasning i landskapet. 
Disse kan medføre økte byggekostnader som må bæres av tiltakshaver. 

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. 

Naturmangfoldloven § 12 

Ved lokalisering av tomtene, er det lagt vekt på avgrensingen av byggeformålet i 
kommuneplanens arealdel og plassering i landskapet, herunder med krav om at møneretning 
skal følge terrenget, samt at nye fritidsboliger skal bygges sammen med eksisterende 
fritidsboliger. Det er ikke vurdert alternative utbyggingsmønstre eller typologier innenfor 
planområdet. 

Videre stilles det i bestemmelsene vilkår knyttet til drift og teknikk. For å sikre en skånsom 
utbygging, stilles det for eksempel krav til revegetering (drift av anlegg) og en utforming av 
hyttene som skal sikre at de underordner seg landskapet i området (miljøforsvarlige teknikker). 
Det gis også adgang til å stille særskilte vilkår knyttet til drift og teknikk i anleggsperioden for tiltak 
som oppføres innenfor to hensynssoner ved eksisterende bekker i og ved planområdet. Samlet 
skal disse tiltakene sikre de beste samfunnsmessige resultater. 

Oppsummering Naturmangfoldloven §§8-12 

Oppsummert vil reguleringsplanen sammen med andre planer medføre en økning i den samlede 
belastningen på viktige naturtyper i området. Men det er innarbeidet hensyn både i plankart og 
bestemmelser som skal sikre at kjente naturverdier i området bevares og ikke forringes. Det er 
særlig myrområdet på Skarveranden med tilhørende bekker som vurderes som viktige 
naturverdier. Forslagsstiller kjenner ikke til om for eksempel dobbeltbekkasin hekker i dette 
området, men det er i flere kilder påpekt at nettopp slike våtmarksområder er viktige leveområder 
for denne arten. De observasjoner som det refereres til fra miljøstatus.no, se avsnitt 5.6 og figur 
16, sannsynliggjør at vadere som dobbeltbekkasin kan hekke eller ha sitt leveområde i nærheten 
av planområdet. Det er derfor innarbeidet mulighet for å stille vilkår som skal ivareta denne og 
andre verdifulle arter i området, forutsatt at artens tilstedeværelse dokumenteres i den enkelte 
byggesak innenfor avsatt hensynssone. 

Videre ligger planområdet utenfor villreinområdet og randområdet som er avsatt i regionale 
planer. Det er derimot registrert gamle fangstgroper i området rundt Ustaoset. Dette bekrefter at 
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villreinen tidligere har hatt trekk i området. Men bebyggelse og bruk på Ustaoset i dag, har bidratt 
til at villreinen ikke bruker disse områdene. Trekkveier vurderes derfor ikke som berørt. 

For andre arter som elg, hjort og rådyr samt storfugl, vurderes planområdet ikke som spesielt 
viktig. 

Det foreligger mye god kunnskap i overordnede planer og databanker referert til over. Generelt er 
det ikke behov for å innhente ny informasjon eller nye data for å kunne vurdere naturmangfoldet i 
planområdet. Ved søknad om tiltak som kommer innenfor avsatte hensynsoner H560 #1 og #2, 
kan det derimot være nødvendig at en biolog foretar befaring og observasjoner om verdifulle arter 
som dobbeltbekkasin. Det anbefales at dette gjøres ved søknad om tiltak fordi utbredelsen kan 
variere over tid og det allerede er kjent at arten holder til i området, selv om den ikke 
nødvendigvis hekker eller holder til i planområdet til enhver tid. 

Som et forhold som allerede kan påvirke denne artens leveområde negativt, påpekes det at 
myrområdene allerede er delvis drenert ut som følge av at det er bygd VA-ledning og grøfter 
langs veiene i området. Dette gjør det nødvendig å foreta observasjoner/befaring når det søkes 
om tiltak i det mest aktuelle områdene. 

