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Innspill – oppsummering og kommentarer           

Asplan Viak – 12.01.2021/11.05.2021 

Merknader/del av merknader som omhandler kommunale anliggender (servicenivå, kommunal beredskap, Geilo sentrum mm) er ikke besvart.  

 

  Innspill til 2. gangs offentlig ettersyn Innspill til 1. gangs offentlig ettersyn i 
perioden 18.12.2019 – 13.02.2020 

Nr. Avsender Innspill/merknad Innspill/merknad 

1 Sveingårdstølen 2 Hyttesameie 
v/Øyvind Flaageng m. fl 

Merknad til planens punkt 5.15 Støyforhold. Opplever i dag betydelig støy både fra 
Bakkestølvegen og fv. 40. De kan ikke se at det er utarbeidet støykart eller foretatt reelle 
målinger. Ber om at det inntas krav i planen om at det skal iverksettes tiltak med støyskjerming 
for de eiendommene som får økt støybelastning. Tiltak bør være gjennomført før utbygging 
starter slik at støyforurensning også reduseres i utbyggingsperioden.  

 
Vi har også bemerket at Hol kommune har hatt en begrenset beredskap og vært av de tydeligste 
kommunene ang. reisebegrensninger for hytteeiere, i den ekstraordinære situasjonen vedr. 
korona. Før eventuelle nye utbygginger settes i gang hadde det vært ønskelig med en tydelig plan 
for hvordan man skal kunne øke beredskapen dersom ekstraordinære situasjoner oppstår i 
fremtiden. Med litt kreativitet kan kanskje «hyttefolket» være en ressurs også i en slik situasjon. 

Ingen merknad. 

 Kommentar Støyanalyse er utført. Beregningene i støyrapporten medfører ingen krav om tiltak for 
bebyggelsen på Sveingårdstølen. Når det gjelder hytteforbud og beredskap så hører den saken 
hjemme på et mer overordna nivå enn en områdereguleringsplan, med mindre kommunen 
ønsker å åpne mer opp for at hytteeiere kan melde flytting til sin fritidsbolig. 

 

2 Christian Myhre Fikk denne og etter rask gjennomgang, er det slik å forstå at kommunen ikke har vurdert 
omfanget av utbyggingen, dvs de forskjellige alternativene? Ser ikke at dette er kommentert i 
oppsummeringen av merknadene. Ei heller omdømmekonsekvensen og ansvaret som ligger i det 
å være nasjonalparklandsby etc. 

 

 Kommentar (fra Guttorm E. 
Jørgensen, Hol kommune) 

Det stemmer at kommunen ikke har vurdert de forskjellige alternativene i denne omgangen da 
fokuset er å løse innsigelsene. Planen er lagt ut til høring med det største utbyggingsalternativet 
(alternativ C) som sist gang. Omfanget av denne utbyggingen er tidligere vurdert og beskrevet, 
med noen endringer og tilleggsdokumentasjon i det reviderte planforslaget. En vurdering av 
andre utbyggingsalternativer vil måtte bli i senere behandling dersom det viser seg å bli aktuelt. 
 
Se ellers innspill nr. 15. 

 

3 Bane Nor Ingen merknader. Ingen merknad. 

 Kommentar Tatt til orientering. 
 

 

4 Hol Brann- og feievesen Slokkevann må løses i og være del av VA-plan til reguleringssaken/fremtidige 
detaljreguleringsplaner, ikke ved byggesak. Gjelder punkt 2.3 Overvann og infrastruktur, 3.1 Krav 
om detaljregulering og 3.4.1 Dokumentasjonskrav ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
Planen må vurderes opp mot veileder – Brannredningsarealer og tilrettelegging for 
brannvesenets innsats. 

Ingen merknad. 

 Kommentar Slokkevann 
«Rammeplan» endres til «VA-plan». Områdereguleringens VA-plan inkluderer løsning for 
slokkevann i forbindelse med bebyggelse der det ikke er krav om detaljreguleringsplan først. For 
områder der det er krav om detaljreguleringsplan før videre utbygging skal det følge med VA-
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plan, som også har løsninger for slokkevann, i tråd med overordna løsning vist i VA-planen til 
områdereguleringen. For tomter som kan bygges direkte fra områdeplanen legges det inn krav i 
punkt 3.4.1 om at løsning for slokkevann skal følge byggesaken, dersom tilkomstvei har stigning 
maks 8% kan det legges opp til at det hentes vann ved nærmeste tappepunkt, dersom tilkomstvei 
er brattere enn 8% skal det legges opp til ny brannkum med avstander iht. veileder. 
 
VA-plan med presisert krav om avklaring av slokkevann legges inn i punkt 3.1.  
 
Behov atkomstveger ift. veileder 
Det er laget plan og profil av vegstrekninger med de bratteste partiene. Eksisterende 
reguleringsplaner innenfor planområdet videreføres som de er, og er ikke regulert på nytt i 
denne planen. Vegene a-f SV01, 07 og a-SV4 er eksisterende veger til eksisterende bebyggelse 
med 3m bredde. Ellers har vegene min. 4m bredde.  
 
Følgende veier har strekninger brattere enn 8%:  
- Veg Økle: Prosjektert utbedret til 5,5 m bredde (4 m på slutten), stigning maks 10% på 3 
delstrekninger, ellers slakere.  
- Veg Uthusslåtta: Eksisterende veg maks. 10%. Ny planlagt veg øverst maks 10%, vegbredde 5 m 
+ reg. breddeutvidelser i kurvene  
- Felt C o Veg fra Bakkestølvegen til felt c-BFF13 har liten strekning på 10% ellers vesentlig 
slakere. Kan detaljprosjekteres til maks 8%, men gir da større terrenginngrep.  
- Veg fra c-BFR08 til c-T20 (felt c-BFF05) stigning 10%.  
 
Veien rundt Økle Hyttegrend lengst vest er rettet ut slik at maks. stigning er 10% og svingradius 
er 15m. Svingradius på nye veier må være min. 9,5m dersom det ikke skal være krav om nye 
brannkummer (for tomter som kan bygges direkte fra områdeplanen). Minste svingradius er i a-f 
SV14, den er på 12m.  
 
Krav til stigning er retningslinjer og kan fravikes. Avvikene i planforslaget er få og små. 
Kommunens lange saksbehandlingstid av planen kan ikke medføre at stadig nye 
lovkrav/retningslinjer gjør at planforslaget må endres, med mindre det utgjør en vesentlig økning 
i risiko- og sårbarhetsforhold. Retningslinjene ble revidert i 2020, fra 12,5% til 8% stigning. Ift. 
forrige utgave av veilederen lå stigningen på veiene godt innenfor kravet. «Tommelfingerregel» 
for stigning har vært 10% i lang tid for sammenlignbare veger, meg med bakgrunn i sluttfasen 
som denne lange planprosessen nå står i så bør eksisterende plangrep og vegstruktur kunne 
aksepteres. 
 
Det foreslås at veileder for Brannvesenene i Hallingdal tas med som grunnlag av utarbeiding av 
detaljreguleringsplaner og evt. situasjonsplaner der det ikke er krav om detaljreguleringsplan. 
 

5 Statens Vegvesen Bestemmelse 7.1.1 må endres. Gjennomføringsavtale om å anlegge rundkjøring på fv.40 må 
inngås med Viken Fylkeskommune, ikke Statens Vegvesen. 

Ingen merknad. 

 Kommentar Tatt til etterretning. 
 

Tatt til orientering. 

6 Dir. for mineralforvaltning Ingen merknad. Ingen merknad. 

 Kommentar Tatt til orientering. 
 

Tatt til orientering. 
 

7 Pål Th. Teigen Begrepene «kabelpark» og «fjordkanten» skal fjernes fra kartskisse figur 7 vedr. eiendom 66/21, 
og skal ikke inngå i hverken kart eller beskrivelser. Dette er påpekt flere ganger. Feltene H2/Tb 
Vestlia Olympiagrend med 28 enheter og Bakkestølen H4/Tb med 13 enheter skal legges inn som 

Endret plangrense på hans eiendom er ikke varslet eller forelagt han (66/21). Vil ikke 
tillate kabelpark på sin eiendom av hensyn til fugleliv og naturopplevelse. Har flere 
ganger meldt inn dette. Geilo Hyttegrend (37) enheter må inn i planen, noe Opus 
lett kunne gjort. 
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eksisterende utbyggingsområder for å vise det totale bildet i området da begge disse ligger i reg. 
plan for Vestlia Vest del 1. Legges inn som orientering i figur 11. Det heter Bakkestølvegen uten S. 
 
Rødstiplet trase i figur 7 over 66/918 for pumptrack vil aldri tillates, det skal ligge som grønt og 
uberørt område (fritid og rekreasjon) for de tilgrensende eiendommer. Fjern traseen fra kartfigur 
7.  
 
Viktig opplysning: Sykkeltrase som inntegnet mellom Bakkestølvegen og hyttefeltet d-BFR1 vil 
ikke være gjennomførbart da for det første her ligger kommunal VA-hovedledning vest-øst, og 
NSBs høyspentlinje i kabel nedgravd fra Mailatunet til 66/371. Videre er denne parsellen avsatt 
til fortsatt 
fremtidig gang- og sykkelvei videre vestover mot Bakkestølen, jf. rekkefølgebestemmelser. 

 Kommentar Original planbeskrivelse er ikke endret, med de endringer planforslaget har gjennomgått er 
planbeskrivelsen derfor ikke lenger korrekt.  Figur 7 er kun en tidlig konseptskisse for muligheter, 
lite av dette er videreført i det som nå er planforslaget, og konseptskissen er ikke bindende på 
noe vis. Det kan ikke legges bygg over hovedledninger, men turveger mm er tillatt.  

Kablepark er ikke en del av denne reguleringen. Det er ikke registrert behov som 
utløser endrede vilkår for Geilo Hyttegrend. Gjeldende plan gjelder som før. Har 
vært vurdert utvidelse i øvre del av området i tidlig planfase. Området ble ikke 
akseptert og tatt ut. 

