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1 Veslefjorden Utvikling AS 

Aksepterer ikke nytt forslag til innkjøring til Solli-området. Båndlegger sentral 

utviklingseiendom. Foreligger ingen privatrettslig avtale. Hol kommune har tidligere 

avvist dette forslaget pga. nærhet til hovedveg og tilbakeblokkering av trafikk. 

Veslefjorden Utvikling AS v/Odd Hyttedalen opplyser at han gjentatte ganger har tatt 

kontakt for å si fra til forslagstiller at det ikke har vært mulig å ha en dialog med de 

konsulenter som er leiet inn med arbeidet. Ikke på noe tidspunkt har det blitt tatt 

kontakt for å diskutere ulike løsninger knyttet til vei, VA eller som nå denne adkomsten 

inn til Solli-området.  

Hadde forslagstiller tatt seg bryet med en dialog knyttet til adkomsten ville man på 

forhånd fått avklart at det ikke vil bli gitt noen rettigheter over 65/39 der man nå 

foreslår å legge ny innkjøring. Som forslagstiller er kjent med arbeider Veslefjorden 

Utvikling AS med konkrete planer for 65/39, og det vil være stor verdispille å legge ny 

adkomst midt over denne eiendommen.  
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Det anmerker også at den nye adkomsten som nå vises regulert vei d-f SV5 er utenfor 

det den områdebegrensningen som har vært varslet ved oppstart av 

reguleringsplanen og ved revidert varsling av planområde. 

Denne vil da gå fra Bakkestølsvegen til Skurdalsvegen mellom eiendommene 

Skurdalsvegen 33 og Skurdalsvegen 35, og ligge på eiendommen 66/715 

(Veslefjorden Utvikling AS) og på del av 66/407. Den delen som vil ligge på 66/407 vil 

ligge på en tomt som allerede er eiet av Veslefjorden Utvikling AS og som det er 

tinglyst at skal legges til 66/715. 

Samtidig benytter de igjen anledningen til å påpeke at Veslefjorden Utvikling AS 

tidligere har gjort det klart at det ikke aksepteres at Bakkestølsvegen legges om og inn 

på 65/39. En slik plassering vil føre til tap av utnyttelse og verdier på eiendommen 

65/39. Vi antar at veien søkes lagt om for å fremdeles å kunne benytte dagens kulvert 

(rund figur) under Bakkestølsvegen og at man gjennom å legge veien på 65/39 vil 

kunne få lavere kostnader til infrastruktur. En omlegging over 65/39 vil være at 

forslagsstiller legger denne byrden på en annen utvikler i stedet for å ta kostnaden om 

å legge om kulvert som sin egen kostnad. 
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Avslutningsvis bes det om dialog når nøyaktig plassering av ny adkomst til 

Solliområdet. 

Kommentar: 

Se kap. 11 for kommentarer og anbefaling ift atkomstveg. 

Rundkjøringen og veien innover Bakkestølveien er prosjektert av A/stab i Bergen for 

plankonsulent Opus, og har tidligere vært ute til offentlig ettersyn. Plassering og 

utforming iht Statens Vegvesen sine vegnormaler er bakgrunn for løsningen, og med 

eksisterende fylkesvegtrasé som forutsetning. Tiltaket er avklart tidligere i prosessen, 

og er ikke en del av denne høringsprosessen. 

2 NVE 

Endringene som nå er gjort i planen svarer ut våre innsigelser og merknader på en god 

måte. NVE har ingen merknader til planen ved denne begrensete høringen. 

Kommentar: 

Tatt til orientering. 

3 Solli Hyttesameie 

- Støtter det nye planforslaget om at ny tilførselsvei til Solli-området legges 

lenger øst, ref. ny skisse. Dette er den eneste løsningen som ikke medfører 

vesentlig forringelse for flere av hyttene på Sollifeltet og et uholdbart 

trafikksikringsbilde for området.  

- Til plan om å etablere to busslommer for langdistansetrafikk så må dette gjøres 

uten at det medfører økt trafikk av gående gjennom Sollifeltet. Her må det 

tilrettelegges med fortau langs Bakkestølvegen og god skilting. Dette gjelder 

også for dagens tiltagende og fremtidig økende gjennomgangstrafikk gjennom 

området.  

