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SAKSUTSKRIFT 

 
 

Detaljregulering Skarveheia - annengangs politisk behandling 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for plan og utvikling 09.06.2016 20/16 

2 Kommunestyret 22.06.2016 62/16 

 

Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte 09.06.2016 sak 20/16 

 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.06.2016 sak 62/16 
 
Behandling 

Inger-Brit Vindegg er inhabil da hun er part i saken da hun er daglig leder i Usta Eiendom AS som er 
planfremmer jfr. forvaltningsloven § 6, 1. ledd. Hun fratrådde møte ved behandling av saken. Dagfinn 
Tvedt (H) møtte som vara i sak 62/16. 
 
Saksordfører: Terje Teigen 
 
Ola Vaagan Slåtten (V) fremmet på vegne av Venstre følgende forslag: 

Hol Kommunestyre vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Skarveheia, med plankart og 
planbestemmelser datert 31.5.2016, legges ut på nytt offentlig ettersyn i henhold til Plan- og 
bygningsloven § 12-10. Før planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn må 
planbestemmelsene revideres:  
• Planforslaget justeres med en tillatt utnyttelse i fra maks tillatt BYA = 316 m2 til 
maksimalt tillatt BYA = 250 m2 inkludert garasje og uthus på inntil 30 m2 BYA pr. enhet. 
Dette gjelder de tomter som nå har en oppsatt utnyttelse over 250m2 BYA. 
• Utnyttelsen til gnr. 52 bnr. 307. oppjusteres til maks tillatt BYA på 250 m2. 
 
Planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn 

 
Votering 
Det ble stemt over innstilling fra Utvalg for plan og utvikling mot forslag fremmet av Ola Vaagan 
Slåtten. Innstilling fra Utvalg for plan og utvikling ble vedtatt med 16 mot 4 stemmer (2V, 1 Krf, 1 Ap). 
 
 
Kommunestyret vedtak  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre detaljregulering for 
Skarveheia, gnr. 52 bnr. 447 og del av gnr. 5 bnr. 66, mfl. med plankart og planbestemmelser datert 
30.5.2016.  
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DETALJREGULERING SKARVEHEIA - ANNENGANGS POLITISK BEHANDLING 

 
Saken avgjøres av:  
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Plankart, sist revidert 31.05.2016 
Planbestemmelser revidert 31.5.2016 
Planbeskrivelse 
Illustrasjonsplan 
UPU Saksutskrift sak nr. 6/15  
Fylkesmannen i Buskerud v/Utviklingsavdelingen i brev datert 13.05.2016 
Statens vegvesen i brev datert 02.05.2016 
Buskerud fylkeskommune i brev datert: 10.05.2016  
Baumann jr. i e-post datert 6.4.2016 
Lexow i brev datert 30.03.2016 
Ustetind AS v/Baumann jr. i brev datert 13.05.2016 
Meisel i udatert brev 
Hope og Kayser i brev datert 17.05.2016 
Kittelsen i brev datert 19.05.2016 
 
Dokument i saken:   
Dokumentjournal 
 
Saksopplysninger:   
Forslag til detaljregulering for Skarveheia lå ute til offentlig ettersyn i perioden 02.04.2016 til 
18.05.2016. Det er mottatt 9 merknader i saken og det foreligger ikke innsigelse fra offentlige 
sektormyndigheter.  
 
Planforslaget ble i forkant av dette oversendt til Hol kommune etter administrativ gjennomgang i 
2013 og har avventet prinsippvedtak for deling av hyttetomter og en departementsavklaring for 
kravet til slukkevann iht. PBL § 27-1 i områder uten direkte vegforbindelse.   
 
Planfremmer er DBC Arkitektur for Usta Eiendom AS v/Stein Vindegg. Formålet med planforslaget er 
å legge til rette for utbygging av totalt 11 nye hyttetomter i eksisterende hytteområde på Ustaoset, 
Skarveheia. Planområdet ligger om lag 1,5 km nord for Ustaoset sentrum. Det henvises for øvrig til 
saksopplysninger i UPU sak 6/15. 
 
Forhold til overordnet plan:   
Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse og LNFR-område i kommuneplanens arealdel 2014-2025. 
 
