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VEDTAK 
 
 
Klagen tas til følge. Fylkesmannen opphever Hol kommunestyrets vedtak av 22. juni 
2016 om detaljregulering for Skarveheia.  
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 8. februar 2017. Vi beklager den lange 
saksbehandlingstiden.  
 
 
 
Sakens bakgrunn 
Hol kommunestyre vedtok 22. juni 2016 detaljregulering for Skarveheia med bestemmelser 
og reguleringskart. Planen tilrettelegger for fortetting med 11 nye hyttetomter ved 
eksisterende hytteområde på Ustaoset. Fradelt areal per tomt er vesentlig mindre enn 
eksisterende tomter. I gjeldende kommuneplan er disse områdene avsatt til fritidsbebyggelse. 
Planområdet er på omlag 314 daa og skal erstatte deler av bebyggelsesplan for Skarveheia fra 
1. september 1999.  
 
Planen ble opprinnelig fremmet med 14 nye hyttetomter i 2009. Av disse omfattet 3 
hyttetomter deling av eksisterende hyttetomter. Etter påstand om forskjellsbehandling og 
innspill fra grunneiere når det gjelder deling av eksisterende tomter, ble plankartet og 
planbestemmelser revidert, slik at tre hyttetomter (T12-T14) ble tatt ut av planen.  
 
Vedtaket ble påklaget av Codex Advokat på vegne av Johan Lexow i brev av 24. oktober 
2016. Klagen er utdypet ved brev av 13. mars 2017.  
 
Klager har i hovedsak anført at: 
 

 klagers eiendom (gbnr 52/264) omfattes av detaljplanen. Planen tilgodeser bare en 
grunneier (Vindegg) med hensyn til utvikling og fortetting av nye hytter i dette 
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området. Det er anført at grunneiere må behandles likt uavhengig av lokal tilknytting 
til Hol kommune og kommersielle interesser. Klager mener derfor at det foreligger en 
usaklig forskjellsbehandling av eksisterende grunneiere. 

 
 i henhold til detaljplanen vil 15-20 % (1,670 daa) av klagers eiendom bli begrenset til 

friluftsformål (FL). Denne begrensningen ble først tegnet inn i utkastet som var på 
høring i mars 2016. Området som i planen er avsatt til friluftsområdet på klagers 
eiendom, utgjør 1, 670 mål. En slik begrensning aksepteres ikke. Klager fremholder at 
etter plan- og bygningsloven kan rådighetsbegrensning gi grunnlag for erstatning. 

 
 løypetraseen ikke er tegnet inn i plankartet nordover i planområdet og vises kun i den 

sørlige del av kartet og over klagers eiendom. Kommunen har opplyst at denne ikke 
påvirker planområdet. Klager mener at den bør fremgå av plankartet.   

 
 BYA bør settes høyere for større tomter som den klager har. Det er anført at normalt 

ikke benyttes BYA som begrensning av utnyttelsesgraden, men en maksimal % 
angivelse mht. utnyttelse.    

 
 det bør være mulig å dele tomter gjennom detaljplanen. Deling kan skje gjennom 

reguleringsplan og ikke i søknad i enkeltsaker. Klager har anført at kommunens 
strenge delingspraksis fra 2005 ikke er i tilsvarende grad opprettholdt i senere vedtak 
fra 2010 idet det åpnes for deling gjennom reguleringsplan. Her vises det til 
Fylkesmannens vedtak av 2010 (2010/4235). Klager ønsker at planen skal åpne for at 
klagers eiendom kan utvikles ved at den kan deles og at det tillates oppføring av nye 
hytter på fradelte tomter.   

 
 det må stilles spørsmål ved om flere medlemmer i kommunestyret var inhabile til å 

vedta behandlingen av detaljplanen. I den forbindelse er det vist til at Inger-Brit 
Vindegg er daglig leder i selskapet Usta Eiendom AS som representerer planfremmer. 
Klager har anført at Inger-Brit Vindegg og hennes ektemann er grunneiere til de 
aktuelle 11 eiendommene og de tilgodesees direkte ved detaljplanen. Fra klagers side 
vises det til at det ikke fremgår av saksutskriften om kommunestyret har tatt opp eller 
vurdert om noen av de øvrige medlemmer i kommunestyret hadde slik nær tilknytning 
til selskapet, Vindegg eller hennes ektemann. Dette skulle ha vært behandlet og 
opplyst om i kommunestyrets saksbehandling.   

 
 klager var i kontakt med Vindegg i 2009 i forbindelse med oppstart av planarbeidet for 

å vise sin interesse for planen. Klager ga et oppdrag til ABC Arkitekter AS for 
utvikling av egen eiendom. Klagers interesse ble avvist av Vindegg.    

