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E16 Bjørum-Skaret  - administrativt vedtak av mindre endring av plan  
 
 
Vedlegg 
Plankart - E16 Bjørum-Skaret - 03.06.2021, Illustrasjonsplan for kryssområde - Skaret, Bestemmelser - 
E16 Bjørum-Skaret  - 22.04.2021, Saksfremlegg KS 14.12.2020 vedrørende delegert myndighet, 
Vedlegg 1 til saksfremlegg 14.12.2020 - omtale av endringer, fra SVV, Vedlegg 2 til saksfremlegg 
14.12.2020 - kart som viser endringer, fra SVV, Vedlegg 3 til saksfremlegg 14.12.2020 - kart over 
områder som viser behov for anleggsområde og områder som kan overføres til formål skog (areal 
angitt), fra SVV 
 
Rådmannens innstilling 
I medhold av vedtak gjort av kommunestyret i Hole kommune 14.12.2020, sak 091/20, og Pbl § 12-14 
annet ledd vedtar administrasjonen i Hole kommune mindre endring av reguleringsplanen “E16 
Bjørum-Skaret” (planID 201103) slik vist på revidert plankart datert 03.06.2021 og reviderte 
planbestemmelser datert 22.04.2021.  

 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap. VI. 
Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er mottatt. Klagen 
stiles til Fylkesmannen i Oslo og Viken, og sendes via Plan- og miljøutvalget i Hole kommune, 
Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no.  

 

 
Saksopplysninger 
Reguleringsplanen "E16 Bjørum-Skaret" ble vedtatt av Hole kommunestyret 10.06.2013, sak 032/13. 
Når man nå har har kommet i gang med detaljplanleggingen er det behov for å endre utformingen på 
det planlagte krysset på Skaret. Dette medfører da noen små endringer av plankartet. 
 

I hovedsak innebærer endringen at plankartet endres noe: formål regulert til "annen veigrunn" 
endres til "veigrunn", altså fra mørkegrønn farge til grå. Den omsøkte mindre endringen bryter ikke 
med planens formål, og den gir heller ikke negative konsekvenser for miljø og samfunn.  
 
Administrasjonen anbefalte derfor kommunestyret å delegere myndighet til administrasjonen 
vedrørende denne mindre endringen. Kommunestyret vedtok denne delegeringen i sitt møte 
14.12.2020, slik at den mindre endringen nå kan behandles administrativt. Saksfremlegget fra 
14.12.2020 ligger vedlagt, sammen med de tre vedleggene som var tilhørende saksfremlegget. 
Vedlegg 1: Statens vegvesen beskriver endringen 
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Vedlegg 2: kart som viser de planlagte endringene. 
Vedlegg 3: kart som viser behov for anleggsområde . 
 
I april og i juni 2021 sendte vegvesenet over endret plankart og endrede bestemmelser, samt 
tilhørende illustrasjonsplan. Disse tre dokumentene ligger alle vedlagt dette saksfremlegget. 
 
Både bestemmelser og plankart tar nå hensyn til endret utforming av kryssløsningen ved Skaret.  
 
 
Vurderinger 
Den omsøkte mindre endringen av reguleringsplan «E16 Bjørum-Skaret», planID 201103, dreier seg 
som tidligere nevnt om endret utforming av kryss ved Skaret. Tiltakshaver har redegjort for at den 
endrede utformingen ikke påvirker omkringliggende naboer og natur mer enn det som dagens plan 
legger til rette for. Denne planendringen bryter derfor hverken med planens formål eller gir endrete 
konsekvenser for miljø og samfunn. 
 

På bakgrunn av dette vurderer administrasjonen i Hole kommune det slik at denne planendringen 
kan vedtas slik plankart datert 03.06.2021 og planbestemmelser datert 22.04.2021 viser. 
 
 
Konklusjon 
Administrasjonen gjør med dette vedtak av mindre endring av reguleringsplan «E16 Bjørum-Skaret  
(planID 201103)» slik vist på plankart datert 03.06.2021 og planbestemmelser datert 22.04.2021, i 
medhold av Pbl § 12-14 annet ledd og kommunestyrets vedtak 091/20, fra 14.12.2020 
 
 

 
 
RØYSE, den 08.06.2021 
Ingri Thingelstad 
Arealplanlegger 
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