- Det har tidligere vært fremsatt ønske om støyskjermingstiltak for hytter og 

enheter som blir særlig utsatt av fremtidige løsninger. Dette er avvist grunnet 

områdets status som næringsformål, men ved å benytte denne anledning som 



 

asplanviak.no 5 

Hol kommune nå har til å rydde opp i et uoversiktlig forhold, med en 

formålsendring i gjeldende reguleringsplan (Ustedalsfjorden Rundt) som 

omfatter den gamle bebyggelsesplanen for Solli-området, kan 

reguleringsformålet for bebyggelsen her endres slik at det samsvarer med 

gjeldende overordnet kommunedelplan. Ber videre om at det i forbindelse 

med legging av ny VA-nett mot Vestlia legges til rette for at Hallingdal Kraftnett 

kan oppgradere EL-kapasiteten på området. Gitt områdets vanskelige el-

situasjon må enhetene på Solli-området dekkes av ny el-infrastruktur for 

planområdet. 

Kommentar: 

Det er regulert gang- og sykkelveg fra busslommer og langs Bakkestølvegen. Solli-

området er ikke en del av denne planprosessen, og ligger utenfor planområdet. 

Dersom eiere ønsker at enheter skal omreguleres til fritidsbebyggelse så har de selv 

ansvar for en slik regulering. Støyskjerming ut over lovens krav må de selv opparbeide. 

4 Solli Sportell v/styreleder 

Glad for at det er hensyntatt de umuligheter med å legge vei inn til Solli området der 

det først var skissert. Ellers vil det bli umulig for gående og lekende barn å passere. 

Kommentar: 

Tatt til orientering. 

5 Viken FK 

- Ser at bestemmelse om utgraving nå er tatt inn i planbestemmelsene under 

punkt 6.1, og har følgelig ingen nye merknader. 

- Bemerker at skiløype fortsatt ligger kant i kant med bekkeløpet på deler av 

strekningen. 

- Ber om at alternativ plassering av tilkomstvei til Solli vurderes pga. 

jordvernhensyn. Ser at det kan være krevende å få til andre løsninger. 

- Viken fylkeskommune ved Samferdselsavdelingen ser på utbedringene i planen 

som positivt. En teknisk plan etter SVV håndbok R700 tekniske tegninger er 
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utgangspunkt for alle reguleringer av Vikens fylkesveier. En teknisk plan skal 

sikre tilstrekkelig areal til å kunne gjennomføre planen og sikre nødvendige 

areal til eventuelle vegomlegginger i anleggsperioden. Dersom det ikke 

utarbeides teknisk plan før reguleringsplan blir vedtatt, er dette en risiko en 

tiltakshaver/kommunen tar. Vegmyndigheten vil godkjenne byggeplanen etter 

Statens Vegvesens håndbøker og vegnormaler og dersom byggeplan ikke er i 

tråd med vedtatt reguleringsplan, må tiltakshaver gjennomføre en 

omregulering. Vegmyndigheten vil ikke være bundet av en reguleringsplan så 

lenge det ikke er utarbeidet en teknisk plan i forkant av reguleringen. 

Kommentar: 

Tatt til orientering. 

Veggeometri og avsatt arealbruk for rundkjøring med tilhørende vegnett ble 

vurdert på nytt før begrenset høring. Sporingskurver og prosjektert høyde veg opp 

med eksisterende omkringliggende terreng ble sjekket. Utarbeidelse av teknisk 

plan iht SVV Håndbok er omfattende og kan tas ifm byggesak og inngåelse av 

gjennomføringsavtale med VFK. 

6 SFOV 

 
- Har ingen vesentlige merknader til endringene som nå foreslås ut fra nasjonale 

og regionale miljøinteresser. 

- Når det gjelder den nye tilkomstveien til Solli-området, er den nå foreslått over 

et areal med dyrka mark. Ut fra et jordvernhensyn er det en dårlig løsning. Den 

nye veien vil splitte opp teigen og resultere i omdisponering av dyrka mark. 

Med bakgrunn i at arealet er avsatt til byggeområde i gjeldende 

kommunedelplan for Geilo, fremmes ikke innsigelse, men det anbefales at 

veien blir tatt ut og at omdisponering av arealet om mulig unngås. Hvis det ikke 

finnes andre løsninger, bes det om at veien blir lagt i kanten av jordet for å 

bevare en størst mulig del av jordet. Det bør utformes bestemmelser om krav til 

matjordplan for areal der det er planavklart at dyrka og dyrkbar jord går tapt, 

slike at de verdifulle ressursene bevares for matproduksjon på annet areal. 
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Kommentar: 

Se kap. 11 for kommentarer og anbefaling ift atkomstveg. 

Vegen er lagt slik at den er vurdert som hensiktsmessig mht. videre utbygging av 

området, og med en tosidig utnytting til utbyggingsformål langs traséen. En 

bestemmelse om krav til matjordplan kan innarbeides dersom atkomstvegen blir 

regulert inn over dyrkamarka i områdeplanen. 