 
I tillegg til ovennevnte har Codex advokatfirma v/ advokat Bente Bakke Grimseid sendt 
Fylkesmannen utfyllende klage datert 13. mars 2017. Blant annet anføres det her at det ikke 
foreligger hensyn som taler for å begrense Lexows mulighet til utvikling, slik Ustaoset 
Eiendom/Vindegg får med sine 11 tomter. 
 
Videre er det anført at planen medfører en utbygging som ikke er begrenset for én grunneier 
slik det blir begrenset for de øvrige, ettersom planfremmer ikke vil gå i dialog med den 
enkelte grunneier for konkrete forslag. I den sammenheng vises det til at klager har forsøkt å 
få egne planer med i reguleringsplanen, men har blitt avvist og forslagene har ikke blitt 
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hensyntatt av Vindegg. Derfor mener klager at det ikke er riktig når kommunen legger til 
grunn at klager ikke har fremsatt konkrete forslag for sin eiendom. 
 
Det vises til at kommunen gjør gjeldende at det skal mer til for å bli inhabil i en overordnet 
sak enn i behandlingen av et enkeltvedtak. Klager mener at denne anførselen ikke er forankret 
i forvaltningsloven eller praksis. Klager er ikke enig i kommunens forståelse av 
inhabilitetsbestemmelsene. Blant annet påpekes her at planen i realiteten kun regulerer 
Vindeggs interesser. Videre at Vindeggs inhabilitet medfører inhabilitet for de øvrige 
medlemmer som vedtar planen som direkte tilgodeser ett av medlemmene i kommunestyret. 
Det er kommunestyrets relasjon til Vindeggs rolle som både kommunestyremedlem og som 
planfremmer som gjør seg gjeldende og som må vurderes. Klager fremholder at kommunen 
ikke bemerker dette i sin behandling av klagen slik at det fremstår som om dette ikke har vært 
vurdert i saken. 
 
I tillegg vises det til at når det er nære bånd og interesser mellom næring og kommune på et 
mindre sted, bør det vurderes om det skal oppnevnes en settekommune som behandler saken 
for den aktuelle kommunen, jf. fvl. § 9. Klager mener at dette hadde muligens vært vurdert 
dersom utvalget og kommunestyret hadde foretatt en vurdering av egen habilitet etter fvl. § 6.  
 
Ovennevnte representerer etter klagers syn en saksbehandlingsfeil som har hatt betydning for 
resultatet. 
 
I klagen fra Ustetind AS v/Arild Baumann er i det vesentlige anført at:  
 

 kommunestyret har fattet et vedtak i strid med kommuneplanens arealdel 2014-2025. 
Vedtaket tilsidesetter de tre viktigste hovedformålene i kommuneplanen, mens areal 
for fritidsbebyggelse tillegges alt for stor vekt. Her påpekes at hensynet til 1) LNF 2) 
Bruk og vern, 3) samferdsel og teknisk infrastruktur og 4) areal for fritidsbebyggelse. 
Hovedformålet med kommuneplanen er blitt tilsidesatt til fordel for en grunneier som 
allerede er hensyntatt i Skarveheia under tidligere regulering.  

 
 utbyggingen vil gi store negative effekter i et veldig sårbart område, de positive 

effektene er vanskelig å se.   
 

 vedtaket i kommunestyret ikke var enstemmig, men ble vedtatt med 16 mot 4 
stemmer. Det er anført at alle som stemte for vedtaket tilhørte samme parti eller 
gruppering som planfremmer.  

 
 det ikke var oppgitt hva størrelsen på tomtene var. Vedtaket utdyper ikke hva den 

prosentvise utnyttelsesgraden er på tomtene. Det holder ikke å omtale utnyttelse som 
BYA=216m2 . Ustetind AS har anført at endring fra BRA til BYA, manglende 
opplysning om areal fører til en tåkelegging av faktisk utnyttelse på tomtene og 
effekten dette vil ha i området forblir uklar.   

 
 klager registrerer at administrasjonens forslag som innebar mer moderat 

utnyttelsesgrad ikke ble tatt til følge av kommunestyret. Det er anført at foruten 
administrasjonens alternative forslag blir behandlingen i kommunestyret kun en 
gjentagelse av vedtaket i utvalg for plan og utvikling uten å besvare de mest sentrale 
innsigelsene. 
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Klager mener at man ikke kan gå for langt i å vektlegge hensynet til det kommunale selvstyret 
i et slikt tilfelle som her i Skarveheia. Klager fremholder at hensynet til rettssikkerheten er det 
viktigste hensynet bak klagereglene og må ved konflikt veie tyngre enn hensynet til det 
kommunale selvstyret, jf. Ot.prp. nr. 51 (1995-96).   
 