8.6 REKREASJONSINTERESSER/ REKREASJONSBRUK 
Se vurdering av virkning på kommunedelplan for stier og løyer i avsnitt 8.1.5. Det er ikke 
registrert viktige turstier innenfor planområdet som bør reguleres, men det er tatt hensyn til 
friluftslivet ved at friluftsdelen av LNF-formålet vektlegges for området som ligger mellom vegene i 
planområdet. Trafikken på sommerstiene følger Bismivegen i planområdet. Vinterløyper følger i 
hovedsak traséen til sommervegen. Adkomstvegen er regulert til felles veg for grunneierne i 
området. Ikke-motorisert ferdsel på disse vegene forutsettes tillatt. Det vil følgelig ikke oppstå 
arealbrukskonflikter med ny bebyggelse knyttet til ferdsel i området hverken om sommeren eller 
vinteren. 

8.7 BARNS INTERESSER 
8.7.1 RPR FOR BARN OG PLANLEGGING 

I planleggingen er det lagt vekt på å ha tomter som er romslige nok til å ha gode uteareal på hver 
tomt. Det er lagt inn gode grøntkorridorer som kan brukes til felleslek og som korridor ut i 
utmarka. I nærområdet er det gode turmuligheter både sommer og vinter som passer godt til 
barnefamilier. 

8.8 ENERGIBEHOV – ENERGIFORBRUK 
Fritidsboliger: 

Omfanget av planen er vurdert som for liten til at det kan lønne seg med felles alternative 
energikilder. Salg av ved er en god tilleggsnæring for grunneier, så hytteeierne blir oppfordret til å 
bruke ved som oppvarming. Like viktig at det i den enkelte byggesak blir fokusert på utforming og 
isolasjon av fritidsboligene. 

Dersom det likevel skulle være aktuelt å installere for eksempel varmepumper som avgir støy, 
stilles det i bestemmelsene krav til støyklasse. 

8.9 KULTURMINNER 
Kulturminneregistreringen utarbeidet av Buskerud fylkeskommune konkluderer slik: 
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Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor Skarveheia planområde, og heller 
ingen kulturminner fra nyere tid. Reguleringsplanen innebærer dermed ingen direkte konflikt med 
kulturminner, men lokaliteten ID 10562 ligger helt på grensen til planområdet og vil kunne 
påvirkes. 

8.10 ROS 
Analyse er gjennomført ut fra sjekkliste, og basert på veiledning fra Direktoratet for Sikkerhet og 
Beredskap. Uønskete hendelser er vurdert ut fra sannsynlighet/konsekvens etter følgende 
definisjoner: 

Sannsynlighet Vekting Definisjon 

Svært sannsynlig 5 Skjer ukentlig 

Meget sannsynlig 4 Skjer månedlig 

Sannsynlig 3 En hendelse pr år 

Lite sannsynlig 2 En hendelse pr 10 år 

Usannsynlig 1 Kjenner ingen tilfeller 

 

Konsekvens Vekting Menneske Ytre miljø Materielle 
verdier 

Kritisk/Katastrofe 5 Personskade 
som 
medfører død 
eller varige 
men, Mange 
skadd 

Omfattende 
og langvarig 
miljøskader  

 

Alvorlig 4 Alvorlig 
personskader 

Alvorlige 
miljøskader 

 

Betydelig 3 Kan føre til 
alvorlige 
personskader 

Kan føre til 
alvorlige 
miljøskader 

 

En viss fare 2 Mindre 
skader som 
treng 
medisinsk 
behandling 

Mindre skader 
på miljø, men 
som naturen 
selv utbedrer 
på kort tid. 

 

Ufarlig 1 Ingen eller 
små 
personskader 

Ingen eller 
ubetydelige 
skader på 
miljø 
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Risikomatrise 

Konsekvens 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

Sannsynlig  

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes ut fra kost/nytte 
Hendelser i grønne felt: Eventuelt enkle tiltak 

Oppsummering 
Matrisen viser sammendrag av vurdering av sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser ut 
fra utarbeidet sjekkliste (vedlegg). 

 Risikomatrise 

Konsekvens 5      

4      

3      

2   16,17   

1   9   

 1 2 3 4 5 

Sannsynlig 

 

Hendelse 9: 

Hol kommune klassifiseres som kommune med omfattende radonproblem. 1 av 3 kontrollerte 
boliger hadde i 2003 en konsentrasjon av radon som er høyere enn anbefalt tiltaksnivå (200 
Bq/m3). Det er ikke gjennomført målinger for å avklare hvorvidt aktuelt planområde er spesielt 
utsatt. TEK10 gir bestemmelser vedrørende tiltak for å sikre at innstrømming av radon fra grunn 
begrenses. Alle nye boliger i Hol skal ha forebyggende tiltak mot radon. Dette gjelder også 
fritidsboliger og anneks, jf. byggteknisk forskrift (TEK10) § 13-5. 