Konsekvens for miljø/folkehelse:   
Planområdet ligger på snaufjellet (nord for Ustaoset sentrum og sør for LNFR-randområdet som 
grenser til villreinområdet.) Planområdet ligger utenfor grensen til regional plan for Nordfjella. Det er 
registrert dobbeltbekkasin (NT) i tilknytning til våtmarksområdene på Skarveranden. Arten er nært 
truet. Ustaoset ligger også i forvaltningsområdet for gaupe. 
Se sak 6/15 for ytterligere detaljer.  
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Helse-/miljø og beredskapsforhold:   
For oppfyllelse av kravene i PBL § 27-1 (brannvann) se sak 6/15. 
 
Økonomiske konsekvenser:   
Utbyggeravtaler om stier og løyper er signert og mottatt av Hol kommune.  
 
Vurdering:   
Offentlig ettersyn ble gjennomført i perioden 02.04.2016 til 18.05.2016. Det er mottatt 9 merknader i 
saken: 
 

1. Fylkesmannen i Buskerud i brev datert 13.05.2016 
2. Statens vegvesen i brev datert 02.05.2016 
3. Buskerud fylkeskommune v/Utviklingsavdelingen i brev datert: 10.05.2016  
4. Baumann jr. i e-post datert 6.4.2016 
5. Lexow i brev datert 30.03.2016 
6. Ustetind AS v/Baumann jr. i brev datert 13.05.2016 
7. Meisel i udatert brev 
8. Hope og Kayser i brev datert 17.05.2016 
9. Kittelsen i brev datert 19.05.2016 

 
Under følger et kort resyme fra innsendte uttalelser i saken, samt administrasjonens kommentarer.  
 

1. Fylkesmannen i Buskerud i brev datert 13.05.2016 
Fylkesmannen viser til at området ligger over tregrensen i et sårbart landskap og at nye 
hyttetomter er plassert i snaufjellet. De ber om at kommunen vurderer på nytt om det er 
ønskelig med fortetting i sårbare områder. Dersom kommunen allikevel ønsker en fortetting 
med nye hytter vil de sterkt anbefale at utnyttingsgraden på tomtene blir betraktelig 
redusert og viser til nasjonale føringer om forvalting av fjellområdene og planlegging av 
fritidsbebyggelse. Videre ber de om at viktige stier og løyper reguleres inn i planforslaget. 

 
Administrasjonens kommentar: 
Administrasjonen viser til kommuneplanens arealdel der området er tatt i bruk som hytteområde og 
ligger innenfor det avsatte område til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Plasseringen av de nye 
hyttetomtene er gjort i tilknytning til eksisterende vei, noe som reduserer belastningen på området.  
 
Endringen fra vedtaket gjort i sak 6/15 medførte en endring fra BRA til BYA. Dette endrer utnyttelsen 
noe for forslag til ny fritidsbebyggelse i tillegg til å øke mulighetene for utvidelse av eksisterende 
fritidsbebyggelse. Utnyttelsen er fortsatt høy og viser da spesielt til 5 eksisterende tomter som har en 
oppgitt utnyttelse fra 246 til 316m2 BYA. Dette gjelder tomtene GBNR 5/249, 5/283, 5/273, 5/316 og 
52/246. Administrasjonen vil med bakgrunn i uttalelsen til Fylkesmannen fremme en alternativ 
innstilling i saken.  
Stier og løyper er justert inn i plankartet med eget formål, samt hensynssone som sikrer at 
bebyggelse ikke tillates nærmere skiløypa enn 15 meter i tråd med kommuneplanen.  
 

2. Statens vegvesen i brev datert 02.05.2016 
Statens vegvesen registrerer at det er tatt inn planbestemmelser om vinterparkering og har 
ikke innsigelse mot planforslaget.  
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Administrasjonens kommentar: 
Tas til orientering.  
 

3. Buskerud fylkeskommune v/Utviklingsavdelingen i brev datert 10.05.2016  
Buskerud fylkeskommune viser til deres uttalelse om oppstart om planarbeid og gjennomført 
arkeologisk registrering i brev datert 20.07.2010. Det ble ikke påvist automatisk fredete 
kulturminner og de har ingen merknader i så henseende. 
 
I forhold til nyere tids kulturminner er de ikke kjent med verneverdig bebyggelse innenfor 
eller i tilknytning til planområdet.   