For øvrig viser vi til klagene i sin helhet.  
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.  
 
Fylkesmannens merknader 
 
Klagerett og klagefrist 
Klagerne er enten part i saken eller har rettslig klageinteresse i saken fordi deres interesse blir 
berørt i saken. Klagerne har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagene er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
   
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og 
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke 
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan, 
herunder også vedtak om reguleringsendring. 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar 
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil som fører til at vedtaket må oppheves, jf. 
forvaltningsloven § 41, kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket og sende saken i 
retur til kommunen for ny behandling. 
 
Fylkesmannen kan ikke treffe et vedtak som medfører en bruk av arealer som ikke har vært 
gjenstand for høring under planbehandlingen. Vi kan heller ikke foreta endringer som 
medfører at reguleringsplanen endres i hovedtrekkene. 
  
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i 
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i 
reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse. 
 
Med disse begrensningene kan Fylkesmannen prøve alle sider av det påklagde vedtak, også 
det rent skjønnsmessige. Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 34, 2. ledd, at 
Fylkesmannen som statlig myndighet skal legge vekt på hensynet til det kommunale 
selvstyret ved prøving av det frie skjønn. I forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 51 
(1995-1996) side 41-42, står følgende: 
 

«I forhold til klagernes rettssikkerhet er regelen ikke ment å innebære noe signal om 
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mindre prøving av det frie skjønn. Etter forvaltningsloven § 34 andre ledd andre 
punktum skal klageinstansen vurdere alle anførsler fremsatt i klagen. Dette vil fortsatt 
være tilfelle, men tilføyelsen i § 34 andre ledd tredje punktum innebærer at 
klageinstansen i tillegg til klagers anførsler skal legge vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre. I praksis vil dette innebære en viss terskel for klageinstansen i 
forhold til å endre kommunale eller fylkeskommunale vedtak på grunnlag av 
overprøving av det frie skjønnet.» 

 
Fylkesmannen er etter dette pålagt en viss terskel for å endre kommunale vedtak ved 
overprøving av det frie skjønnet. Dette er også fastslått av Høyesterett i «Trallfadommen», 
Rt. 2007 s. 257. 
 
Vurdering av klagers anførsler 
I klagen er det blant annet anført at det er betenkelig at kommunen åpner for utvikling av 
området ved fortetting av nye hytter for planfremmer, men ikke for andre grunneiere gjennom 
behandlingen av reguleringsplanen. Klager anfører derfor at kommunen forskjellsbehandler 
grunneiere. I den sammenheng viser han også til at hans forslag ble avvist av planfremmer. 
Det anføres at grunneiere må behandles likt uavhengig av lokal tilknytting til Hol kommune 
og kommersielle interesser i saken. 
 
Ettersom klager har anført at han ble avvist av planfremmer, skal Fylkesmannen først vurdere 
om kommunen som plan- og bygningsmyndighet i tilstrekkelig grad har tilrettelagt for 
medvirkning. Deretter vil Fylkesmannen gå nærmere inn på en vurdering av om detaljplanen 
har medført usaklig forskjellsbehandling av grunneiere.  
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. 
fvl. § 34 andre ledd som lyder slik:  
 

«Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og 
herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som 
klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham.» 

 
Kommuneplanens § 2.1 bokstav c) 
Av reguleringsvedtaket på side 7 fremgår det at kommunen ikke ønsker deling av 
eksisterende hyttetomter. I den sammenheng viser kommunen til at dette er bestemt i 
kommuneplanens arealdel § 2.1 bokstav c) og kommunens prinsippvedtak fra 2005 (THU 
73/05). For å forsvare denne vurderingen skriver kommunen at planfremmer selv måtte ta ut 3 
tomter fra planen.  
 