8 Sameie Solli Sportell v/Linn 
Haukland (Eierseksjonssameiet 
Solli Sportell) 

Viser til tidligere innspill. Forutsetter at det etableres en annen midlertidig innkjøring til Solli enn 
det som er foreslått i planforslaget pga omtalte ulemper for barn og unge, nærføring, støy, 
manglende p-plasser mm. Det er allerede i dag en innkjøring fra Bakkestølsvegen lengre øst på 
Solliområdet som med mindre utbedringer kan benyttes som ny adkomst (ved de gamle 
campinghyttene som ikke er i bruk). Denne løsningen vil ikke beslaglegge areal som er i bruk i 
dag, og vil bidra til at trafikken internt på Solli fordeles på en god måte. 
 
I vurderingen i sak 8/20 vises det til at Solli er regulert til næringsbebyggelse og at det ikke er 
krav om støytiltak, slik som tilfellet er for fritidsbebyggelse. Dette framstår som en teoretisk 
tilnærming så lenge det faktisk er leiligheter/hytter på Solliområdet. Med planforslaget vil 
trafikken på Bakkestølsvegen øke betydelig. Som nabo til vegen vil dette påvirke våre leiligheter 
negativt både gjennom økt støy- og støvplager. Vi forutsetter derfor at det etableres tiltak mot 
Bakkestølsvegen som reduserer ulempene, eksempelvis gjennom støyskjermende vegg. I 
planforslaget er det lagt til grunn at bredden på Bakkestølsvegen skal utvides fra 5,5 m til 6 m. Vi 
forutsetter at dette skjer gjennom utvidelse mot sør. 

Solli-området: 
Plankart er ikke oppdatert med ny bebyggelse for gnr/bnr 66/407, som medfører at 
veien kommer svært nær eksisterende bebyggelse (nærmere enn kommunens 
byggegrensenormal). Eiendommen har i dag små uteområder og parkeringsareal 
som blir beslaglagt med ny vei. Ny tverrvei vil gi for lite areal til å dekke parkering på 
eiendommen, samt at utomhusarealene som er igjen vil dårligere egnethet, samt 
tap av mulighet for stille side (slik det står i kommuneplanen) ved at de får vei på 
alle sider av eiendommen. Foreslåtte løsning er ikke i tråd med kommunedelplan for 
trafikksikkerhet eller nasjonale føringer for barn og unge, samt at det ved 
omdisponering skal skaffes fullverdig areal. Myrområdene magasinerer mye vann, 
ved å bygge på dem må flom forventes å øke på tilgrensende areal. Forutsetter at 
kulvert dimensjoneres for å tåle vesentlig større vannmengder – også kulvert under 
vei inne på Solli. Trafikken på Bakkestølvegen vil øke betydelig og medføre økte 
støy- og støvplager. Forutsetter at det gjøres avbøtende tiltak og at utvidelse 
forutsettes gjort mot sør. 
Mye fremmed trafikk og gjennomgangstrafikk, også over privat hage. Eksisterende 
atkomst må stenges ved anleggelse av ny rundkjøring. Ny atkomst til/fra 
Bakkestølvegen. Må være dimensjonert for tyngre kjøretøy og oversiktlig inn- og 
utkjøring, samt stoppested for buss. Adkomst fra Bakkestølvegen må skjermes mot 
støy, langs hele Solli-områdets grense, samt at området må sikres mot snøras. Ny 
skibro må være tilgjengelig hele 
året. Privat vei gjennom området må ikke benyttes til ferdsel til og fra sentrum. 
Området har problemer med strømtilførsel – ikke tilstrekkelig kapasitet i dag. 
Overvann må legges i rør gjennom Solli-området. Solli bør kunne knytte seg til ny 
infrastruktur som telekommunikasjon. 
Må ha støyreduserende tiltak langs Bakkestølvegen. Veien må rustes opp og 
fartshumper etableres. Ved utbygging på Sollifeltet må det pålegges støy- og 
innsiktsreduserende tiltak for utsatte hytter/leiligheter. 
OPUS har ikke besvart gjentatte henvendelser. Foreligger ingen avtaler om at de vil 
stille tomt til disposisjon for veiløsning. Foreligger ingen privatrettslige rettigheter 
for å benytte eiendommen som atkomst til Solli-området. Plankartet er ikke 
oppdatert med bebyggelse. Alternativene for VA går over deres eiendom. Dette vil 
påvirke deres muligheter for utbygging i stor grad. Elveløp under Bakkestølvegen har 
for liten kapasitet ved flom. Utbygging av kapasitet forutsettes gjort utenfor deres 
eiendom. 
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 Kommentar Ny tilkomst til Solli-området foreslås flyttet østover (se plankart), og skal være en permanent 
løsning. Midlertidig løsning tas ut av planforslaget, merknaden vedrørende vegen anses som 
imøtekommet.  Se kommentar til nr. 1 vedrørende støy. Støyanalyse er utført. Beregningene i 
støyrapporten medfører ingen krav om tiltak for bebyggelsen i Solli-området. Bakkestølvegen 
følger eiendomsgrensen mot nord, med et unntak der et lite areal til annen veggrunn (grøft) 
ligger på 66/133 og 66/407. 

Solli-området: 
Nytt plankart er oppdatert på bygg. Området ligger utenfor rassone. Private veier 
kan lovlig brukes av gående. Støy: Solli er regulert til næringsbebyggelse og det er 
ikke krav om støytiltak, slik som er tilfellet for fritidsbebyggelse. 
Det er ikke rekkefølgekrav i dag, og ny innkjøring har mange konsekvenser og behov 
for endringer internt i Solli-området. Dersom området benyttes av barn og unge er 
det krav om erstatningsareal. Endring av kjøremønster bør tas ifm videreutvikling av 
Solliområdet, som ikke er en del av denne planprosessen. Fjerning av denne 
avkjøringen følger også positivt opp innkomne merknader fra berørte parter. 
Ny atkomst bør reguleres som midlertidig. Innarbeiding av rekkefølgekrav for 
permanent løsning. 

 
9 Morten Haakon Børresen, Vera 

Barlin 
Planlagt pumptrack går over deres tomt 66/989 kjøpt desember 2018, det kommer de ikke til å 
tillate. Finn annen trase eller ta den ut. 

Ingen merknad. 

 Kommentar Se kommentar til innspill nr. 22 der forslag til endring foreslås tatt med i planforslag. Det er kun 
tillatt å bruke arealet som tur- og skiløype, det er ikke tillatt å etablere pumptrack-bane her. 

 

10 Mattilsynet Vi viser til drikkevannsforskriftens § 18 om plangodkjenning. Bestemmelse om plangodkjenning 
gjelder for vannforsyningssystemer som er dimensjonert for å gi produsert vann per døgn på 
minst 10 m3 drikkevann. Geilo kommunale vannverk produserer over 10 m3 per døgn og omfattes 
derfor av bestemmelsen. I følge § 18 skal vannverkseier (i dette tilfellet Hol kommune) ved 
endringer, som har betydning for produksjonen av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt 
drikkevann, søke Mattilsynet om godkjenning og følge bestemmelsene i § 18 fra bokstav a til d. 
Utbygging av Vestlia reiselivsområde og vannforsyning til dette området er en vesentlig endring. 
Det innebærer at Hol kommune, via Mattilsynets skjematjeneste, må søke Mattilsynet om 
godkjenning av planen om å forsyne Vestlia reiselivsområde. Søknaden må dokumentere at 
vannforsyningen har tilstrekkelig kapasitet til å forsyne eksisterende abonnenter i tillegg til 
planlagt utbygging med vann av tilfredsstillende kvalitet. Planen skal være godkjent av 
Mattilsynet før byggestart. 
Vi viser også til drikkevannsforskriftens § 9 om leveringssikkerhet. 

Oppgradering av vann- og avløpsanlegg må omfatte planer som sikrer at kapasiteten 
til både vannkilder, vannbehandling og distribusjonssystem er tilstrekkelig til å 
forsyne eksisterende og planlagt utbygging. Geilo kommunale vannforsyning har 
ingen reservevannforsyning. Hol kommune må ha planer for Geilo kommunale 
vannverk for tilstrekkelig leveringskapasitet i en normalsituasjon, men også fullgod 
alternativ vannforsyning dersom ordinær vannforsyning skulle svikte. 

 Kommentar Tatt til orientering. 
 

Utfordringer og prioriterte tiltak redegjøres for i «Hovedplan for Vannforsyning» og 
«Hovedplan Avløp og Vannmiljø». Reguleringsbestemmelsene sikrer at 
høydebasseng/overføringsledning, pumpestasjon, fordrøyningsbasseng og 
oppjusterte innløp på renseanlegg i henhold til VA-rammeplan 

11 Geilo Hyttegrend Velforening 
v/Rolf Nygaard 

Må legges inn plan for utbygging av og rekkefølgekrav for alpinanlegget i Vestlia. Kapasiteten er i 
dag for liten, både i heis og bakker. Støtter uttale fra Geilo Velforbund. 

Ingen merknad. 

 Kommentar Kapasiteten er beregnet til å være god, selv med planlagt utbygging. Heis/løyper som er fjernet 
fra planforslag som følge av krav fra overordna myndigheter ville i all hovedsak omfattet røde og 
svarte løyper, evt. også off-pistareal. Dette er ikke løypeprofiler som har stor betydning for 
kapasiteten i anlegget, slik som grønne og blå løyper har.  

 

12 Real AS Eiendomsselskap 
v/Jahn Henrik Jahnsen 

Fremmed trafikk av gående, syklende og skigåere mellom Vestlia og sentrum, og til turløypen 
Ustedalsfjorden Rundt, er sterkt tiltagende. Slik fremmed bruk må tydelig ledes til og via den 
interne veien gjennom Solli-området. Det må for denne kategori brukere tydelig markeres at det 
ikke er tillatt å parkere innenfor Solli-området, og likeledes at all ferdsel over våre private 
uteområder ikke tillates. Slik ferdsel hindrer og fortrenger våre sameieres rett til bruk av dette 
verdifulle private fellesareal til barns lek og eiernes rekreasjon. Offisiell kommunal skilting for 
disse forhold må i regi av Hol kommune etableres og plasseres på steder der det er nødvendig og 
hensiktsmessig for å avbøte denne negative belastningen for oss. 
 