Hendelse 16, 17: 

Brann / branntilløp i hytter kan forekomme. Det er ikke brannvann i området. Ved en eventuell 
brann må det brukes tankbil. Hol brannvesen kan i tillegg til eget utstyr også rekvirere tankbil fra 
nabokommuner. På grunn av avstand til brannstasjon vil ikke tilgang til brannvann i området 
redusere skadeomfang. De første minuttene i branntilløp er avgjørende for både å redde liv og 
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materiell. Det er så stor avstand mellom hyttene at spredningsfaren er liten. Å investere i 
brannvann for området blir vurdert å være alt for kostbart i forhold til nytten dette vil ha. Dette er 
også et valg som er gjort på Ustaoset – og det er også enighet blant hytteeiere at sommervegene 
i området ikke skal brøytes om vinteren. I områdereguleringsplanen for Ustaoset sentrum er det 
valgt samme løsningen for hyttene i områdereguleringsplanens randsone mot nord/nordøst. 

Konklusjon: Reguleringsplanen vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

8.11 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 
Se vurdering av forholdet til kommuneplanens samfunnsdel 2010-2022 sine mål for 
arbeidsplasser og næringsliv i hhv. 4.1.2 og 8.1.2. 
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9 MERKNADER 

9.1 VARSEL OM OPPSTART – FRIST 6. JULI 2009 
Sammendrag av merknadene med forslagsstillers kommentarer. 

9.1.1 HØRINGSINNSTANSER 

Brev fra Statens vegvesen, datert 10.06.09. 
Statens vegvesen gir generelle merknader til oppstart av planarbeidet, herunder godkjent 
plangrunnlag, økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, forhold til kollektivtrafikk og myke 
trafikanter, byggegrenser, støyforhold med mer. I den grad planarbeidet medfører nødvendige 
endringer på riks- og fylkesveger må dette ivaretas i planarbeidet. 

Kommentar: 
Foreslått reguleringsendring berører ikke direkte riks- eller fylkesveger. Økt trafikkbelastning på 
eksisterende kryss til riksveg 7 som skyldes planlagt fortetting vil være marginal, se avsnitt 8.3. 
Parkeringsbehov ivaretas. 

Brev fra Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, datert 25.06.09. 
Fylkeskommunen gir generelle merknader til planarbeidet. I tillegg bemerkes at bebyggelse nær 
bekken som renner gjennom L1 (gjeldende plan) må unngås. Eventuelle stier og løyper bør 
markeres i plankartet. 

Kommentar: 
Foreslått fortetting tar hensyn til bekken som renner gjennom L1 (gjeldende plan). På nye tomter 
5, 6 og eksisterende tomter er det satt byggegrense som hindrer tiltak som kan forringe kvaliteten 
av bekken. Løyper og stier i området følger i hovedsak eksisterende veger. Foreslåtte nye 
hyttetomter kommer ikke i konflikt med disse. 

Brev fra Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, datert 16.07.09. 
Det må gjennomføres registrering av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
Budsjett for registreringen er vedlagt og bes akseptert. 

Kommentar: 
Rapport fra kulturminneregistreringer er mottatt i juli 2010. Det er ikke funnet automatisk fredete 
kulturminner, og kulturavdelingen har derfor ingen merknader til planen. 

Brev fra Buskerud fylkeskommune (rapport kulturminneregistreringer), Utviklingsavdelingen, 
datert 20.07.2010. 
Oversendelse av rapport fra kulturminneregistreringer. Det er ikke funnet automatisk fredete 
kulturminner. 

Kommentar: 
Rapporten er mottatt. 

9.1.2 MERKNADER FRA PRIVATE, NABOER OG ORGANISASJONER 

E-post fra Thorbjørn Sneve, datert 05.06.09. 
Thorbjørn Sneve ber om tilsendt større kartutsnitt. 