 
Administrasjonens kommentar: 
Tas til orientering.  
 

4. Baumann jr. i e-post datert 06.04.2016 
Baumann henviser til brev datert 30.03 der det gis orientering om endring av 
reguleringsplanen i Skarveheia. Baumann mener at tomtestørrelsen for alle tomtene er uklar 
og ønsker nøyaktig tomtestørrelse i forslaget for alle tomtene (T1- T11) med tilhørende 
beregnet utnyttelsgrad i % og hva den er basert på. Baumann ønsker videre at det orienteres 
spesifikt om de endringer som søkes gjennomført i reguleringsplanen herunder 
minimumsstørrelser for mønehøyder, utnyttelsesgrad og antall bygninger. 

 
Administrasjonens kommentar: 
Administrasjonen har svart Baumann pr. telefon i saken ved to ulike anledninger. Det henvises for 
øvrig til administrasjonens kommentarer til merknad nr. 6 (Ustetind AS v/Baumann jr.) 
 

5. Lexow i brev datert 30.03.2016 
Lexow protesterer på den foreslåtte detaljreguleringsplanen på grunn av konsekvensene for 
hans eiendom (gnr. 52. Bnr. 264 / Bismivegen 59).  I kartene Planstatus og Skarveheia 
illustrasjonsplan er det vist med stiplet rød linje, regulerte tomtegrenser. Slike linjer berører 
hans eiendom i sør-vest og mot nord. Mot sør-vest har han beregnet at dette utgjør 1,68 
mål. Hele det omregulerte området er i praksis lagt på gnr. 52. bnr. 264. Videre er 
tomtegrensen mot nord justert til å ligge til veikanten, et forhold som øker tomtearealet med 
ca. 0,47 mål, hvilket i praksis vil si at tomtens størrelse blir redusert med 1,21 mål, et areal 
som det ville kunne oppføres en fritidsbolig på og derved redusere verdien på tomten. Det 
henvises til vedlagt illustrasjon.  
 
Lexow fremfører at kommentarene til varsel om oppstart gitt av Buskerud fylkeskommune 
der de anmoder at stier og løyper markeres i plankartet.  
 
Kartutsnittet fra kommunedelplanen, «løyper Ustaoset Haugastøl», viser at hovedløypa til 
Prestholtstøland over Eimeheia) passerer gnr. 52, bnr 264 i samme løp som bekkefaret. 
Lexow innser at det bør legges et grøntbelte sentrisk rund løpetraseen der sonen strekker 
seg 15 meter på hver side av løypen, men ser at intensjonen blir vanskelig å følge opp da det 
er oppført fritidsbolig på eiendommen med gnr. 52. bnr. 223. 
 
Lexow ønsker å være fleksibel for at den eksisterende løypetraseen og bekkefaret forblir 
intakt, men forventer en justering ift. hva som nevnes over. 
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Administrasjonens kommentar: 
Administrasjonen har bedt planfremmer om å ta ut foreslåtte nye eiendomsgrenser. Det er ikke 
anledning til å legge inn dette i reguleringsplanen da fastsettelse skjer gjennom annet lovverk. 
Plankartet er justert etter offentlig ettersyn og omfatter nå en stadfesting av løypetraseen gjennom 
planområdet. I forhold en reduksjon av utnyttelse på deres tomt vil dette ikke være tilfelle da 
kommunen ikke tillater deling av hyttetomter.  
 

6. Ustetind AS v/Baumann jr. i brev datert 13.05.2016 
Ustetind fremfører et punktvis sammendrag av merknadene til planforslaget: 
 
Planforslaget er i strid med intensjonen i overordnet plan, kommuneplanens arealdel 
(2014-2025). Ustetind analyse tilsier at areal til fritidsbebyggelse er svært godt hensyntatt og 
at det med det nye planforslaget vil være i strid med intensjonen til overordnet plan og med 
en kraftig økt fortetting i et tett utbygget og følsomt område.  
 
Etableringen av Skarveheimen Nasjonalpark i 2006 tilsier ytterligere aktsomhet i 
forvaltningen av tilgrensende område.  
 