Avstenging av nåværende tilkomst fra fv 40 kan ikke iverksettes før ny tilkomst er etablert. 
Dersom rekkefølgekravet og fare for vesentlig forsinkelse med realisering av den nye 

Solli-området: 
Plankart er ikke oppdatert med ny bebyggelse for gnr/bnr 66/407, som medfører at 
veien kommer svært nær eksisterende bebyggelse (nærmere enn kommunens 
byggegrensenormal). Eiendommen har i dag små uteområder og parkeringsareal 
som blir beslaglagt med ny vei. Ny tverrvei vil gi for lite areal til å dekke parkering på 
eiendommen, samt at utomhusarealene som er igjen vil dårligere egnethet, samt 
tap av mulighet for stille side (slik det står i kommuneplanen) ved at de får vei på 
alle sider av eiendommen. Foreslåtte løsning er ikke i tråd med kommunedelplan for 
trafikksikkerhet eller nasjonale føringer for barn og unge, samt at det ved 
omdisponering skal skaffes fullverdig areal. Myrområdene magasinerer mye vann, 
ved å bygge på dem må flom forventes å øke på tilgrensende areal. Forutsetter at 
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rundkjøringen, nødvendiggjør etablering av en midlertidig ny tilkomst til Solliområdet fra 

Bakkestølvegen, må det påligge Hol kommune en forpliktelse til å ta nødvendig initiativ for å 
utarbeide en tilstrekkelig detaljreguleringsplan som fastsetter en permanent tilkomst, som må 
være realisert innenfor en fastsatt tidsramme. Det er uomtvistelig at den i Områdeplanen for 
Vestlia foreslåtte plassering av ny tilkomst i vest vil være til stor praktisk ulempe og miljømessig 
belastning for de som blir sterkest direkte berørt av denne. 
 
Reguleringsformålet for de bebyggede eiendommene innenfor Solli-området i h.h.t. gjeldende 
Reguleringsplan Ustedalsfjorden Rundt fra 1992, er turistbedrift (blå farge), dvs. næring. Det 
drives ingen turistbedrift eller annen næringsvirksomhet innenfor Solli-området i dag. Derimot er 
Solli-området i Kommunedelplan for Geilo, av 24.06.2010, med endringer dat. 11.06.2014 
fastsatt til «Fritidsformål tilrettelagt for utleie» dvs. ikke til næring. Det er svært viktig at dette 
gjenspeiles i en ny reguleringsplan som omfatter Solli-området. 
 
Ny permanent tilkomst til Solli-områder bør legges vest for der den midlertidige er foreslått. Når 
eksisterende tilkomst stenges må området omarbeides i tett dialog med eiere og forhold som 
veisystem/portal/støyskjerming må løses. 
Eksisterende bekkeløp gjennom Solli kan IKKE uten videre benyttes uten at dette medfører 
betydelig ulempe/miljømessig belastning og økt risiko for fare. Løp for bekk 2 må etableres 
utenfor Solli-området på 66/6. 
 
Busslommen som er planlagt på vestsiden av fv 40 grenser tett opp mot Soli-områdets 
eiendommer og ikke minst den nye gangtilkomst der nåværende kjøretilkomst er. Se pkt 1 
ovenfor. Busslommen og området rundt denne må utarbeides i sammenheng og harmoni med 
den løsning som velges for skjerming av Solli-områdets tilgrensning til fv 40, med tilstrekkelig 
skjerming mot det private området, se pkt 1 d). 

kulvert dimensjoneres for å tåle vesentlig større vannmengder – også kulvert under 
vei inne på Solli. Trafikken på Bakkestølvegen vil øke betydelig og medføre økte 
støy- og støvplager. Forutsetter at det gjøres avbøtende tiltak og at utvidelse 
forutsettes gjort mot sør. 
Mye fremmed trafikk og gjennomgangstrafikk, også over privat hage. Eksisterende 
atkomst må stenges ved anleggelse av ny rundkjøring. Ny atkomst til/fra 
Bakkestølvegen. Må være dimensjonert for tyngre kjøretøy og oversiktlig inn- og 
utkjøring, samt stoppested for buss. Adkomst fra Bakkestølvegen må skjermes mot 
støy, langs hele Solli-områdets grense, samt at området må sikres mot snøras. Ny 
skibro må være tilgjengelig hele 
året. Privat vei gjennom området må ikke benyttes til ferdsel til og fra sentrum. 
Området har problemer med strømtilførsel – ikke tilstrekkelig kapasitet i dag. 
Overvann må legges i rør gjennom Solli-området. Solli bør kunne knytte seg til ny 
infrastruktur som telekommunikasjon. 
Må ha støyreduserende tiltak langs Bakkestølvegen. Veien må rustes opp og 
fartshumper etableres. Ved utbygging på Sollifeltet må det pålegges støy- og 
innsiktsreduserende tiltak for utsatte hytter/leiligheter. 
OPUS har ikke besvart gjentatte henvendelser. Foreligger ingen avtaler om at de vil 
stille tomt til disposisjon for veiløsning. Foreligger ingen privatrettslige rettigheter 
for å benytte eiendommen som atkomst til Solli-området. Plankartet er ikke 
oppdatert med bebyggelse. Alternativene for VA går over deres eiendom. Dette vil 
påvirke deres muligheter for utbygging i stor grad. Elveløp under Bakkestølvegen har 
for liten kapasitet ved flom. Utbygging av kapasitet forutsettes gjort utenfor deres 
eiendom. 
 

 Kommentar Skilt på privat eiendom kan man selv sette opp innenfor gjeldende regelverk. 
Kommunen/utbygger burde besørge skilting slik at det blir tydelig for folk hvilke veier som skal 
benyttes for å komme seg til turløypen Ustedalsfjorden rundt. Se kommentar til innspill 8 ang. 
tilkomst til Solli-området. Dersom Solli-området ønsker annen reguleringsstatus enn den som er i 
gjeldende plan må dere selv regulere om området. Per nå er det gjeldende plan som er førende. 
Se kommentar til nr. 1 ang. støy Støyanalyse er utført. Beregningene i støyrapporten medfører 
ingen krav om tiltak for bebyggelsen i Solli-området. Det er ikke lagt inn krav om skjerming mht. 
ny busslomme, dette må eventuelt gjøres på egen grunn. Det er rikelig med plass til beplantning 
eller annen type skjerming på eiendommen. Tiltak ifm bekkeløp er faglig utredet. Tiltak skal ikke 
medføre negative konsekvenser nedstrøms. Nytt/omlagt bekkeløp går vest for hele Solli-
området. 

Solli-området: 
Nytt plankart er oppdatert på bygg. Området ligger utenfor rassone. Private veier 
kan lovlig brukes av gående. Støy: Solli er regulert til næringsbebyggelse og det er 
ikke krav om støytiltak, slik som er tilfellet for fritidsbebyggelse. 
Det er ikke rekkefølgekrav i dag, og ny innkjøring har mange konsekvenser og behov 
for endringer internt i Solli-området. Dersom området benyttes av barn og unge er 
det krav om erstatningsareal. Endring av kjøremønster bør tas ifm videreutvikling av 
Solliområdet, som ikke er en del av denne planprosessen. Fjerning av denne 
avkjøringen følger også positivt opp innkomne merknader fra berørte parter. 
Ny atkomst bør reguleres som midlertidig. Innarbeiding av rekkefølgekrav for 
permanent løsning. 

 

13 Grethe H. Vange Vi oppsittere i Økle Hyttegrend bærer det hele og fulle ansvar av stell og vedlikehold av denne 
veien, gjennom hele året, for å kunne innestå for en brukbar og forsvarlig ferdselsvei. Som eier av 
Bakkestølsveien nr.342 har vi gjennom snart 25 år observert trafikken inn i vårt hyttefelt. Ofte, og 
da særlig i vinterhalvåret, har vi ved flere anledninger vært vitne til utforkjøringer, biler som 
mister kontrollen i de bratte bakkene, både på vei opp og ned og biler som kjører seg fast. Det 
har allerede vært påkjørsler av barn, som heldigvis ikke førte til andre skader enn skrekken. Dette 
til tross for en utmerket snørydding og vedlikehold av vår entreprenør Dybsjords folk. Imidlertid 
hjelper det lite å holde veien i brukbar og forsvarlig stand når brøytekantene ødelegger sikten. Et 
forhold er at vi «fastboende», som kjenner de lokale forholdene kan utvise aktsomhet og passe 
godt på våre barn og barnebarn, verre er det når hyttene brukes av folk, som ikke kjenner til 
forholdene. Et godt eksempel er «Trollbu» også kjent som «Se og hør - fondets hytte for 
kreftsyke barn», Bakkestølsveien nr.346. Som nærmeste nabo ser vi hvor kjekt barn og unge 
funksjonshemmede har det der, både sommers som vinter på eiendommen rundt denne hytten. 

Clement S. Trovik/Oppsittere i Økle Hyttegrend, Grethe Helen Vange, Åke 
Gregertsen, Jan Mjelde, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NVE, Villreinnemda for 
Hardangervidda-området, Styret i Gamle Skurdalsvegen Vel m fl.: 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1 og Økle Skiheis legger opp til framtidig press på villreinsonen, 
ospeskogen og har stor negativ betydning for Økle Hyttegrend. Utbygging her 
medfører behov for opprusting av Bakkestølvegen. 
 
Klima, natur og miljø:  
Dyremangfoldet i området vil fjernes ved den store økningen av motorisert og 
tilfeldig ferdsel. Industrialiseringsplanen står i grell kontrast til Fylkesmannens refs til 
kommunen for utbyggingen av Kikut og anmodning om å stramme inn 
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Ofte er det barn og unge som gjerne ikke har mulighet til å kunne bevege seg i løssnøen, som tyr 
til de brøytede stikkveiene. Vi som naboer bejaer dette og tar våre forholdsregler, kjører sakte og 
utviser den største aktsomhet. Det gjør oss godt å se at våre funksjonsfriske barn og barn med 
små og store handicap leker sammen i det fine området. 
 