Kommentar: 
Kartutsnitt er sendt. 
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E-post fra Johan Lexow, sendt 07.06.09. 
Lexow ønsker å fortette med flere separate hytter innenfor egen eiendom gnr/bnr 52/264 innenfor 
planområdet. Han ønsker møte angående saken. 

Kommentar: 
Det er gjennomført møte med Lexow for gjennomgang av hans ønsker den 03.06.09. DBCs 
oppdragsgiver for planarbeidet Reguleringsplan Skarveheia har den holdning at han i 
utarbeidelsen av sitt planforslag ikke ønsker å hensynta innspill i planprosessen fra hytteeiere 
som ønsker deling av eksisterende hyttetomter. Dette med utgangspunkt i Hol kommunes 
tidligere prinsippvedtak om ikke å tillate slik ytterligere deling av eksisterende tomter på Ustaoset 
(prinsippvedtak THU sak TE-73/05, 08.06.05). Det blir eventuelt opp til kommunen å vurdere 
hvordan disse innspillene skal håndteres videre. 

E-post fra Johan Frederik Mowinckel, sendt 08.06.09. 
Skriver på vegne av Elsa Mowinckel. Deres hytte er Eimestua, gnr/bnr 52/540. De lurer på om det 
er riktig oppfattet at oppstart av reguleringsplan gjelder område et stykke nedenfor deres 
eiendom. 

Kommentar: 
Deres eiendom ligger like utenfor (vest for) planområdet som omfattes av reguleringsendringen, 
men de har direkte adkomst fra veg som inngår i plan. Foreslått fortetting innenfor planområdet 
innebærer at det kommer 4 nye hyttetomter i område øst for deres hytte. 

Brev fra Nils H. Kittilsen, datert 10.06.09. 
Kittilsen uttrykker bekymring for økt trafikkmengde og stor fart på adkomstvegen Nystølvegen, til 
planområdet, som passerer hans eiendom. Hytteeiendommen er nå plaget av trafikk, støy, støv 
med mer. Han ønsker at utbygger pålegges å anlegge alternative adkomstveger til planområdet, 
slik at ikke en veg skal ta hele belastningen med økt trafikk. Kittelsen har lagt ved kartskisse som 
viser alternative vegløsninger. 

Kommentar: 
Kittilsens eiendom gnr/bnr 52/157 ligger like sørvest for angitt planområde. Eiendommen grenser 
ikke til planområdet, men ligger til Nystølvegen som er adkomstveg til planområdet. Foreslåtte 
alternative vegtraseer til planområdet innebærer at det må anlegges nye vegstrekninger på tvers 
av areal som i dag er naturområder/friluftsområder og kan avskjære traseer for løyper og stier. 
Utbygging av flere veger i området er ikke en ønsket løsning. 

E-post fra Egil Herman Sjursen, sendt 10.06.09. 
Sjursen ønsker tilsendt kartutsnitt i målestokk som bedre viser dagens hyttebebyggelse, slik at 
han bedre kan se hvordan reguleringsplanen vil slå ut i forhold til egen hytte. Han hevder at 
overordnet hyttepolitikk i kommunen ikke skal gi fortetting i eksisterende hytteområder på 
Ustaoset. 

Kommentar: 
Sjursens hytte ligger utenfor område for avgrensing av foreslått reguleringsendring, og er ikke 
direkte berørt av foreslått fortetting. Bakgrunnen for at han er varslet om reguleringsendringen er 
at hans hytte ligger innenfor tidligere vedtatt Bebyggelsesplan Skarveheia (1999). 

E-post fra Gørill Messel, sendt 15.06.09. 
Messel henvender seg med ønske om å skille ut en tomt fra egen hytteeiendom. 

Kommentar: 
Eiendommen gnr/bnr 5/263 inngår ikke i planområde for reguleringsendringen. Eventuelt 
spørsmål om deling av tomt må rettes til kommunen. 
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Brev fra Thommessen Krefting Greve Lund AS, datert 16.06.09. 
Jan Einar Greve ønsker at det gis bestemmelser til reguleringsplan slik at også nye hytter skal gli 
best mulig inn i terrenget. Blant annet bes det om at det settes krav om at nye hytter skal ha 
torvtak. 