Spørsmålet er om kommuneplanens § 2.1 bokstav c) er til hinder for at kommunestyret som 
plan- og reguleringsmyndighet kan behandle klagers innspill ved detaljregulering av området 
når formålet med planen nettopp er fortetting av eksisterende hytteområde. 
 
Fra kommuneplanens arealdel (2014-2025) § 2.1 bokstav a, b og c siteres:  
   

«2.1 FRITIDSBOLIGER (§ 11-9 nr. 5 og § 11-10 nr. 1)  
 
a) Om det ikke er vedtatt egne bestemmelser gjennom godkjent reguleringsplan, skal 
bestemmelsene i pkt. 1.2.e og 2.1 gjelde for nybygg på eksisterende fritidstomter og 
tilbygg til eksisterende bygninger.  
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b) Utnyttingsgrad i område uten reguleringsplan avgrenses oppover til maksimalt 186 
m2 BYA pr. tomt. Innafor dette arealet kan summen av fritidshus og anneks være på 
inntil 150 m2 BYA. Det kan bygges en fritidsbolig (med en bruksenhet) pr. tomt. På 
hver tomt tillates det maksimalt 3 bygninger. Uthus/ garasje og/eller anneks kan 
tillates når dette kan tilpasses eksisterende utbyggingssituasjon, terrengforhold og en 
god estetisk løsning. Anneks/ uthus kan ikke være større enn 30 m2. Anneks skal ikke 
inneholde eget kjøkken. Garasje kan ikke være større enn 40 m2. Annen utnyttingsgrad 
i det enkelte område kan fastsettes i reguleringsplan. 
 
c) Deling av eksisterende tomter er ikke tillatt. Tidligere bebygde festetomter kan 
godkjennes fradelt. Det tillates ikke nye tomter i eksisterende byggeområder sør for 
Ustevatn og mellom Ustaoset og Haugastøl, merka F 1 på plankartet.» 

 
I utgangspunktet skal en detaljplan være i samsvar med overliggende områdeplan dersom 
detaljplanen er laget på bakgrunn av en vedtatt områdeplan. Er detaljplanen laget på bakgrunn 
av kommuneplanen, må den være i samsvar med arealbruken som er satt av i 
kommuneplanen. I denne saken er detaljplanen laget på bakgrunn av bebyggelsesplanen for 
Skarveheia vedtatt 1. september 1999 og kommuneplanens arealdel 2014-2025. Kommunen 
har for eksempel i strid med kommuneplanen vedtatt at bebygd areal på maksimalt 186 m2 pr. 
tomt skal fravikes, jf. § 2.1 bokstav b). Kommunestyret har således vedtatt at det kan 
bebygges opptil 216 m2 bebygd areal pr. tomt ved vedtakelse av detaljplanen selv om 
kommuneplanen sier noe annet. Kommuneplanens § 2.1 bokstav c) er således heller ikke 
kategorisk til hinder for at kommunestyret som plan- og reguleringsmyndighet kan behandle 
en grunneiers innspill i en plansammenheng. Ved vedtakelse av detaljplanen kan derfor ikke 
en grunneiers innspill avfeies med den begrunnelse at deling er i strid med § 2.3 bokstav c), 
særlig ikke i et slikt tilfelle der formålet med detaljregulering er fortetting av eksisterende 
hytteområdet. Saken er naturligvis annerledes hvis noen fremmer søknad om deling i strid 
med § 2.1. bokstav c), utenom planavklaring i kommunen.   
 
Krav til medvirkning 
I henhold til pbl. § 5-1 første ledd skal kommunen påse at:   
 

«Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen 
skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer 
eller private» 

 
Bestemmelsen må ses i sammenheng med pbl. § 1-1 fjerde ledd som foreskriver at 
planleggingen etter loven skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og myndigheter. Formålet med bestemmelsen i § 5-1 er at den som fremmer 
planforslag, skal ha plikt til aktivt å legge til rette for at alle berørte interesser får reelle 
muligheter til å medvirke i planprosessen. 
 
I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 189 fremholder departementet at den som fremmer 
planforslag, har plikt til å legge til rette for medvirkning for alle «på mest mulig like vilkår». 
 