7 Eierseksjonssameiet Solli 1 m. fl. 

Eierseksjonssameiet Solli 1 v/styreleder, Nina og Fredrik M. Bugge 

(Eierseksjonssameiet Solli Leiligheter, nr. 40), Petter og Liv-Karin Lahn-Johannessen 

(Eierseksjonssameiet Solli Leiligheter, nr. 15), Ole Johannes Mjøs (Eierseksjonssameiet 

Solli Leiligheter, nr. 2), Per Christian Reese Larsen (Eierseksjonssameiet Solli Leiligheter, 

nr. 41), Anne-Kari Bjørge og Finn Otto Hansen (Eierseksjonssameiet Solli Leiligheter, nr. 

1). Real AS Eiendomsselskap 

- Uavhengig av valg av ny trase for tilkomstveg til Solli-området forutsette de at 

de ikke belastes med kostander, moderne teknisk standard for off. veg, status 

som offentlig veg med automatisk bruksrett for alle eiere, alt vedlikehold, 

ettersyn, brøyting og feiing dekkes av det offentlige, detaljering av veg 

utarbeides i nært samarbeid med eiere i Solli-området.  

- Mot ny busslomme må det opparbeides støyskjerm og skjerming mot nærvær 

av biltrafikk. Som følge av bussholdeplasser må det gjennomføres trafikkanalyse 

av forventet fremmed-trafikk fra gående, syklende (-sykler) og skigåere. Dersom 

bussholdeplasser medfører vesentlig økt trafikk må hele vegen gjennom Solli-

området rustes opp med økt vegbredde og opphøyet fortau. Ved prosjektering 

må det innhentes samtykke fra eiere i Solli-området. Etter deres skjønn 

kvalifiserer den økende offentlige/allmenne vegbruken til vedlikeholdsstøtte fra 

Hol kommune. 

- Ny tilkomst er uheldig plassert. Bør flyttes som skissert i merknad nr. 1, eller til et 

alt. 2 helt vest i Solli-området. Leilighetsbygget i Skurdalsvegen 25 (vis-a-vis nytt 

T-kryss) har 120 enheter som vil få en betydelig økt trafikkbelastning. Trafikken 

vil merkes langt mer i et T-kryss sammenlignet med vei med rett strekning. 

Intern veg er smalere en ny regulert tilkomst, dette vil utvilsomt forårsake 

redusert flyt forbi nevnte leilighetsbygg. 
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- Området ny tilkomstveg går over har trolig lavere enn middelshøy 

grunnvannsstand. Ved nedbør betraktes området som en myr. Fylling av 

område ved etablering av veg vil medføre dominerende skjæringer og 

vegskuldre. Plasseringen nær fv. 40 vil også være svært tilgjengelig for de som 

leter etter parkering og bobilplass. Dette er allerede et betydelig problem, det 

etterlyses offentlige tiltak. 

- Økende problem med turgåere, syklende og skigåere gjennom Solli-området. 

Ferdsel over/gjennom deres private områder er ikke tillatt, de ønsker kommunal 

skilting. 

- Det er en kjent sak for Hol kommune at hver eiendom/seksjon i 

seksjonssameiene på Solli har tinglyst en heftelse om plikt til utleie, som i 

prinsippet ikke lenger gjelder da overordnet plan går foran underordnet 

detaljplan, jfr pbl § 11-6, og utleieplikten er opphevet der. Ifølge Hol kommune 

kan disse heftelsene ikke slettes uten gjennom en reguleringsplan. 

- Vanntilførselen til Solli-området har ved flere anledninger de senere år blitt brutt 

på grunn av store skader på ledningsnettet/hovedvannledningen. Vi forutsetter 

at dersom denne del av planen blir en realitet, gis vi mulighet til å knytte oss på 

de nye ledningene for vann og avløp som da etableres. 

 

Kommentar: 

Se kap. 11 for kommentarer og anbefaling ift atkomstveg. 

Atkomstvegen skal kun erstatte eksisterende kryss fra Fv40, og vil ikke genere 

mertrafikk før Solli-området eventuelt videreutvikles internt med ny utbygging. 

Privatrettslige forhold må avklares separat, og er ikke en del av den formelle 

planprosessen etter pbl.  

Det er regulert gang- og sykkelveg fra busslommer og langs Bakkestølvegen. Solli-

området er ikke en del av denne planprosessen, og ligger utenfor planområdet. 