Kommentar: 
Det er gitt bestemmelser til reguleringsplan som ivaretar hensyn til estetikk og tilpasning til 
landskap og eksisterende miljø. Gjeldende plan for området setter ikke spesifikt krav om torv på 
tak, men gir krav til farger og tilpasning til miljø. Slik eller lignende formulering vil bli videreført. 

E-post fra Kjell Markman, sendt 17.06.09. 
Markman forespør om det er mulig å ta med fortetting innenfor eiendommen gnr/bnr 52/202 inn i 
denne planen? De ønsker å bebygge denne med miljøtun. 

Kommentar: 
Se kommentar under merknad nr. 2. Eventuelt spørsmål om deling av tomt må rettes til 
kommunen. 

E-post fra Per Albert Kierulf, sendt 30.06.09. 
Kierulf ønsker tilrettelagt for fradeling av 1 eller 2 tomter innenfor eiendommene gnr/bnr 52/235 
og 247. 

Kommentar: 
Foreslått fortetting omfatter i liten grad tilrettelegging for deling av eksisterende hyttetomter, da 
slik deling ikke er del av kommunens overordnede fortettingspolitikk. Se kommentar under 
merknad nr. 2. 

E-post fra Kjell Arne Tobru, sendt 30.06.09. 
Kommentar: 

Tobru har etter forespørsel fått tilsendt skisse over planområdet. Tidligere foreslåtte tomter 15-19 
er tatt ut av plan. 

E-post fra Johan Fr. Kayser, sendt 01.07.09. 
Kayser viser til telefonsamtale med Ingar Dalen vedrørende oversendelse av mer detaljerte 
plankart over foreslått fortetting. 

Kommentar: 
Mer detaljert kart over foreslått fortetting blir tilgjengelig i forbindelse med offentlig ettersyn av 
planforslaget. Adressater som har fått brev igangsatt planarbeid vil da bli varslet. 

E-post fra Laila Jane Hope, sendt 01.07.09. 
Viser til telefonsamtale og ber om å få tilsendt mer detaljerte plankart for planlagt fortetting. 

Kommentar: 
Mer detaljert kart over foreslått fortetting blir tilgjengelig i forbindelse med offentlig ettersyn av 
planforslaget. Adressater som har fått brev igangsatt planarbeid vil da bli varslet. 

E-post fra Erik O. Dahl, sendt 03.07.09. 
Dahl påpeker forhold omkring eksisterende adkomst til deres hytte, og viktigheten av fortsatt å 
kunne benytte adkomst fra sør. Ønsker også forklaring på ”grense KPL” i tilsendt kart. 

Kommentar: 
Eksisterende vegnett med mulighet for adkomst fra sør endres ikke av framlagt planforslag. 
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Brev fra Laila Jane Hope/Johan Fr. Kayser, datert 06.07.09. 
Hope/Kayser anfører merknader til fortettingsforslag i 6 punkt. Herunder er omtalt: (i) Det er nylig 
fremmet og godkjent plan for området der de fikk avslag på fortetting av sin tomt. (ii) Planområdet 
ligger innenfor LNF-område. (iii) Antall nye tomter ble redusert før godkjenning av gjeldende plan. 
(iv) Området ligger i umiddelbar nærhet til nasjonalparken, og det er uforståelig at Ustaoset Vel 
ikke er varslet om oppstart av planarbeid. (v) Utbygging av Ustaoset sentrum er delvis lagt på is 
på grunn av sviktende marked. (vi) Det benyttes feil grenser for deres eiendom. Riktig avgrensing 
framgår av utsendt dokument 04.03.09. 

Kommentar: 
Oppstart av reguleringsarbeid er på forhånd avklart med kommunen. Foreslått nye tomter ligger 
innenfor areal avsatt til bygeområde i gjeldende kommuneplan. Oppstart av planarbeid er varslet i 
tråd med krav i gjeldende lovverk. Grunneiere innenfor planområdet, samt tilgrensende 
grunneiere og offentlige etater er tilskrevet med brev. Oppstart av planarbeid er samtidig 
annonsert i avisen. Det antas dermed at også personer med tilknytning til Ustaoset Vel er 
orientert om saken. Avgrensing av eiendommer i plan er i henhold til eksisterende kartgrunnlag 
(DEK) for området. 