Plikten til å legge til rette for medvirkning vil påhvile den private planfremmeren, mens 
kommunens oppgave som planmyndighet vil i slike tilfeller være å kontrollere at plikten er 
oppfylt på en tilfredsstillende måte, og eventuelt komme med de pålegg som måtte være 
nødvendige i den forbindelse. Dette innebærer at selv om forslaget er fremmet av andre enn 
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kommunen, skal kommunen påse at medvirkning har skjedd. Dette er en del av 
planmyndighetens ansvar for saksbehandlingen. 
 
Kommunen fremholder at den ikke har mottatt konkrete forslag til utviklingen av klagers 
eiendom.  
 
Fra kommunes saksutredning gjengis:  
 

«Kommunen har gjennom saken ikke mottatt konkrete forslag til utviklingen av 
eiendommen, og i dialog med Lexow henvist til at et eventuelt samarbeid med 
planfremmer og grunneier bør søkes dersom det ønskes en utvikling.» 

 
Av planbeskrivelsen fremgår imidlertid at:  
 

«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.» 

 
Etter Fylkesmannens syn har kommunen med sitt prinsippvedtak og sin forståelse av denne – 
om å ikke tillate fradeling av eksisterende hyttetomter – ikke lagt til rette for medvirkning, da 
prinsippvedtaket blir brukt av forslagstiller til å utelate klagers eiendom i den videre 
reguleringsprosess. 
                                                                           
Videre viser vi også til oversendelsesbrev 8. februar 2017 der kommunen skriver på side 4 at:   
 

«På generelt grunnlag tar administrasjonen stilling til innsendt planforslag og 
behandler dette etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Dersom andre 
grunneiere som omfattes av planforslaget også ønsker en utvikling av egen eiendom 
bør dette som en hovedregel avtales gjennom privatrettslige forhold eller avtaler, 
partene imellom, eller ved å fremme egen plan eller byggesøknad.» 

 
Dette understreker klagers poeng om at han er blitt avvist. En detaljregulering gir uttrykk for 
en mer detaljert disponering av et mindre område. Å henvise klager til å fremme sin egen 
plan, vil være i strid med pbl. § 5-1. Formålet med bestemmelsen er nettopp at alle berørte gis 
anledning til å delta aktivt i planprosessen på mest mulig like vilkår, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-
2008) side 189. Kommunens plikt til å kontrollere at medvirkning har skjedd på en 
tilfredsstillende måte, er å anse som minstekrav til kommunens saksbehandling. Slik 
Fylkesmannen ser saken har ikke kommunen tilrettelagt tilstrekkelig for medvirkning i 
planprosessen, jf. pbl. § 5-1 første ledd.  
 
Dermed er det klart at det foreligger en saksbehandlingsfeil ved behandling av detaljplanen. 
Pbl. § 5-1 er ikke overholdt. 
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Forskjellsbehandling 
Utgangspunktet er at det er opp til kommunens frie skjønn å avgjøre hvorledes et område skal 
reguleres. Dette skjønnet må imidlertid være forankret i lovens bestemmelser og må ikke 
medføre at noen av grunneierne blir forskjellsbehandlet uten at det er tilstrekkelige saklige 
grunner for det. Vedtaket må heller ikke være vilkårlig eller fremstå som sterkt urimelig 
overfor den enkelte grunneier, jf. SOM-2011-40. 
 
Sivilombudsmannen har i en sak fra årsmeldingen for 2002 side 320, uttalt følgende om 
vurderingstema ved påstand om forskjellsbehandling: 
 

«I den offentlige forvaltning gjelder det ulovfestede prinsippet om at like saker skal 
behandles likt, dvs. at usaklig forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak anses 
ugyldig. Likhetsprinsippet bygger på generelle rettferdsforestillinger og innebærer at 
de forvaltningsavgjørelser som fattes må bygge på en objektiv og saklig vurdering som 
sikrer likhet og rettssikkerhet. Når det skal tas stilling til spørsmålet om forvaltningen 
har utøvet forskjellsbehandling, er det ikke nødvendigvis noe galt med den enkelte 
avgjørelse isolert sett. Feilen kan ligge i at forvaltningen ikke kan gi noen saklig 
grunn for ikke å følge en konsekvent praksis.» 

 
Av planbeskrivelsen fremgår det at hensikten med detaljplanen er å tilrettelegge for fortetting 
av eksisterende hytteområde.  
 
Spørsmålet blir om kommunen i realiteten utøver forskjellsbehandling av grunneiere ved å 
sette et kunstig skille mellom eksisterende- og nye hyttetomter ved detaljregulering av et 
mindre område der formålet med planen nettopp er fortetting av eksisterende hytteområdet. 
 