Tomtens størrelse og utnyttelse er ikke gjort nøyaktig rede for. Ustetind AS har gjort flere 
forsøk på å få enkel tilgang til nøyaktige mål for størrelsen på de nye tomtene, T1-T11. Dette 
finner de svært lite tilfredsstillende som en ekstern part i saken.  
 
Utvalg for plan og utvikling har valgt å endre definisjonen på utnyttelsesgrad fra BRA til BYA i 
plansaken, på denne måten ender man opp med høyere utnyttelse enn tidligere.  
 
Ustetind kommer også med en oppfordring til en økt aktsomhet i saker der politikere også er 
planfremmer. Større og sensitive saker bør som hovedregel behandles av Rådmannen og 
deretter av Fylkesmannen.  

 
 
Administrasjonens kommentar: 
Administrasjonen vil i den administrative vurderingen drøfte merknadene som fremsettes av 
Ustetind AS. Når det gjelder forholdet til utnyttelsen har administrasjonen ønsket en omregning som 
viser konsekvensene fra å gå fra BRA til BYA uten at dette har vært mottatt i saken. Det henvises her 
til vedtak i UPU sak 6/15 behandlet i møte den 12.11.2015. kulepunkt to (2).  
 
Endringen fra BRA til BYA gir noe endring av mulig utnyttelse. Tillatt mønehøyden begrenser mulig 
utnyttelse over bakken mye. Videre var det gitt i bestemmelser til 1. gangsbehandling at arealer 
under bakkenivå ikke skulle regnes med i tillatt utnyttelse. Endring fra BRA til BYA gir dermed ikke en 
vesentlig endring i utnyttelsen, for ny og eksisterende fritidsbebyggelse.  
 
Administrasjonen deler Ustetind syn i forhold til aktsomhet i randsonen av nasjonalparkområder, 
men dette området er avsatt som byggeområdet i kommuneplanens arealdel. 
 
Når det gjelder forvaltningsloven § 6.1 (om inhabilitet), henvises det til gjeldene lovverk og praksis i 
utvalgssaker.  
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7. Meisel i udatert brev 
Meisel retter klage på forslag til detaljreguleringsplan for Skarveheia. Planområdet ligger i 
sårbart landskap og fremstår som et rekreasjonsmessig grøntdrag i åpent viddelandskap over 
tregrensen. Området har i de senere årene i større grad blitt benyttet som skiløype.  
 
På grunn av manglende bakenforliggende terreng vil ny fritidsbebyggelse bli liggende med 
siluettvirkning og vil være synlig mot horisonten. De motstrider at den visuelle endringen 
ikke vil bli vesentlig.  
 
I forhold til utnyttelsen vil foreslåtte hytter, garasje, anneks og parkering avgi et 
fremtredende fotavtrykk i terrenget som avviker fra eksisterende utnyttelsesgrad, dette 
gjelder ikke bare i nærområdet men for hele Ustaoset. En lavere utnyttelsesgrad vil i større 
grad harmonere bedre med eksisterende hyttetomter. Meisel protesterer på at 
planforslagets samlede bygningsmasse på snaufjellet ikke tilfredsstiller landskapstilpasning, 
eksisterende miljø eller en forsiktig vekst i hytteutbyggingen.  For å få til det ovennevnte ber 
de om at tomtene T8 og T10 utgår. 
Det må videre tas hensyn til omfattende presedensvirkninger i prosjektet. 

 
Administrasjonens kommentar: 
Administrasjonen har merknader til planforslagets utnyttelse slik det fremgår av administrasjonens 
vurdering i denne saksfremstillingen. Se for øvrig kommentaren til merknad nr. 6. over.  
 

8. Hope og Kayser i brev datert 17.05.2016 
Hope og Kayser påpeker at det bare er vist byggegrense på noen av tomtene i plankartet. De 
ber derfor om at vist byggegrense på egen eiendom (gnr. 52 bnr 307) tas ut. Et eksempel er 
at ny tomt T10 ikke er vist med byggegrense.  
 
Deres eiendom er vist med en tiltatt utnyttelse på BYA = 216 mens naboeiendommen (gnr 
52. bnr 246 og gnr. 5 gnr 273, er vist med en BYA på 246 m² og 266 m².)  De finner ikke en 
begrunnelse i planforslaget for dette avviket.  
 