Med utgangspunkt i de nevnte betraktninger vil vi protestere på at det planlegges å gjøre vår 
private blindvei om til en gjennomgangsvei til en større utbygging lenger oppe i Vestlia. Dette vil 
uvilkårlig påføre oss mer trafikk, mer støy og verst av alt en mer trafikkfarligvære vei å ferdes på. 
Vi vil derfor henstille til at denne planen blir skrinlagt og at tilknytningsvei til videre hyttebygging 
sør og vest for vårt hyttefelt blir mot den store og brede veien opp til Uthussetra. Ved befaring 
har vi ved eget syn konstatert at denne veien må være den naturlige ankomst til nye hyttefelt. 
Konklusjonen vår er at det må da være en liten pris å betale for den store satsingen i Vestlia. 

bestemmelser for «slike områder» med henvisning til Økle Hyttegrend. Planen er 
ikke bærekraftig og mangler forankring i dagens krav til miljø og klimabevarende 
tiltak. Savner langsiktig markedsanalyse i planen. Er mot den store utbyggingen, slik 
som naturområdet Kikut som Hol kommune omgjorde til byggeområde med 
et pennestrøk. Stillhet blir mangelvare. Bekymret for fugle- og dyreliv og vegetasjon. 
Pinlig for kommunen som markedsfører seg som Nasjonalparkkommune. Trafikk og 
støy er allerede i dag ille. Alternativ A, med en utvikling av inntil 500 enheter, vil 
være eneste akseptable og fornuftige vedtak i utviklingen av planområdet. Det 
bemerkes at en utvikling av alternativ A også vil ha store konsekvenser for Geilo som 
sådan – særskilt for fastboende, fritidsboligeiere og dyreliv i tillegg til en rekke andre 
irreversible miljøaspekter. Store konsekvenser for miljø. Dyreliv er ikke tilstrekkelig 
hensyntatt. Total forvandling av dagens frie natur. Redusert friareal til skogkjøring 
og skileik for barn og ungdom. Ytterligere press på det sparsomme parktilbudet. 
Gondol fremstår som meningsløst. Ber om at natur, miljø, plante- og dyreliv blir 
ivaretatt til fordel for stadige utvidelser av byggeområder. 
 

 Kommentar I siste planforslag er veien gjennom Økle Hyttegrend breddet ut, gjort slakere og svingen har fått 
større radius tilpasset for eksempel nødetaters krav. Dette vil gjøre den bedre egnet og mer 
trafikksikker, også når flere skal benytte den. I tillegg er 4 tomter i det nye feltet tatt ut. Slik 
innsender beskriver veien er det i dag svært dårlig trafikksikkerhet spesielt på vinterstid. 
Planforslaget medfører at dette blir vesentlig forbedret, slik at risikoen for ulykker generelt 
reduseres. Veien må oppgraderes før ny bebyggelse kan tas i bruk, og nye eiere må betale 
vedlikeholdskostnader på lik linje med andre. En kulvert under løypa/grønnstrukturen mellom 
Uthusslåtta-området og Økle vil være ugunstig terrengmessig for løypa og gi en mindre 
hensiktsmessig utnytting av byggeområdet. 

Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen tas ut av planforslaget. 
Merknadene tatt til etterretning. 
 
Klima, natur og miljø:  
Utbyggingen vil medføre at dyrelivet i området forringes og at naturområdet bygges 
ned. Det er gjort et politisk valg på at det skal legges til rette for utvikling i området, 
og arealbruken er i tråd med kommunedelplan for Geilo. Man har i planprosessen 
vurdert konsekvensen av planforslaget og lagt til rette for avbøtende tiltak slik at de 
negative konsekvensene skal bli minst mulige. Det er ikke regulert inn gondol. 
Planen har innskrenket utbyggingsområdene noe etter offentlig ettersyn, blant 
annet for å ivareta villrein- og ospeskoginteresser. Også myrområdene i området er 
bedre ivaretatt. 

14 Clement Trovik m. fl./Økle 
Hyttegrend 

Viser til illustrasjoner og beregninger gjort av det sveitsiske alpinresortselskapet som tidligere lå 
ved planforslaget. Det framstår som svært sannsynlig at en skrinlegging av hele alpinutbyggingen 
som i det foreliggende, reviderte planforslag, vil skape uholdbare kapasitetsproblemer og for 
lang tid påvirke Geilos ry som alpin destinasjon. 
Den logiske konsekvens av at hele alpin utbyggingen nå er tatt ut av planen, må fra kommunens 
side derfor være å utsette å godkjenne 900 enheters utbygging til en utvidelse av planområdet 
evt. er gjennomført, - og å innføre alpinkapasitet som et rekkefølgekrav. Hele arbeidet med å 
gjenoppbygge Geilo til landets ledende ski destinasjon er avhengig av dette. 
 
Økle velforening er glad for at ospeskogen rundt oss har oppnådd vernestatus. Vi er derfor særlig 
opptatt av en reduksjon i antallet hytter i denne skogen. 
Sett fra vår side var det beste momentet i forrige planforslag, en veiutløsning for hyttene over 
oss fra Uthuslåtta. Argumentet med at nåværende forslag bedre tar vare på grøntarealene er 
vanskelig å forstå. En veiutløsning til Uthusslåtta vil medføre en veiutbygging som i omfang er 
mindre enn en tredjedel av hva utbygging av veien gjennom vårt hyttefelt medfører. 
Vi er også bekymret for sikkerheten når vår hytteveg skal brukes av tre ganger så mange 
boenheter i det mest krevende partiet. Vi har ekstra sårbare beboere langs veien vår. Norsk 
Barnekreftforening har en stor hytte ved det bratteste partiet, og mange handikappede barn 
leker langs vegen. Værforholdene er også krevende, - selv om vegen utvides. Veien føyker helt 
igjen på få minutter, som medfører at utrykningsbiler som brann og sykebil ikke vil kunne komme 
frem. Likeledes når det er mildvær er det speilblankt så vi som bor her ikke kan kjøre ned den 
bratte og svingete veien, heller ikke mulig og møte eventuelle biler som prøver og komme opp. 

Ski inn/ut-traseene a-G03 og a-G05 vil medføre betydelig økt trafikk av skiløpere. 
Vestre del av planområdet bør få redusert utnyttelsesgrad. Ny bebyggelse, som 
ligger høyere får både høyere mønehøyde og høyere grad av utnytting med de 
negative virkninger det har for Økle Hyttegrend. Vedlagt innspillet ligger kopi av brev 
fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 01.09.2004. Gjelder et tidligere planarbeid. 
 
Clement S. Trovik/Oppsittere i Økle Hyttegrend, Grethe Helen Vange, Åke 
Gregertsen, Jan Mjelde, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NVE, Villreinnemda for 
Hardangervidda-området, Styret i Gamle Skurdalsvegen Vel m fl.: 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1 og Økle Skiheis legger opp til framtidig press på villreinsonen, 
ospeskogen og har stor negativ betydning for Økle Hyttegrend. Utbygging her 
medfører behov for opprusting av Bakkestølvegen. 
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Selv om vegen utvides/legges om vil stigningen være den samme og hovedkurven vil bli skarpere. 
Vi har vært i kontakt med følgende personer som kan bekrefte dette. Alle har sagt seg villig til å 
bli kontaktet i denne anledning. Det har også 10/10 vært avholdt befaring med brannvesenet: 
Taxi (Magne Lia), brann/sykebil (John Bjella), brøyting (Morten Dybsjord), Geilo Tomteservice 
(Hans P. Nesselquist). 
 
Viser til veglovens §54. 
 
I plan fra 2004 er det regulert inn flere grønne friområder. Disse er ment for å skåne landskapet. 
Dette er ikke hensyntatt hvis veien til det nye hyttefeltet skal gå på vår vei og videre ta hele 
friområdet over tomt 67/142. I plan fra 2004 er det beregnet veibredde på 3 til 4m og 2 meter 
grøftekanter på hver side av veien. Grøftekantene er så store for å lagre snø i vintersesongen og 
ta unna vannmasser på våren. Dette har ikke den nye planen hensyntatt. Hvordan skal 
snømåkingen håndterers? Veieier kan ikke måke all denne snøen inn på privatgrunn. 
 
Oppsitterne i Økle hyttegrend vil avslutningsvis markere sterk støtte til rådmannens innsats for å 
få på plass rekkefølgebestemmelsene for nødvendig infrastruktur for planforslaget som helhet. 

 Kommentar Kapasiteten i skisenteret vurderes å være god, selv ved full utbygging. Se kommentar til innspill 
nr. 17. Se kommentar til innspill nr. 13 vedr. vei. Veglova §54 gir plikt til eiere/bruksberettigede 
(veglaget) å holde privat veg i forsvarlig og brukende stand. Planforslaget medfører en forbedring 
av dagens tilstand for vegen, og det er knyttet rekkefølgekrav til dette. Det nye feltet i bakkant av 
Økle er redusert med 4 tomter. Dette er gjort for å spare ospelokaliteter.  

Se samlet vurdering. Ski inn/ut-traseeen vil trolig bli mest brukt av de som skal til 
hytta si. Regulering av traseene gir et forutsigbart og trygt bevegelsesmønster 
gjennom byggeområdene. Vestre del (a-BFR) har delvis fått høy grad av utnytting 
fordi området er ansett som sentralt. Områdene har krav om detaljregulering, og 
det er forslått å supplere punkt 3.1 med sol-skyggediagrammer mht eksisterende 
bebyggelse. 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen tas ut av planforslaget. 
Merknadene tatt til etterretning. 

15 Christian Myhre f. fl. Kan ikke se at omfanget av områdeplanen, altså områdeplanens alternativ A eller alternativ B, 
hverken er 
drøftet, kommentert eller vurdert av administrasjonen i saksdokumentasjonen som er oversendt 
til kommuneplanutvalget den 6.5.2020 eller 27.8.2020. Dette var hovedmerknaden i 
undertegnedes innspill i 1. gangs høringen. Omfanget i planen er etter vår oppfatning sentralt i 
vurderingen, noe også flere andre parter har adressert i sine merknader. At dette forholdet er 
utelatt i saksbehandlingen er å betrakte som brudd på berørte parters demokratiske rett i 
forvaltningsloven herunder høringsprosesser hvor det er avgjørende at synspunktene til de som 
blir berørt blir gjort kjent før det fattes en beslutning. 
Følgelig opprettholdes våre merknader i brev av 11.2.2020 og undertegnede vurderer at 
alternativ A, med en utvikling av inntil 500 enheter, vil være eneste akseptable og fornuftige 
vedtak i utviklingen av Vestlia reiselivsområde. Det bemerkes imidlertid at også en utvikling av 
alternativ A vil ha store irreversible konsekvenser for Geilo som sådan – for fastboende, 
fritidsboligeiere, natur og dyreliv i tillegg til en rekke andre miljøaspekter. 