E-post fra Harald Jahren, sendt 06.10.09. 
Jahren ønsker omregulert tomta gnr/bnr 52/374 til byggeområde for fritidsbebyggelse (regulert 
landbruksområde i gjeldende plan). Det har tidligere vært kontakt med DBC Arkitektur for om 
mulig å ta denne tomta inn i planforslag. 

Kommentar: 
52/374 ligger utenfor planområde for reguleringsendring. Se ellers kommentar under merknad nr. 
2. 

9.2 OFFENTLIG ETTERSYN 2. APRIL – 18. MAI 2016 
Referat fra ni (9) innkomne merknader med forslagsstillers kommentarer 

9.2.1 HØRINGSINSTANSER 

Fylkesmannen i Buskerud, i brev den 13. mai 2016 
Planen legger til rette for fortetting i et sårbart landskap i snaufjellet. Kommunen bes å vurdere 
planen på nytt, subsidiært redusere utnyttingsgraden. Viktige stier og løyper bes regulert. 

Kommentar: 
Utnyttingsgraden foreslås opprettholdt, men det har blitt innarbeidet en egen tabell under 
virkninger som viser utnyttingsgraden for nye tomter og eksisterende tomter, samt forholdet til 
eksisterende bebyggelsesplan og faktisk utnytting i dag. Stier og løyper har blitt innarbeidet med 
eget arealbruksformål eller hensynssone som sikrer byggeforbud 15 m fra skiløypen som har blitt 
fastsatt i egen kommunedelplan. 

Statens vegvesen, i brev den 2. mai 2016 
Statens vegvesen registrerer at det er tatt inn planbestemmelser om vinterparkering og har ikke 
innsigelse mot planforslaget. 

Kommentar: 
Tas til orientering 
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Buskerud fylkeskommune v/Utviklingsavdelingen, i brev den 10. mai 2016 
Viser til arkeologisk registrering omtalt i brev den 20. juli 2010. Det har ikke blitt påvist automatisk 
fredete kulturminner og fylkeskommunen kjenner heller ikke til verneverdig bebyggelse innenfor 
eller i tilknytning til planområdet. 

Kommentar: 
Tas til orientering 

9.2.2 MERKNADER FRA PRIVATE, NABOER OG ORGANISASJONER 

Baumann jr., i e-post den 6. april 2016 
Ber om at det redegjøres for størrelse og utnytting for de nye tomtene. 

Kommentar: 
Det har blitt innarbeidet en egen tabell som synliggjør bedre både størrelsen på tomtene og 
bebyggbart areal, herunder forslag til utnyttingsgrad. 

Lexow – eier av Bismiveien 59, i brev den 30. mars 2016 
Protesterer mot regulering av deler av hans eiendom gnr 52 bnr 264 til LNF Friluftsformål LF8. 

Grunneier peker på at til sammen 1,68 mål av totalt 10,28 mål har blitt endret til disse formålene. 
I tillegg peker han på at 0,47 mål mellom hans eiendom og veien har blitt regulert til 
fritidsbebyggelse. Samlet sett mener han at tomten har blitt redusert med 1,21 mål. Dette tilsvarer 
en tomt hvor det kan oppføres en fritidsbolig. 

 
Figur 25. Faksimile fra merknad som viser del av gnr 52 bnr 264, hvor grunneier protesterer mot 
regulering til LNF Friluftsformål. 

Det hevdes videre at [formålet LNF friluftsliv («verneområdet»)] skal reguleres på begge sider av 
bekk og skiløype og det ikke er slik reguleringsplanen har regulert dette. Det pekes på at senter i 
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skiløypen følger bekkefaret, der VA-ledningen også går – ikke slik den er vist i figur 21. Grunneier 
mener at dersom intensjonene i krav til grønne korridorer skal bli tilfredsstilt, så må sonen [rundt 
skiløypen] arronderes med 15 m til hver side for løype og bekkefar. 

