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Kommunestyret PS 14.12.2020 
 
E16 Bjørum-Skaret - forslag til vedtak vedrørende delegert myndighet 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Administrasjonen i Hole kommune gis delegert myndighet til å vedta mindre endring av detaljplan 
"E16 Bjørum-Skaret" (planID 201103), jf. Pbl § 12-14 annet ledd. 
 
Kommunestyret - 091/20 
14.12.2020  
Møtebehandling: 
Morten Dåsnes (Sv) foreslo å presisere i vedtaket at vedtaket gjelder «denne aktuelle saken» slik det 
står i konklusjonen. Kommunestyret tilsluttet seg forslaget.  
 

 
VEDTAK - Kommunestyret: 
Administrasjonen i Hole kommune gis delegert myndighet til å vedta mindre endring av detaljplan 
"E16 Bjørum-Skaret" (planID 201103), jf. Pbl § 12-14 annet ledd. Vedtaket gjelder for denne aktuelle 
saken.  

 

 
 
Sammendrag 
 
Reguleringsplanen «E16 Bjørum-Skaret» ble vedtatt av kommunestyret i Hole kommune 10.06.2013.  
 
Når man nå har startet detaljprosjekteringen av det nye krysset ved Skaret har man funnet ut det er 
nødvendig med en annen kryssløsning enn opprinnelig planlagt, i tillegg til at det er behov for andre 
små justeringer. Derfor søkes det nå om mindre endring av gjeldende plan, slik at man får 
gjennomført og etablert de ønskede endrede tiltakene i tråd med en gjeldende reguleringsplan.  
 
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. På bakgrunn 
av dette er administrasjonen av den oppfatning at denne mindre endringen kan behandles 
administrativt, forutsatt et vedtak fra kommunestyret. 
 
Saksopplysninger 
De endringene som er foreslått dreier seg endringer på plankartet, med eventuelle nødvendige 
oppdateringer i bestemmelsene. Som nevnt, den omsøkte mindre endringen bryter ikke med planens 
formål. 
 
Planendringen går i hovedsak ut på å endre kryssets utforming: man går fra et kryss med oval 
overgangsbro til et sakset ruterkryss der den planfrie kryssingen skjer over tunnelportalene via 
omlagt eksisterende E16. Dette vil gi både reduserte kostnader og reduksjon i klimagassutslipp.  
 
I tillegg er geometrien for vegen generelt forbedret, og det legges opp til en kontinuerlig bred 
midtdeler mellom Sollihøgdatunnelen og framtidig Homledalstunnel. Krysset fremstår nå også mer 
åpent i terrenget, da man unngår bruk av støttemurer og ledevoller, og heller bruker terrengets 
naturlige form. 
 
Vedlagt saksfremlegget ligger både en redegjørelse fra vegvesenet om endringene, et kart som viser 
hvor de ulike tiltakene skal gjøres, og et kart som viser hvilke anleggsområder som kan tilbakeføres til 
formål skog. 
 
 
Vurderinger 
 
 
Den omsøkte mindre endringen av reguleringsplan E16 Bjørum-Skaret (planID 201103) dreier seg om 
endring av kryssets utforming, samt noen små justeringer. Endringene er vurdert å være i tråd med 
planens formål (veg/annen veggrunn), og endringene gjøres innenfor den eksisterende 
planavgrensningen. Høgåsveien vil bli opprettholdt. Kommunen vurderer det slik at disse endringene 
ikke vil påvirke 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 kommunestyret kan 
delegere vedtaksmyndighet til administrasjonen i denne aktuelle saken.  
 
Det vises til pbl 12-14, annet ledd: «Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om 
endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.» 
 
 
 
Konklusjon  
 
Administrasjonen ber kommunestyret om å delegere vedtaksmyndighet til administrasjonen ihht. Pbl 
§ 12-14 annet ledd, for denne aktuelle saken. 
 
 
 



 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 - omtale av endringer, fra SVV 
Vedlegg 2 - kart som viser endringer, fra SVV 
Vedlegg 3 - kart over områder som viser behov for anleggsområde og områder som kan overføres til 
formål skog (areal angitt), fra SVV 
 
 
 
 