Dersom eiere ønsker at enheter skal omreguleres til fritidsbebyggelse så har de selv 

ansvar for en slik regulering. Støyskjerming ut over lovens krav må de selv opparbeide. 

Øvrige kommentarer tas til orientering. 
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8 Real As Eiendomsselskap 

Tilleggspunkt: 

Opplysninger og merknad vedr. eksisterende og ny el-infrastruktur. Eksisterende 

kabelnett er for lengst utdatert, med for lite tverrsnitt og for lav kapasitet. Kommunen 

må legge til rette for at HK kan legge ny krafttilførsel gjennom hele Solli-området, f.eks. 

legge kabler i ny VA-grøft. 

Kommentar: 

Tatt til orientering. 

9 Mona Brattaule Rasmussen  

(Eierseksjonssameiet Solli Leiligheter 1, Leilighet 22) 

Foreslått tilkomst til Solli er svært uheldig mtp. bomiljø (billys direkte inn i leiligheter, 

uten mulighet for skjerming utendørs) og trafikksikkerhet for de som bruker området til 

tur og lek. I dag holder biler lav fart på en rett strekning. T-kryss kan skape mer 

uoversiktlig situasjon i et område med mange funksjoner. Ønsker samme løsning som 

merknad nr. 7. 

Kommentar: 

Se kap. 7 for kommentarer. 

10 Sveingårdstølen 2 

Viktig at ny løsning med rundkjøring hensyntar adkomst til gangveien fra hyttetunet 

uten bevegelse ut i veibanen. 

Kommentar: 

Tas til orientering. 

Gangatkomst fra Sveingårdstølen 2 til regulert gangveg langs Bakkestølvegen kan 

etableres internt på eget område for sømløs gangforbindelse. 
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11 Ny atkomst Solli – historikk, vurdering og anbefaling 

Planforslag Opus 7.feb.2019 hadde ingen vegløsning for Solli. Utsnitt plankart under: 

 

 

Kommunen krevde at ny atkomst ble regulert. Dette er innarbeidet i plankart fra Opus 

datert 29.10.2019, og plankartet ble lagt ut til off. ettersyn 18.12.2019-13.02.2020. 

Utsnitt plankart under: 

 

 



 

asplanviak.no 11 

Etter 1. offentlig ettersyn ble planforslaget revidert ifm. innkomne merknader og 

innsigelser. Revidert planforslag ble lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn i perioden 

07.09.2020-19.10.2020. Tilkomst til Solli ble foreslått regulert som midlertidig atkomst 

(Bestemmelsesområde #31), og med krav om tilbakeføring og opparbeidelse av 

grøntareal når ny permanent tilkomst til Solli-området er tatt i bruk. 

Det ble innarbeidet følgende rekkefølgekrav: «Ny permanent tilkomst fra 

Bakkestølvegen til Solli-området skal være ferdig opparbeidet samtidig med 

ferdigstillelse av nytt vegsystem for fv.40. Før brukstillatelse for permanent tilkomst skal 

regulert midlertidig tilkomst c-f SV9 være opparbeidet og tilbakeført til grøntareal».  

Permanent atkomstløsning var forutsatt innarbeidet i egen ny reguleringsplan for 

området. Utsnitt plankart med bestemmelsesområde #31 for midlertidig atkomst 

under: 
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Med bakgrunn i innkomne merknader fra vestre del (Sameie Solli Sportell) av området 

ble det etter føringer fra kommunen foreslått ny permanent atkomstløsning, med 

begrunnelse at det skal sikres iht krav i overordna plan (kommunedelplan for Geilo). 

Dersom løsningen ikke er ønskelig kan Solli-området omregulere den i en senere 

anledning og se atkomsten opp mot utviklingspotensialet og fremtidig arealbruk. 

Utsnitt av plankart under med ny foreslått atkomst over eiendom 65/39. 

 

I dag ligger området vegen berører primært som regulert campingplass. I 

planbeskrivelse datert 11.05.2021 fremgår følgende vurdering: «Avstengning av 

innkjøringa til Solli fra fv. 40 medfører nytt kjøremønster for ca. 120 enheter. I 

planforslaget som lå ute på høring var det foreslått å legge ny innkjøring vest i Solli-

området. Innkjøringa er uheldig både på grunn av nærføring til leilighetsbygg (ca. 1m 

fra bygg), all trafikk føres gjennom parkeringsplass og lite tilrettelagt tilkomstvei samt at 

området innkjøringa er lagt på brukes av barn og unge til lek. Gnr. bnr. 65/39 er regulert 

til turistbedrift (TB2) i reguleringsplanen Ustedalfjorden Rundt fra 1992 (planID 