Siterer merknad fra Buskerud fylkeskommune hvor det anmodes «Eventuelle stier og løyper bør 
markeres i plankartet». Det har ikke blitt gjort. Det vises til utsnitt fra kommunedelplan stier og 
løyper. Med henvisning til kartet, vises det til at løypen passerer eiendommen i grensen til gnr 52 
bnr 223 mot vest. 

Grunneier konkluderer med at intensjonen om 15 m byggegrense særlig på vestsiden av 
skiløypen vanskelig kan innfris, fordi det har blitt oppført en fritidsbolig på gnr 52 bnr 223. Han 
peker på at skiløypen kan få ligge, men mener at det blir feil å regulere en grønn korridor enslig 
på hans eiendom gnr 52 bnr 264. Ber derfor om at denne grønne korridoren justeres. Ønsker 
dialog med kommune og grunneiere slik at reguleringsplanen viser de faktiske forhold. 

Kommentar: 
Hele den delen av gnr 52 bnr 264 som Lexow mener ikke bør reguleres til grøntkorridor, har i 
kommuneplanens arealdel blitt satt av til LNF Friluftsformål. Følgelig viderefører 
reguleringsplanen arealbruken avsatt og bekreftet i overordnede planer, se under. Dette er det 
derfor ikke aktuelt å endre. 

 
Figur 26. Utsnitt fra hallingkart.no – kommuneplanens arealdel, fritidsboliger vist sammen med 
gnr 52 bnr 264. 

Videre har skiløypen blitt regulert i gjeldende bebyggelsesplan, se figur 6. Selve tomten har 
derimot ikke vært regulert i bebyggelsesplanen, se mellom formålene H1 og H3. Følgelig 
medfører reguleringsplanen heller ingen endring i gjeldende planstatus. 

Det følger av dette, at reguleringsplanen ikke endrer størrelsen på fritidsboligformålet for den 
aktuelle eiendommen. Konkret blir byggeformålet likevel tilpasset veiformålet i nord, tilsvarende 
de 0,47 mål som grunneier peker på. Men disse inngår formelt i naboeiendommen gnr 52 bnr 
364. 

Hol kommune tillater ikke å dele eiendommer for oppføring av nye fritidsboliger, men i den 
konkrete situasjonen kan grunneier vurdere om det er hensiktsmessig å kjøpe de aktuelle delene 
av gnr 52 bnr 364 frem til vegen og få denne tilføyd sin eiendom. Figuren han viser til, inneholder 
røde stiplete streker som «regulert tomtegrense». Disse linjene inngår ikke planforslaget og har 
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blitt tatt ut tidligere, men figuren har dessverre ikke blitt oppdatert tilsvarende. Figuren i 
planbeskrivelsen er nå oppdatert. 

Følgelig misser ikke grunneier areal tilsvarende en tomt hvor det kan oppføres en ny fritidsbolig. 
Grunneier kan derimot øke størrelsen på eiendommen noe, men dette medfører ikke at tillatt 
utnyttingsgrad økes tilsvarende. Forslagsstiller kan derfor ikke se at hans muligheter til å utnytte 
tomten har blitt redusert, ettersom det konkrete arealet allerede har blitt avsatt til LNF 
friluftsformål i kommuneplanens arealdel. 

Skiløypen passerer mellom 17,5 og 18 m fra fritidsbolig oppført på gnr 52 bnr 223. VA-ledningens 
framgår av kart mottatt fra ledningens eier, Ustaoset Vann og avløp AS. 

 
Figur 27. Forholdet mellom LN8 og de to eiendommene gnr 52 bnr 223 og 264 samt skiløypen. 

Fylkesmannen ba i sin merknad om at viktige stier og løyper ble regulert inn i planen. Dette vil bli 
etterkommet. 

Ustetind AS v/Baumann jr., i brev den 13. mai 2016 
Mener planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, areal avsatt til fritidsbebyggelse. 
Ber kommunen utvise aktsomhet overfor etableringen av Skarveheimen nasjonalpark. Det bes 
om en mer fyldig redegjørelse for tomtenes størrelse og utnyttingsgrad. Ønsker ikke fortetting i 
planområdet. Planutvalgets endring av utnyttingsgrad fra BRA til BYA, bes gjort bedre rede for. 
Det bes avslutningsvis om aktsomhet vedr. planfremmers rolle som politiker og habilitet. 