I kommunens prinsippvedtak avviser utvalget planer som gjelder deling, jf. tidligere pbl. § 30. 
Begrunnelsen er at slike planer vil føre til at mange som besitter tilsvarende 
fritidseiendommer vil fremme planer for sine eiendommer. Utvalget fremholder at dette vil 
føre til en uholdbar situasjon for Hol kommune. 
 
Slik saken fremstår kan det virke som om forholdet rundt fradeling av eksisterende 
hyttetomter er knyttet til et generelt ønske om å begrense antall hytteeiendommer innenfor 
planområdet. Et slikt ønske kan isolert sett være innenfor rammene for kommunestyrets frie 
skjønn, men når planen samtidig legger opp til en stor grad av fortetting, der 11 
hytteeiendommer nå kan opprettes, kan det settes spørsmålstegn ved om de relevante 
arealfaglige hensynene er overveid og om det er tatt saklige hensyn i vurderingen. 
 
Det er på det rene at klagers eiendom er omfattet av detaljplanen og den er på ca. 10 mål. 
Klagers ønske om å dele tomten er avvist av planfremmer fordi det er en eksisterende tomt.  
Når kommunen tillater en privat planfremmer å fortette eksisterende hytteområdet med 11 nye 
hyttetomter, må kommunen som plan- og bygningsmyndighet vurdere forslaget i forhold til 
totalbelastningen for området. Ved en slik vurdering vil ofte eksisterende grunneiere gis 
mulighet for utvikling av deres eiendommer. Kommunen kan ikke utelukkende legge vekt på 
hvem som eier arealet, eller om det er en eksisterende tomt eller ikke. Ut ifra planbeskrivelsen 
og kommunes saksutredning er det vanskelig å se at de 11 nye hyttetomtene er bedre egnet til 
formålet - fortetting - enn eksisterende hytteeiendommer innenfor planområdet. Som nevnt 
tidligere her, er det opp til kommunens frie skjønn å avgjøre hvorledes et område skal 
reguleres. Dette skjønnet må imidlertid ikke medføre at noen av grunneierne blir 
forskjellsbehandlet uten at det er tilstrekkelige saklige grunner for det. Inntrykket av 
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forskjellsbehandling styrkes av at planfremmer gis mulighet til å opprette nye 11 hyttetomter, 
mens andre grunneiere nektes fradeling av sine tomter ved fortetting av planområdet. 
Planfremmer oppnår dermed fordeler på bekostning av andre grunneiere. Når planen legger 
opp til en utpreget forskjellsbehandling av hytteeiendommer, stilles det strenge krav til 
myndighetenes vurderinger og begrunnelsen for dem, jf. SOM 2011-40. Ved detaljregulering 
er det derfor ofte helt nødvendig at hver enkelt eiendom blir vurdert konkret. Slik 
Fylkesmannen ser saken er en slik fremgangsmåte fraværende i denne saken.  
 
Med bakgrunn i ovennevnte mener Fylkesmannen at det å sette et kunstig skille mellom 
eksisterende hyttetomter og nye hyttetomter i eksisterende hytteområde - der 
reguleringsformålet er fortetting av planområdet - legger kommunen opp til usaklig 
forskjellsbehandling av hytteeiendommer.  
 
Fylkesmannen har etter dette kommet til at det foreligger flere saksbehandlingsfeil som hver 
for seg eller samlet sett har påvirket resultatet. Vedtaket anses ugyldig. Fylkesmannen 
opphever dermed reguleringsvedtaket og sender det tilbake til kommunen for fornyet 
vurdering.  
 
Ettersom reguleringsvedtaket oppheves, er det ikke nødvendig for Fylkesmannen å ta stilling 
til klagernes øvrige anførsler om at medlemmer i kommunestyret var inhabile, om planen er 
vedtatt med 16 mot 4 stemmer eller om at kommunens vurdering av BYA ikke er riktig.    
 
Konklusjon  
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Skarveheia ikke er behandlet i samsvar 
med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Kommunestyrets vedtak av 22. juni 2016 om 
detaljregulering for Skarveheia er derfor ugyldig og må oppheves, jf. fvl. § 41. Saken 
returneres Hol kommune for ny behandling.   
 
 
Etter fullmakt 
 
 
Eli-Kristin Nordsiden 
avdelingsdirektør  

                                                                        Jørn-Tomas Einstabland 
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