 

 Kommentar Valget av alternativ C hadde grunnlag i en annen utvikling av alpinanlegget enn hva som nå ligger 
i planforslaget. Det er imidlertid ikke uvanlig at planløsninger endrer seg i løpet av planprosesser 
– det er det som er resultatet av plan- og bygningslovens og forvaltningslovens krav om 
medvirkning for private parter, offentlige myndigheter, lag og organisasjoner. Alle innspill er lagt 
ved saken i saksbehandlingen slik at de tilgjengelige for alle, og innspill er vurdert. Planprosessen 
har dessverre vart over altfor lang tid, og med det har både lovverk, kunnskap, eiendomsforhold, 
marked og kommunens og statens holdninger og politikk endret seg. Å utnytte sentralt areal 
mest mulig for å unngå å beslaglegge mer naturområder enn nødvendig til utbygging er det økt 
aksept for, men det følger også strenge krav til dette. Dette kan også innebære negative 
konsekvenser, men de politiske avveiingene i denne saken har foreløpig landet på en relativt høy 
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utnytting av områdene. Derimot har hensynet til for eksempel myr, osp, naturmangfold og 
villrein medført innskrenkinger i planforslagets områder for utbygging og antall enheter.  

16 Eierseksjonssameiet Solli 
Leiligheter 1 v/Christian Hysing-
Dahl 

Samme som nr. 12. Allerede for dårlig VA-kapasitet, strøm og all annen kommunal infrastruktur:  
Vann, strøm, helseberedskap, feier, politiberedskap, administrasjon er allerede 
under stort press. Kollektivtransport allerede sprengt i høytider/helger. 
 
Solli-området: 
Plankart er ikke oppdatert med ny bebyggelse for gnr/bnr 66/407, som medfører at 
veien kommer svært nær eksisterende bebyggelse (nærmere enn kommunens 
byggegrensenormal). Eiendommen har i dag små uteområder og parkeringsareal 
som blir beslaglagt med ny vei. Ny tverrvei vil gi for lite areal til å dekke parkering på 
eiendommen, samt at utomhusarealene som er igjen vil dårligere egnethet, samt 
tap av mulighet for stille side (slik det står i kommuneplanen) ved at de får vei på 
alle sider av eiendommen. Foreslåtte løsning er ikke i tråd med kommunedelplan for 
trafikksikkerhet eller nasjonale føringer for barn og unge, samt at det ved 
omdisponering skal skaffes fullverdig areal. Myrområdene magasinerer mye vann, 
ved å bygge på dem må flom forventes å øke på tilgrensende areal. Forutsetter at 
kulvert dimensjoneres for å tåle vesentlig større vannmengder – også kulvert under 
vei inne på Solli. Trafikken på Bakkestølvegen vil øke betydelig og medføre økte 
støy- og støvplager. Forutsetter at det gjøres avbøtende tiltak og at utvidelse 
forutsettes gjort mot sør. 
Mye fremmed trafikk og gjennomgangstrafikk, også over privat hage. Eksisterende 
atkomst må stenges ved anleggelse av ny rundkjøring. Ny atkomst til/fra 
Bakkestølvegen. Må være dimensjonert for tyngre kjøretøy og oversiktlig inn- og 
utkjøring, samt stoppested for buss. Adkomst fra Bakkestølvegen må skjermes mot 
støy, langs hele Solli-områdets grense, samt at området må sikres mot snøras. Ny 
skibro må være tilgjengelig hele 
året. Privat vei gjennom området må ikke benyttes til ferdsel til og fra sentrum. 
Området har problemer med strømtilførsel – ikke tilstrekkelig kapasitet i dag. 
Overvann må legges i rør gjennom Solli-området. Solli bør kunne knytte seg til ny 
infrastruktur som telekommunikasjon. 
Må ha støyreduserende tiltak langs Bakkestølvegen. Veien må rustes opp og 
fartshumper etableres. Ved utbygging på Sollifeltet må det pålegges støy- og 
innsiktsreduserende tiltak for utsatte hytter/leiligheter. 
OPUS har ikke besvart gjentatte henvendelser. Foreligger ingen avtaler om at de vil 
stille tomt til disposisjon for veiløsning. Foreligger ingen privatrettslige rettigheter 
for å benytte eiendommen som atkomst til Solli-området. Plankartet er ikke 
oppdatert med bebyggelse. Alternativene for VA går over deres eiendom. Dette vil 
påvirke deres muligheter for utbygging i stor grad. Elveløp under Bakkestølvegen har 
for liten kapasitet ved flom. Utbygging av kapasitet forutsettes gjort utenfor deres 
eiendom. 
 

 Kommentar Se kommentar innspill nr. 12 og 8. Allerede for dårlig VA-kapasitet, strøm og all annen kommunal infrastruktur:  
Kommunen har vurdert at kapasiteten er tilstrekkelig slik saken foreligger, med de 
krav som ligger i planen til utbedring/ny teknisk infrastruktur. Annen infrastruktur 
som administrasjon/helseberedskap mm, er kostnader det ikke er tillatt å knytte 
direkte opp mot en plan, kommunen har vurdert det slik at kapasiteten er 
tilstrekkelig for å håndtere denne utbyggingen. Det er kommunens ansvar å påse at 
de har kapasitet med hensyn til utbyggingspolitikken de følger. 
I kommunens hovedplan for «Avløp og Vannmiljø» fremgår det at kapasitetsøkning 
for både Geilo Vannverk og Geilo Renseanlegg må prioriteres da økt kapasitet er 
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nødvendig ut fra dagens situasjon. Hovedledningen for vann mellom Geilo Vannverk 
og Vestlia Høydebasseng må bygges ut, og hovedledning for avløpsvann fra Vestlia 
til Brannstasjonen må prioriteres utbygd i tidlig fase da det er marginal 
reservekapasitet til både hovedledning fra Vestliaområdet og pumpestasjon ved 
Brannstasjon. 
Kommunen vil gjennomføre (?) en nettberegning som dokumenterer 
innslagspunktene for rekkefølgekrav knyttet til vann og avløp. En nettberegning vil 
synliggjøre hvor mange nye enheter som kan kobles på før vann- og avløpsnettet er 
oppgradert, og vil også inkludere pågående/godkjente byggeprosjekter på Geilo & 
omegn som skal knyttes på eksisterende ledningsnett. 
 
Solli-området: 
Nytt plankart er oppdatert på bygg. Området ligger utenfor rassone. Private veier 
kan lovlig brukes av gående. Støy: Solli er regulert til næringsbebyggelse og det er 
ikke krav om støytiltak, slik som er tilfellet for fritidsbebyggelse. 
Det er ikke rekkefølgekrav i dag, og ny innkjøring har mange konsekvenser og behov 
for endringer internt i Solli-området. Dersom området benyttes av barn og unge er 
det krav om erstatningsareal. Endring av kjøremønster bør tas ifm videreutvikling av 
Solliområdet, som ikke er en del av denne planprosessen. Fjerning av denne 
avkjøringen følger også positivt opp innkomne merknader fra berørte parter. 
Ny atkomst bør reguleres som midlertidig. Innarbeiding av rekkefølgekrav for 
permanent løsning. 

 

17 Nipen Velforening v/Helge 
Kristoffersen 

Veien opp til Uthusslåtta er nå bygget, og i den nye kommunedelplanen som ble vedtatt i 2010 
legges det opp til at hele dalsiden blir bebygget med 900 enheter i «Områdeplan for Vestlia 
Reiselivsområde». De areal som i forrige kommunedelplan var avsatt til alpinområde S3, søkes nå 
i denne områdeplanen bebygget med 900 enheter mellom Nipen- og Økle hyttefelt. 
Områdeplanen hadde i utgangspunktet planlagt en skiheis opp til Økle-toppen, og store 
alpinnedfarter videre vestover. Ved 1. gangs behandling av Områdeplan for Vestlia 
reiselivsområde d. 27.08.20, ble det vedtatt å fjerne skiheisen opp til Økle -toppen da skiheisen 
kom i konflikt med bla villrein-trekket. Dermed står vi tilbake med en områdeplan for Vestlia som 
i hovedsak består av 900 fritidsenheter uten å etablere nevnte alpinnedfarter. Utbygging i et så 
stort omfang uten å bygge ut løypenettet og alpinnedfarter, vil gi økt belegg på eksisterende 
anlegg. 
Vi som har investert i fritidsbolig i Nipen ble stilt i utsikt at vi befant oss i et område avsatt til 
alpinformål da vi kjøpte. Nå risikerer vi at hele dette området blir bebygget med fritidsboliger. 
Ettersom skiheisen til Økle -toppen og alpinnedfartene nå er tatt ut av planen, må politisk 
behandling av planen utsettes idet den ikke tilfredsstiller kravene og føringene som ble vedtatt i 
kommuneplanutvalget 28.05.15. 
 
I pkt.3 for denne, kreves det; sitat:…» at det legges gode strategier for å lykkes med 
destinasjonsutvikling, 
videreutvikle eksisterende ski-og fritidstilbud og at det satses på mangfold og helårsaktiviteter» 
I pkt.4; sitat:»..kreves det at det må legges strategier for å bli et bærekraftig reisemål. Visit Geilo 
viser til WTO sine 
10 bærekraftsprinsipper som er fordelt på tre kategorier: Bevaring av natur, kultur og miljø, 
styrking av sosiale 
verdier og økonomisk levedyktighet. 
I kapittel 1.2 i konseptplanen står det under viktige målsettinger for utviklingen av Vestlia at den 
skal være 
miljømessig og økonomisk bærekraftig.» 