Ved planarbeid for bebyggelsesplan for Skarveheia søkte de om å få dele fra nederste del av 
tomten. Det ble det ikke gitt tillatelse til den gang med begrunnelse at det ble til sjenanse for 
vår eksisterende hytte. De ber nå om å få vurdert dette på nytt i detaljreguleringsplanen for 
Skarveheia og ønsker at det fradeles en tomt på 2,5 daa.  

 
Administrasjonens kommentar: 
Slik det fremgår planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn er alle nye tomter foreslått med en tillatt 
utnyttelse på BYA = 216 m².  
 
Enkelte av de eksisterende tomtene er foreslått med en høyere utnyttelse, opp til 316 m2.  Tidligere 
bebyggelsesplan for Skarveheia (godkjent jf. vedtak i møte Teknisk Hovedutvalg 21.03.2001, saksnr. 
0036/01) hadde utnyttelse fra 150 m2 - 250 m2, og planforslaget ligger noe over dette.  
 
Administrasjonen fremmer derfor en alternativ innstilling som justerer ned tilltatt utnyttelse til BYA = 
250 m2 for tomtene med 52 og bnr. 246, samt gnr. 5 og 273, vist med BYA på 246 m² og 266 m², samt 
tomten med en utnyttelse på 316 m2. Samtidig som administrasjonen foreslår å justere opp 
utnyttelsen til deres eiendom på gnr. 52 bnr. 307. Bakgrunnen for dette er at administrasjonen ikke 
kan finne årsaken til denne ulikheten i planen.  
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Administrasjonen henviser til kommunens prinsippvedtak i Hol kommune om forbud mot deling av 
eksisterende hyttetomter og i kommuneplanens arealdel § 2.1 bokstav c. Planfremmer i denne saken 
har på grunnlag av dette måtte ta ut flere tomter som har vært fremmet i strid med kommunens 
vedtak. 
 

9. Kittelsen i brev datert 19.05.2016 
Kittelsen er eier av gnr. 52 bnr. 157. Han bemerker at da de overtok hytten i 1932/33 var 
Nystølsvegen en kjerrevei som kun var beregnet for hest og vogn. Veien var fundamentert 
for dette formålet. Nyere bruk med blant annet transport med store anleggsbiler har gitt en 
for stor belastning på vegen. Kittelsen påpeker at en utbygging som benytter Nystølsvegen vil 
medføre en urimelig belastning for de som ligger tett på vegen. Kittelsen foreslår derfor 
opparbeidelse av ny atkomstveg etter «Bismikrysset». 

 
Kittelsen bemerker også at reguleringsplanen forutsetter to vinterbrøytede parkeringsplasser 
og at det i fremtiden derfor kan komme krav om vinterbrøytede parkeringsplasser.  

 
Administrasjonens kommentar: 
Administrasjonen forstår Kittelsens bekymringer i forhold til trafikk, vegatkomst og 
vegfundamentering. En fortetting på 11 nye hytter vil ikke medføre en uforholdsmessig 
trafikkbelastning etter administrasjonens vurdering.  Områdets plassering og kommuneplanens 
arealdel åpner for en viss utvikling av planområdet selv om det er plassert i et sårbart landskap på 
snaufjellet og i randsonen av nasjonalparken. Utviklingen siden 1930- tallet er nok både ventelig og 
tilregnelig.  
 
Administrasjonens vurdering: 
Det er ikke fremmet innsigelse til planforslaget. Administrasjonen har kommentert merknadene over 
og vurderer merknadene mer inngående under. Det bemerkes særlig Fylkesmannens oppfordring om 
å redusere utnyttelsen i planforslaget betraktelig.  
 
I forhold til hensynet til naturmangfoldet og sårbart landskap på snaufjellet, omfatter planforslaget 
fortetting i eksisterende hytteområde med totalt 11 nye tomter (T1-T11).  
 
Opprinnelig ble det foreslått å regulere flere tomter. Planområdet er i dag et etablert hyttefelt på 
Ustaoset som ligger i randsonen av nasjonalparken og utenfor villreinens biologiske leveområde. En 
ytterligere fortetting i dette området vil medføre økt menneskelig aktivitet og kan i så måte påvirke 
de omkringliggende viltområdene. Dette er også bemerket av Fylkesmannen som, dersom 
kommunen velger å vedta planen ønsker en vesentlig reduksjon i utnyttelsen.  
 