062004024), og til nåværende tettbebyggelse i Kommunedelplan for Geilo fra 2010 

(planID 4001-2010). Det har tidligere vært startet planprosesser for å regulere arealet. I 

endret planforslag er ny permanent tilkomst regulert inn øst i Solli-området». 
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Ift gjeldende planstatus er det bebyggelsesplanen for Solli Sportell AS som er av 

nyeste dato, og erstatter reg.plan for Ustedalsfjorden Rundt for aktuelt område. Utsnitt 

av gjeldende bebyggelsesplan for Solli Sportell AS under. 
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I kommunedelplan for Geilo ligger følgende rekkefølgekrav: 

«Utbygging i industriområde (I1) aust for Fv 40 og reiselivsområda og område F4 

(fritidsbebyggelse) vest for Fv 40 kan ikkje gjennomførast før det er etablert 

rundkøyring mellom Fv 40, Stølsvegen og området I1. Rundkøyringa skal vere 

tilkomst til noverande og framtidige byggeområde aust og vest for Fv 40. 

Samtidig med at 4- arma rundkøyring blir etablert, skal eksisterande avkjørsler til 

Fv 40 på strekka mellom rundkøyringa og bru over Usteåne stengast. Utbygging 

i reiselivsområda og område F4 (fritidsbebyggelse) vest for Fv 40 kan ikkje 

gjennomførast før krysset mellom Stølsvegen og Bakkestølsvegen er utbetra og 

det er etablert gangveg frå Rv 40 og til reiselivsområda». 

 

Statsforvalteren og fylkeskommunen har i siste høring kommentert skepsis til den nye 

foreslåtte vegen med begrunnelse knyttet til dyrkamark og jordvernhensyn. De ser 

likevel at det kan være krevende å finne et vegalternativ som unngår inngrep i 

dyrkamarka, men ønsker en vurdering av alternative løsninger. Dette er innspill som har 

motstridende interesser ift merknadene fra grunneier Veslefjorden Utvikling AS, som 

begrunner at ny forslått vegtrasé forringer sentral utviklingseiendom. 

 

Eiendomsstrukturen innenfor Solli-området er av en slik karakter at alle vegalternativer, 

med unntak av foreslått løsning over dyrkamarka i øst, berører eiendommene til 

eksisterende hytte-/leilighetseiere (66/407, 66/716, 66/133 og 65/374). Det vil også 

gjelde foreslått løsning fra Veslefjorden Utvikling om å legge atkomsten over vestre del 

av eiendom 66/715. Veslefjorden Utvikling opplyser at «den delen som vil ligge på 

66/407 vil ligge på en tomt som allerede er eiet av Veslefjorden Utvikling AS og som det 

er tinglyst at skal legges til 66/715, se skisse under».  
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Dersom Veslefjorden Utvikling har rettigheter til å benytte eksisterende veg fra vest for 

økt trafikk ifm utvikling av østre del av området (65/39), og en omforent løsning internt 

på Solliområdet kan etableres, er det en løsning som bør vurderes. Rettigheter bør i så 

fall dokumenteres som grunnlag for videre prosess. 

Områdeplanen for Vestlia har en kompleks prosesshistorikk og omfattende 

rekkefølgebestemmelser som krever betydelig innsats før gjennomføring kan 

igangsettes i utbyggingsområdene, og det er mange utfordringer og avklaringer som 

må tas på kommunal infrastruktur, dette gjelder særlig overordna vann- og 

avløpsløsninger. Med bakgrunn i dette vil det være viktig for aktørene i «vestlia 

reiselivsområde» at en nå får avsluttet planprosessen med en vedtatt plan for framtidig 

arealbruk. Områdeplanen kan vedtas med eller uten regulert atkomst til Solli, men med 

et rekkefølgekrav som ivaretar føringene i kommunedelplanen. Rekkefølge-

bestemmelsen kan formuleres som følger: 

«Ny permanent tilkomst fra Bakkestølvegen til Solli-området skal være ferdig 

opparbeidet samtidig med ferdigstillelse av nytt vegsystem for fv.40, og 

eksisterende avkjøring skal være stengt». 

Da har kommunen opprettholdt kravet fra Vegvesenet/VFK om stenging av 

eksisterende atkomst før rundkjøringen kan tas i bruk. Valg av endelig atkomstløsning 

og avklaringer rundt de privatrettslige forholdene ryddes opp i dialog med berørte 

parter i Solliområdet i etterkant av planvedtaket. Alternativ løsning er å vedta 

vegtraséen som lå ute til begrenset høring, enten som en permanent eller midlertidig 

løsning. 

 