Ingen merknad. 
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Vi er også bekymret over at det ikke er noen avgrenset tidshorisont for disse 900 enhetene. Vi 
som nærmeste 
naboer vil derfor måtte akseptere å befinne oss i et anleggsområde i uoverskuelig fremtid. I møte 
med ordfører 
Petter Rukke for Geilo Velforbund og Geilo Sti- og Løypelag 3 oktober-2020 på dr. Holms Hotel, 
ble det fra ordfører 
antydet en byggeperiode på 50 år . 
Vi foreslår derfor at det legges inn i rekkefølgebestemmelsene at det forutsettes at 10 % av antall 
enheter som blir 
vedtatt utbygges, blir bygget i løpet av 2 år fra oppstart. 
 

• 900 enheter være negativt mht. nedbygging av areal for vi hadde sett frem til som 
fremtidige alpinområder. 

• Antall enheter må reduseres, slik at alpinnedfarter beholdes innenfor planområdet. 

• Hele Områdeplanen for Vestlia Reiselivsområde må revideres, slik at den tilfredsstiller de 
krav og føringer 
som ble vedtatt i kommuneplanutvalget 28.05.15. 

• Videre utbygging av Vestlia videre vestover MÅ inkludere økt løype og alpintilbud hvis 
intensjonene om at 
Geilo skal utvikles som reiselivsdestinasjon. 

• Utbyggingsområdet må ha en tidshorisont, og at minst 10% av enhetene blir bygget i 
løpet av 2 år fra 
oppstart hvis planen blir vedtatt. 

 Kommentar Kommunen mener det er tatt tilstrekkelig hensyn til utbyggingsomfang og forholdet til kapasitet i 
skianlegget. Økle Skiheis, som ble tatt ut av planforslaget, er ikke avgjørende for anleggets 
kapasitet, da kreves en større utvidelse av anlegget videre vestover. Ny heis og løyper ved 
Skytebaneområdet regnes som hovedsatsingen for å dekke den kommersielle etterspørselen og 
utbyggingsvolumet i planen. Utbygging skjer ved etterspørsel, derfor vil det være lite 
hensiktsmessig med krav om utbyggingstempo. Dette måtte skjedd gjennom en avtale mellom 
kommune og utbygger, og det er dårlig hjemmelsgrunnlag for å følge opp en slik del av en avtale. 
Slik planen er vil området kunne bli en «byggeplass» i mange år fremover med de ulemper det 
medfører for eksisterende bebyggelse/hytteeiere. Det er foreslått en bestemmelse som gir 
rammer for anleggsarbeidstider. 

 

18 Geilo Sti- og løypelag Høringsuttalelse til planen, planbeskrivelsen figur 7 
I planbeskrivelsen, figur 7 er et stort område kalt pumptrack. Det ligger en pumptrack som er 
svært viktig for GSL i dette området, men GSL har ingen plan om at hele området skal utvikles til 
pumptrack. Videre er det flere røde stiplede linjer som indikerer sykkel, trail. GSL har konkrete 
planer om videreutvikling av det allerede eksisterende sykketilbudet rundt Vestlia Resort og 
Ustedalsfjorden, men flere av de løypene som er tegnet inn i kartet er ukjente for laget. Det er 
ukjent for oss hvem som har tegnet disse inn. 

Allerede for dårlig sti- og løypenett, grøntareal for lek for barn og unge/alle:  
Løypenettet rundt Ustedalsfjorden er det desidert viktigste i området. Utviklingen 
framskynder behovet for videreutvikling av turområder/løyper som muliggjør 
planfrie traseer mellom Vestlia og Geilo sentrum. Pkt 7.1.2 innebærer at helt 
avgjørende traseer for kryssing av fv 40 og nord-sør Ustedalsfjorden ikke vil bli 
realisert i uoverskuelig framtid. 
Forslag: pkt 7.1.2 a og b legges til som nye punkter g og h under 7.1.1. Pkt 7.1.2 
strykes. Slik sikres etablering av helt avgjørende kryssinger før planen iverksettes. 
Planen vil medføre byggestøy og anleggstrafikk i uoverskuelig framtid og legger opp 
til total forvandling av dagens frie natur. Redusert friareal til skogkjøring og skileik 
for barn og ungdom. Ytterligere press på det sparsomme parktilbudet. Bør bygge 
brattere alpinbakker, bygges det øst for dagens område bygger man ned 
frikjøringsområder/nærrekreasjonsområder. Gondol fremstår som meningsløst. 
Flere sømløse overganger i sti- og løypenettet. Tydelige rekkefølgebestemmelser 
som må overholdes. Styrke helårsaktiviteter. Klimaprognoser viser lengre 
mellomsesonger som gir tomme områder større perioder av året. Styrke reiselivet. 
Bruke mer lokal arbeidskraft. Romslige arealer for grønnstruktur må være på plass 
før bebyggelse prioriteres. Maksgrense for samtidig besøkende på Geilo. Mer 
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grøntareal mellom bebyggelse. Service-tilbud må gjennomføres – ikke som på Kikut 
der det ble omregulert til leiligheter. Utbygger bør bidra med finansiering og 
tilrettelegging av infrastruktur for Ustedalsfjorden rundt. 
 

 Kommentar Se kommentar til innspill nr. 7. Figur 7 er kun en tidlig konseptskisse for muligheter, lite av dette 
er videreført i det som nå er planforslaget, og konseptskissen er ikke bindende på noe vis.  

Se samlet vurdering. 
 
Planforslaget ivaretar utvikling av sti- og løypetilbud i forholdsmessig utstrekning for 
hva dette området i seg selv medfører av økt bruk og behov. Innslagspunkt for 
realisering er satt til når det er vurdert som nødvendig ihht utbyggingen. Utvikling av 
stier og løyper er et spleiselag og all utbygging må ta sin forholdsmessige del. Planen 
inneholder krav til kulvert/bru/vinterkryssing av vassdrag for å sikre sømløse 
overganger i sti- og løypenettet. Rekkefølgekravene i planen er satt ut ifra når det 
vurderes å være et behov for de ulike tiltakene. 

19 Marit Schage Andria Omfanget av bebyggelse synes ikke tilstrekkelig vurdert opp mot en helhetlig plan for Geilo. 
Analyse av de ulike alternativene for antall enheter og konsekvenser både innenfor planområdet 
og tilstøtende områder av ulike valg fremgår ikke av sakens dokumenter. 

• Pariserløypa er ikke til skrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det er ikke enkelt å se hva den 
lille endringen skal gå ut på (som det refereres til i oppsummering av merknader). 
Uansett vil en utbygging - uansett hvilket alternativt omfang som velges, kreve en 
forbedring av Pariserløypa, ikke det motsatte. 

• Dersom planen er å flytte Pariserløypa til å gå gjennom kikut-nord vil det innebære 
kryssing av flere bilveier. En slik løsning innebærer at en fullgod skiløype erstattes av en 
tilførselsløype fra hyttefelt. Det er ikke i tråd med prinsippene for kommunens sti- og 
løypeplan. 

• Planen bør også inneholde en løsning for kryssing over/under alpinløypene v kikutheisen 
om vinteren. 

• Flere brukere krever bedre tilførselsløyper til fjells, herunder en skuterløype så 
hjelpemannskaper kan komme trygt frem uten hindringer. 

• Planen bør i tilstrekkelig grad legge til rette for skileik og bruk av skogområder i 
nærheten av skianlegget både sommer og vinter. Velger man de mest omfattende antall 
bebyggelser vil området få et tettstedspreg uten tilgang på natur. Det vil være 
ødeleggende for barn og unges muligheter til utfoldelse og ta vekk områder som i dag 
brukes til frikjøring og skogsløyper. Enhver forringelse av dagens stier og løypenett bør 
erstattes med noe kvalitativt tilsvarende eller bedre. Skiløyper som stadig krysser bilvei 
er ikke god kvalitet. 

• Det argumenteres ikke godt nok ved vurdering av ulike innspill i oppsummering av 
merknader. Det er derfor umulig å i tilstrekkelig grad ettergå på hvilken måte innspillet er 
vurdert, tatt til følge, imøtegått eller forkastet. Oppsummeringen fremstår på flere 
punkter som summarisk og mangelfull. 

• I de tidlige presentasjonene av utbyggingen var det særlig skiløypen vest i planen som 
fremsto som attraktive og som skulle og kunne bidra til å gi Geilo som alpindestinasjon et 
løft. Når denne skiheisen og løypene forsvinner, faller også en god del av 
argumentasjonen for en så omfattende utbygging bort. Geilo vil ikke få det ønskede og 
lovede løftet slik planen nå fremstår. 

• Det er vanskelig å se gode redegjørelser for at trafikksituasjonen er tilstrekkelig ivaretatt i 
den blindveier som fører inn til området. 

• Vi har lagt bak oss en spesiell periode der hytteforbud ble nødvendig i Hol kommune. 
Situasjonen viste at kommunen ikke har tilstrekkelig beredskap for det tilfelle at en 
pandemi rammer. Planen er mangelfull på å adressere disse utfordringene i lys av de 
siste måneders erfaringer. Det er essensielt at kommunen har tilstrekkelig god 
infrastruktur og beredskap til å takle både dagens og fremtidens behov når man ønsker å 
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legge til rette for en videreutvikling av Geilo som medfører økt trafikk, besøk, behov for 
helsetjenester, etc. 

• Kommunen må sikre at det er utbygger som bærer kostnadene som følger ved 
utbyggingen, og ikke den enkelte innbygger eller eksisterende fritidsboligeier gjennom 
reduserte tjenester og for dårlig infrastruktur mv. Som følge av økt antall besøkende på 
Geilo. 

• Det er helt avgjørende at Hol kommune evner å følge opp rekkefølgebestemmelser som 
fastsettes i planen på en langt bedre måte enn det som i dag er tilfelle. Det må settes av 
ressurser til det i forbindelse med realisering av denne planen. 