Kommentar: 
Alle forslag til fritidsbebyggelse i planforslaget, ligger innenfor areal avsatt til samme formål i 
kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger utenfor nasjonalparken og det har blitt tatt de 
hensyn som kreves for at planen skal kunne vedtas. Etter offentlig ettersyn, har det blitt 
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innarbeidet en egen tabell i virkningsavsnittet som redegjør detaljert for hvert enkelt formål og 
hver enkel tomts størrelse, byggbart areal og utnyttingsgrad samt faktisk utnytting og utnytting i 
gjeldende bebyggelsesplan. Foreslått fortetting er i samsvar med nasjonale føringer om å utnytte 
eksiterende hytteområder bedre i stedet for å etablere nye hytteområder. 

Forslagsstiller har sendt et notat til kommunen vedr pålagt endring av regulert utnyttelsesgrad fra 
BRA til BYA. Fordi bestemmelsene regulerer maks tillatt byggehøyde tilsvarende en etasje, 
vurderes endringen som en mindre reduksjon i utnyttingsgrad, da denne nå også omfatter enkelte 
arealer utendørs som terrasse og trapp, noe som ikke er inkludert i BRA. 

Plankonsulent forutsetter at kommunen handterer utvalgsmedlemmers habilitet i samsvar med 
gjeldende regler og praksis. 

Mesel, i udatert brev 
Planområdet ligger i åpent viddelandskap, hvor eksisterende skiløype har blitt benyttet mer 
intensivt på grunn av lite snø. Nye tomter grenser ikke til eksisterende tomter. Vurderinger av 
silhuettvirkning og den visuelle endringen innenfor planområdet bestrides. Mener foreslått 
utnytting avviker fundamentalt med eksisterende utnytting. Ønsker en lavere utnyttelsesgrad. 
Kommunen bes ta hensyn til estetikk, landskap og friluftsliv i det sårbare fjellandskapet. Videre 
uroer vedkommende seg for at planforslaget vil skape presedens for ytterligere økt utnytting i 
planområdet og antyder at egen tomt vil kunne utnyttes til fire nye hytter dersom den gis samme 
behandling som reguleringsforslaget. Ber om at tomtene T8 og T10 utgår. 

Kommentar: 
Planforslaget tar hensyn til landskapsverdiene i området. Utnyttingen er innenfor det som er 
vanlig i området. Planforslaget inneholder bestemmelser som skal ivareta hensynene som 
merknaden peker på. For øvrig legger planforslaget til rette for fortetting innenfor arealer allerede 
avsatt til fritidsbebyggelse. Eksisterende tomter tillates heller ikke delt. Følgelig vil antatte 
presedens ikke være reell. 

Hope og Kayser, i brev den 17. mai 2016 
Ber om at byggegrense på gnr 52 bnr 307 tas ut. Det ønskes samme utnyttingsgrad som på 
tilgrensende eiendommer. Ønsker fradelt deler av eiendommen til ny fritidsbebyggelse. 

Kommentar: 
Byggegrense ivaretar primært hensyn mot naturområdet, og sikrer at tillatt utnyttelse plasseres 
minst 4 m innenfor formålsgrenser. På allerede utnyttede eller regulerte tomter, foreslår 
reguleringsplanen en utnyttingsgrad som tilsvarer eksisterende utnyttelse. Kommunen tillater ikke 
fradeling av allerede utnyttede eiendommer. 

Kittelsen, i brev den 19. mai 2016 
Stiller spørsmål vedr. standard på veien ut fra dagens bruk. Viser til forslag om ny adkomstvei 
fremmet i 2009. Mener nye eiere vil fremme forslag om vinterbrøyting, selv om det i bestemmelse 
kreves tinglyst rett til vinterparkering for to biler sammen med søknad om oppføring av fritidsbolig. 

Kommentar: 
Planen hjemler vegene slik at disse kan vedlikeholdes i samsvar med påregnelig utvikling. Nye 
adkomstveier har ikke blitt vurdert som nødvendig i dette planforslaget. Bestemmelsen om 
vinterparkering, skal sikre at vinterbrøyting ikke blir nødvendig. Krav om dette skal dermed kunne 
avvises. 

10 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Ingen. 
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