Ved revisjon av planforslaget høsten 2015 ble formål F4 og tomt T12 samt T13 og T14 tatt ut av 
plankartet. Tomtene ble avsatt til LNFR-formål. (Det henvises for øvrig til administrasjonens 
vurdering i sak 6/15).   
Fylkesmannen anbefaler sterkt en reduksjon av oppgitt utnyttelse. Administrasjonen viser til at i 
gjeldene reguleringsplan for området, så er oppgitt utnyttelse for eksiterende tomter satt med en 
variasjon i fra 150 til 250m2 BRA. Alle nye tomter i aktuelle plan til behandling har fått en utnyttelse 
på 216m2. 5 av de eksisterende har fått en noe høyre utnyttelse. 
Videre er utnyttelsesgraden endret i fra BRA til BYA.  Slik planen nå fremstår kan det bygges 
underetasje uten måleverdig areal, som gir en mulighet til økt utnyttelse.  
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Stier og løyper 
Etter gjennomført offentlig ettersyn er det i plankartets sørvestre del lagt inn en egen hensynssone 
for å sikre ivaretakelsen av stier og løyper. Hensynssonen ligger over formål regulert til LNFR-område 
i sørvest og vil følge eksisterende veitrase nordover. Revisjonen gjøres i tråd med kommuneplanen § 
2,1 bokstav h. Det er også lagt inn en egen planbestemmelse til hensynssonen for å sikre fremføring 
av stier og løyper. Hensynssonen hindrer utbygging i 15 meter fra løypens ytterkant.  
 
Deling av hyttetomter 
Det er gjennomført en teknisk justering av plankartet da det ikke kan reguleres/oppheves 
eiendomsgrenser som del av en reguleringsplan.  
 
Krav om tinglyst avtale for vinterbøryta parkeringsplasser 
Slik det fremgår av vedtaket i sak 6/15 den 12.11.2015 må det fremlegges 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.  
 
Avtaler om grunneierbidrag for stier og løyper  
Kommunen har mottatt signerte avtaler om grunneierbidrag for stier og løyper. 
 
På bakgrunn av gjennomført offentlig ettersyn og de merknadene som er mottatt i saken fremmer 
administrasjonen alternativ innstilling i saken slik det fremgår under. 
 
Administrasjonen har valgt å fremme en alternativ innstilling på grunn av uttalelsen i fra 
Fylkesmannen og endringen som er gjort fra BRA til BYA. Endringen medfører en økt mulighet for å 
utnytte tomtearealet da BYA åpner for å nyttiggjøre blant annet kjellerareal. Ny fritidsbebyggelse 
fremmes med en størrelse på BYA = 216 m² i Rådmannens innstilling til Kommunestyret. 
 
I den alternative innstillingen foreslås en generell reduksjon av utnyttelsen der maks tillatt BYA settes 
til BYA = 250 m² for tomter med foreslått utnyttelse på over 250 m², inkludert parkering og uthus for 
eksisterende bebyggelse.  
 
Vedtas den alternative innstillingen må planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn 
 
Alternativ forslag til Rådmannens innstilling: 
Utvalg for Plan og utvikling vedtar forslag til detaljreguleringsplan for Skarveheia, med plankart og 
planbestemmelser datert 31.5.2016, legges ut på nytt offentlig ettersyn i henhold til Plan- og 
bygningsloven § 12-10. Før planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn må planbestemmelsene 
revideres: 
 

 Planforslaget justeres med en tillatt utnyttelse i fra maks tillatt BYA = 316 m² til maksimalt 
tillatt BYA = 250 m² inkludert garasje og uthus på inntil 30 m² BYA pr. enhet. 
Dette gjelder de tomter som nå har en oppsatt utnyttelse over 250m2 BYA.  

 Utnyttelsen til gnr. 52 bnr. 307. oppjusteres til maks tillatt BYA på 250 m². 
 

Planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn 
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Rådmannens innstilling: 
Innstilling til kommunestyret: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre detaljregulering for 
Skarveheia, gnr. 52 bnr. 447 og del av gnr. 5 bnr. 66, mfl. med plankart og planbestemmelser datert 
30.5.2016. 
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