 Kommentar Pariserløypa er i all hovedsak ikke del av planforslaget. På en kort strekning er den lagt noe om, 
uten annen konsekvens enn at traseen er flyttet – det innebærer ikke innsnevring, kryssing av 
veg eller andre endringer som vil gi en dårligere løype enn dagens. Ang. skuterløyper for 
hjelpemannskap er det mest praktisk å benytte alpinløypene, både av hensyn til at disse allerede 
regelmessig tråkkes og at det oftest er her man skal hjelpe folk. Da er korteste vei til de som 
trenger hjelp viktigst. Det er ikke kommet innspill fra hjelpemannskap/nødetater/skiheis om 
behov for separat skuterløype i planen. Dette kan imidlertid opparbeides uten plan. En del av det 
som har vært nærturterreng for eksisterende bebyggelse vil bli bygget ned med denne planen. 
Det er imidlertid areal- og miljømessig mest gunstig å bygge tett i områder nærmest eksisterende 
aktivitetstilbud og bebyggelse fremfor å beslaglegge mye større arealer – og dermed 
naturområder - for å spre bebyggelse og tiltak (veier for eksempel). I planforslaget har de fleste 
løyper planfri kryssing av veier, der det er kryssing av veier er løypen beregnet kun som tilkomst 
for enkelte hyttetomter. Fordi planen med stor sannsynlighet måtte ut på ny høring var det 
ønskelig å få innspill på det nyeste planforslaget som kunne besvares i så detaljert grad at 
innsendere kan ettergå svarene. Dette er en planprosess som uheldigvis har gått over svært 
mange år, og grunnlaget for de politiske og planmessige valg som ble foretatt i begynnelsen av 
prosessen vil ikke nødvendigvis lenger være gyldig for planforslaget som er lagt fram nå. 
Bakkestølvegen er planlagt etter gjeldende normaler og krav til utforming ift kapasitet og bruk. 
Se også kommentar til innspill nr. 13 og nr. 15. 

 

20 NVE Trekker innsigelse.   

 Kommentar Tatt til orientering. 
 

 

21 Fylkesmannen i Oslo og Viken Innsigelser er trukket. Opprettholder innsigelser knyttet til tiltak som kommer i konflikt med 
områder med verdier knyttet til naturmangfold, myr, inngjerdet beiteskog og utmarksbeite. 
Innsigelser knyttet til villrein, Uthusslåtta og utmarksbeiter trekkes tilbake som følge av endringer 
gjort i planforslaget. 
 
Dyrka og dyrkbar jord 
De savner en mer samlet konsekvensutredning av de ulike planforslagene. Opplysninger om den 
inngjerdete beiteskogen finnes for eksempel nå i 5-6 ulike rapporter. Konsekvensutredninger og 
avveining av hensynet til matproduksjon/beitebruk, jordvern og kulturlandskap er forbedret, 
men det mangler fortsatt fakta og vurdering av verdier av beitebruk og konsekvenser av 
utbygging for bruk av beiter og matproduksjon. Det er ikke vurdert hvordan potensielle konflikter 
ved beitebruk skal følges opp med bestemmelser i planen. 
 
Utmarksbeiter 
De kan ikke se at det er gjort endringer i bestemmelser eller avveininger for å sikre 
matproduksjonshensyn knyttet til utmarksbeite. Vi legger til grunn at det er viktige utmarksbeiter 
knyttet til planområdet, og at bærekraftig husdyrproduksjon basert på utmarksressurser skal ha 
mulighet til å fortsette. Vi mener at kommune må følge opp beitebruksplanen å se på hvilke tiltak 
og bestemmelser som kreves for å unngå konflikter mellom fritidsbebyggelse og husdyr på 
utmarksbeite. 

Innsigelser:  
1. I strid med nasjonale føringer knyttet til villrein, viktig naturmangfold og 
myr/våtmark  
2. Dyrka jord på Uthusslåtta og nedbygging av 100daa beiteskog/innmarksbeite  
3. Konsekvenser for fremtidig matproduksjon og mulighet for fortsatt beitebruk ikke 
tilstrekkelig vurdert 
 
 
Clement S. Trovik/Oppsittere i Økle Hyttegrend, Grethe Helen Vange, Åke 
Gregertsen, Jan Mjelde, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NVE, Villreinnemda for 
Hardangervidda-området, Styret i Gamle Skurdalsvegen Vel m fl.: 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1 og Økle Skiheis legger opp til framtidig press på villreinsonen, 
ospeskogen og har stor negativ betydning for Økle Hyttegrend. Utbygging her 
medfører behov for opprusting av Bakkestølvegen. 
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Ny adkomstveg 
Til slutt vil vi kommentere at det er foreslått et nytt rekkefølgekrav i bestemmelsene som går på 
at det skal tilrettelegges for en ny adkomstvei til området før området kan bygges ut. Det er i dag 
trafikale utfordringer til området i de store utfartsdagene. Den nye adkomstveien er tenkt over 
Veslefjorden hvor det i dag er tilrettelagt for gangvei. Før denne veien kan opparbeides må det 
utarbeides en reguleringsplan. Med utgangspunkt i at denne veien vil krysse et svært viktig 
våtmarksområde, er det viktig at konsekvensene av tiltaket utredes grundig. Vi ber kommunen 
vurdere dette kravet, siden utbyggingen av Vestlia bli låst til dette nye veganlegget. Det er for 
tidig å konkludere om denne vegløsningen er mulig å realisere. Utarbeidelse av reguleringsplan 
for ny veg vil avklare dette. 
 
Innsigelser som opprettholdes: 
 

1. Viltlokalitet med ospeskog 
Hele ospelokaliteten må ivaretas. Byggeområde a-BFF2 må tas ut, og omlegging av bekk 
og ny skiløype i dette området må endres. Bekken får en 90 graders knekk som vil være 
et sårbarhetspunkt ved stor vannføring. Kantvegetasjon må sikres, skiløypa er lagt i 
kanten av bekken.  

2. Myr 
Sett i sammenheng med den store utbyggingen det legges opp til i planen må det kunne 
settes av større områder der hvor det er verdier som gjør seg gjeldende. Savner også 
vurdering av konsekvensene for de gjenværende myrene, da utbygging som reduserer 
myrenes størrelse på sikt vil kunne medføre at de blir drenert ut og senke kvaliteten på 
myrarealet som gjenstår. Omlegging av bekker vil også kunne endre myrområdene på 
sikt. 

3. Inngjerdet beiteskog/innmarksbeite 
Innsigelsen opprettholdes for byggeområder som omfatter det inngjerdete verdifulle 
beiteområdet og naturtypen beiteskog. Vår innsigelse gjelder hele det inngjerdete 
området, og gjelder derfor c-BAA07, c-BAA12, c-BFR08, c-BFR09 og del av 
byggeområdene c-BAA05, c-BAA10, c- BAA11, c-BFR07, c-BFF01, c-BFF04, c-BFF05 og 
deler av atkomstveiene c-f SV3, c-f SV 2, c-f SV5, ifølge kartet i figur 2b og nytt plankart. 
Føringene om økt matproduksjon er styrket gjennom nasjonale jordvernstrategi og 
«Endring og utvikling – en fremtidsrettet jordbruksproduksjon» Meld St 11 (2016 – 
2017). Nylig er det vedtatt å styrke bruken av norske fôrressurser i husdyrholdet. 

 Kommentar Innsigelser er trukket. 
 
 

Se supplerende dokumentasjon og revidert planforslag. Innsigelsespunktene 
vurderes hovedsakelig ivaretatt. Ad.2 og 3 – se merknad til Viken FK 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen tas ut av planforslaget. 
Merknadene tatt til etterretning. 

22 Vestlia Hyttetun v/Julian 
Bødtker Ghansah, Rambøll 
 

Dette høringsinnspillet inneholder hovedsakelig tidligere innsendte merknader (med noen 
ytterligere konkretiseringer) som enda ikke ha blitt tatt til følge. Grunnen til at vi spiller inn flere 
av merknadene igjen er hovedsakelig fordi: (1) vi mener forslagsstiller i enkelte tilfeller ikke i 
tilstrekkelig grad har tatt stilling til problemstillingene løftet frem i merknadene (svarene på 
tidligere innspill fremstår noe generiske), og (2) fordi forslagsstiller i enkelte tilfeller har gitt en 
positiv innstilling til endringsforslagene – uten å ha innarbeidet dem i det reviderte planforslaget. 

1. Grønn trase over og forbi 66/989 må endres, det må som et minimum være en 
buffersone for den private bebyggelsen mot allment tilgjengelige områder. Å flytte 
traseen ved å ta noe av parkeringsarealet er en enkel mulighet for å få til dette. 

Gjelder d-BFR1.  
1. Ønskes regulert til fritidsbebyggelse med mulighet for utleie.  
2. %-BYA skal regnes selvstendig, ikke sammen med tilgrensede felt som i dag.  
3. Mulighet for økt utbygging, påbygg, boder etc. Alle eiendommer må ha sikret 
atkomst.  
4. Sameiet skal ikke avstå eiendom til vei, sykkelvei, grønnstruktur, turdrag, 
aktivitetsanlegg mm. Vestlia Hyttetun er ikke del av utbygging som løser ut 
planarbeidet, og bør derfor unntas rekkefølgekrav og finansiering av infrastruktur.  
5. Bebyggelse på Vestlia Resort må ikke blir for høy eller for nærme nabo mtp 
sol/skygge/utsikt.  
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2. Ønsker at hele områder reguleres til «fritidsbebyggelse», ikke med tillegget «tilrettelagt 
for utleie». 

3. Ber om adkomstpil for Bakkestølvegen 109. 
4. d-BFR1 må unntas kravet om etablering av felles parkeringsanlegg da alle i dag har 

parkering på egen grunn. 
5. Plankrav for BFT-feltene bør også nevne at detaljreguleringene må redegjøre for nær- 

og fjernvirkninger, utsikt, samt hvordan tiltaket påvirker sol- og skyggeforhold (for 

omkringliggende områder). Det bør også stilles krav til at det utarbeides enkle 

volumstudier og illustrasjoner av maks utbygging. 
6. Ber om at det tas med i 4.1.1 bokstav k at «fravikende takvinkel ved eksisterende 

hytter kan videreføres ved påbygg/tilbygg dersom det er hensiktsmessig for å bevare 

et enhetlig utrykk». Likelydende tillegg for takmaterialer i punkt 4.5 bokstav h. 
7. Ønsker at pumptrack fjernes fra skisse i figur 7 i planbeskrivelsen. 
8. Endring av ordlyd i rekkefølgebestemmelser slik at påbygg/mindre tiltak ikke stoppes av 

krav til etablering av større infrastruktur. 
9. Ber om at Vestlia Hyttetun unntas å bidra med kostnader inn mot nevnte 

infrastrukturtiltak, og at plandokumentene rettes opp for å reflektere dette fordi det er 

urimelig ut ifra at hyttesameiet ikke har inntektsgivende utbygging på gang, i 

motsetning til andre grunneiere i områdeplanen. Dette innebærer blant annet følgende 
endringer: 
• I planbeskrivelsens: 3.2: å sløyfe «Vestlia Hyttetun» 

• I planbeskrivelsens 6.7.3: å spesifisere at Vestlia Hyttetun ikke inngår i D-feltene som 

skal bidra med kostnader mot utbedring av Bakkstølveien og gs-vei. 

• I reguleringsbestemmelse 7.2: unnlate d_BFR1 fra d-felt som ikke kan få 

brukstillatelse før kjørevei og gs-vei langs Bakkstølveien er ferdigstilt. 

10. Delområde D må ha krav om VA-rammeplan, i planbeskrivelsens punkt 6.17 står det at 
det er unntatt. 

11. Ber om at ny tilkomst for vei til a-feltet legges i a-feltet, ikke forbi d-BFR1 slik den er 

lagt i dag, med de ulemper med støy/støv/trafikk det medfører. Planforslaget mangler 

støyanalyse. 
12. Endring av planbeskrivelsens punkt 6.7.1 som forslagsstiller var enig i ved forrige 

behandling: legg til at d-BFR1 også benytter seg av den sjette avkjøringen. 

13. Trafikksikkerhet er for dårlig belyst. Bør som minimum være tema som skal belyses 

ved detaljreguleringer. 
14. Planen bør ikke sperre for økt antall enheter i området. GAU er økt fra 23 til 40%, og 

Vestlia Hyttetun ligger innenfor området som skal etablere med «høy sentralitet». 

15. Ber om at rekkverk vurderes fjernet fra bestemmelsenes punkt 4.13.3 bokstav b pga 

brøyting. 
16. Under punkt 4 i bestemmelse 3.4 skal det stå d-BFR1, ikke d-BRF1. 

6. VA-system må rustes opp.  
7. Aktivitetsanlegg må ikke plasseres slik at de er til sjenanse, støy, trafikkrisiko. 
66/989 må bli fritidsbebyggelse.  
8. Atkomstpil til Bakkestølveien 109 må sikres.  
9. Kan enhetene leies ut?  
10. Dokumentasjonskravene i 3.4.1 er for omfattende for allerede utbygde områder. 
Bør unntas for krav om parkering i fellesanlegg.  
11. Kvaliteten i hyttefeltet må ikke forringes av tilgrensende utvikling (mønehøyder 
på 11 og 15m). Krav i 3.1 bør spisses ift dette.  
12. Bestemmelse om takvinkel vil umuliggjøre videreføring av eksisterende tak uten 
dispensasjon.  
13. Ber om at materialer med mørke og matte overflater tilføyes punkt 4.5 h.  
14. Ønsker ikke etablering av pumptrack rundt eiendommen. Bestemmelse om at 
det ikke er tillatt med etablering av friluftstiltak/aktivitetsanlegg som kan være til 
betydelig sjenanse for tilgrensende bebyggelse. Trafikksikkerhet og rimelige 
støyforhold må ivaretas.  
15. Ønsker presisering av punkt 6.2.4.  
16. Påbygg/tilbygg/mindre endringer på eksisterende bebyggelse må ikke omfattes 
av rekkefølgebestemmelsene.  
17. Ønsker tydeligere krav til at infrastruktur må være på plass før området utvikles 
videre  
18. Spørsmål om grunneieravtalen Hyttesameiet er nevnt i bestemmelse om bidrag 
til drift og vedlikehold av veistrekninger. Sameiet må kontaktes ang dette.  
19. Vanntrykket er i dag dårlig, under det kommunen plikter å levere.  
20. Skal d-BFT unntas fra krav om rammeplan for VA?  
21. Ønsker ikke å avstå grunn til utvidelse av vei.  
22. Økt trafikk på Bakkestølvegen som følge av utbygging av A-feltet bør medføre 
annen veiføring slik at konsekvensene blir mindre for eksisterende bebyggelse. Se 
forslag.  
23. Mener støyanalyse bør følge plan.  
24. Planbeskrivelse 6.7.1: d-BFR1 vil benytte den sjette avkjøringen.  
25. Bakkestølvegen burde ha lavere fartsgrense, særlig ved utbredding, 
fartsreduserende tiltak bør vurderes. ROS-analysen nevner også dette. 
Planmaterialet redegjør for lite om dette.  
26. Det bør åpnes for etablering av mer enn 13 enheter i feltet. Nye enheter vil 
forholde seg til rekkefølgekrav.  
27. Rekkverk som hinder for brøyting bør strykes fra bestemmelsene  
28. Dagens renovasjonsløsning har svært begrenset kapasitet  
29. Planbeskrivelse 6.1: d-BFR 1 er ikke underlagt detaljregulering selv om det er 
tillatt med utleie.  
30. Planbeskrivelse 6.2: feil i tekst om reguleringskrav  
31. Planbeskrivelse 8.10: Mangler bedre omtale om barn og unges interesser og 
trafikksikkerhet. 

 Kommentar 1. Foreslås endret i planforslag. 
2. I gjeldende plan er bebyggelsen regulert til turistbedrift (Tb2), altså et rent 

næringsformål. En omgjøring fra næringsformål til fritidsformål er allerede en 
vesentlig endring (ofte som fordel for eier), og krav til tilrettelegging mht størrelse 
gjelder kun for ny bebyggelse innenfor d_BFR1, ikke for eksisterende. Grad av 
utnytting satt i planforslag henger sammen med dette, det samme gjelder 
rekkefølgekravet til utbygging av infrastruktur. Forslagsstiller ser at det er en 
manglende sammenheng mellom at det ikke kan økes i antall enheter og økt grad av 

1. Fritidsbebyggelse og fritidsbebyggelse «tilrettelagt for utleie» er samme formål, 
men sistnevnte har strengere krav (vedtatte retningslinjer) til utforming i denne 
planen. Man står dermed friere om man har førstnevnte, men kan leie ut i samme 
grad som sistnevnte.  
2. BYA40% gjelder kun for område d-BFR1. Grad av utnytting (GAU) er økt fra 30 til 
40. Det er sikret atkomst inn til området. Den interne tilkomstveien må benyttes 
ellers.  
3. Eiendommen 66/902 er i sin helhet regulert til fritidsbebyggelse.  
4. Rekkefølgekravene knyttes til nye tiltak. 
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utnytting/krav til utbygging av infrastruktur. Dette må imidlertid kommunen ta 
stilling til i sin behandling, dette gjelder også antall enheter som kan tillates. 
 
Det ble foreslått to alternative løsninger for kommunene, de ønsket alt. 2: 
1) Antall tillatte enheter økes, andre bestemmelser knyttet til GAU og rekkefølger 

beholdes. 
2) Antall tillatte enheter beholdes, bestemmelser knyttet til GAU og rekkefølge 

endres. 
 
Endringen av bruk av formål, dvs. om de skal falle innunder kravet om «tilrettelagt 
for utleie» er politikk, kommunen har bedt om at formålet skal innebære 
tilretteleggelse for utleie. Maks. mønehøyde er satt til 8m. Rekkefølgekrav er endret.  
 
Tilbygg/påbygg som ikke medfører flere enheter bør uansett ha unntak fra 
rekkefølgekravet i punkt 7.2.  

 
3. Adkomstpil legges inn. 
4. Tatt til etterretning. 
5. Det foreslås tillegg til bestemmelsene om sol-/skyggepåvirkning, volumstudier og 

illustrasjon av maks. utbygging. Andre punkt skal uansett inngå i en 
detaljreguleringsplan, og det anses ikke nødvendig å ha det med i bestemmelsene. 

6. Tas til etterretning. 
7. Pumptrack er et aktivitetsanlegg og vil ikke falle inn under «tilrettelegging for 

friluftsliv», men sykkelløyper kan opparbeides.  
8. Tiltak som er unntatt søknadsplikt jf. pbl §20-5 vil ikke være omfattet av 

bestemmelse 7.1.1. Det foreslås et tillegg som åpner for søknadspliktig 
tilbygg/påbygg uten krav om oppfyllelse av rekkefølgebestemmelsen. 

9. Se punkt 2. Ordlyd i punkt 7.2 endres til «(…)søknadspliktig bebyggelse (…)». 
10. Planbeskrivelsen er ikke endret, og den stemmer ikke lenger med planforslaget. Det 

er krav til å dokumentere VA-løsninger for alle byggetiltak som ikke er omfattet av 
krav om detaljregulering. 

11. Tilkomsten til a-feltet er endret for å hensynta myr. Det er allerede en eksisterende 
veg her og denne kan benyttes, med oppgradering. Det gir færre avkjøringer fra 
hovedvegen, samt at det er gunstig for nytt byggeområde som ikke splittes. Det er 
ikke ønskelig å bygge mer infrastruktur enn nødvendig, både med hensyn til 
arealbruk og trafikksikkerhet. 

12. Planbeskrivelsen er ikke endret, det er laget en supplerende planbeskrivelse. Derfor 
samsvarer ikke den opprinnelige planbeskrivelsen lenger med planforslaget. 

13. Tatt til etterretning, punkt om trafikksikkerhet lagt til i bestemmelse 3.1. 
14. Se punkt 2. 
15. Tas til etterretning. 
16. Rettes. 

 5. Må vurderes ved detaljregulering/byggesak.  
6. Det er stilt krav til opprusting av VA-anlegget i planen.  
7. 66/989 er lagt som grøntareal. Regulering til fritid vil ødelegge grøntkorridor. 
Arealet er også i gjeldende plan grøntareal/turdrag.  
8. ivaretatt  
9. Enhetene er fritidsbebyggelse og kan leies ut ihht til dette formålet – i likhet med 
«fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie». Formålene er like etter loven mht bruk.  
10. Dette er vanlig å måtte dokumentere i en byggesak. Dersom de har parkering på 
egen grunn bør de unntas for krav om fellesanlegg.  
11. Vurderes.  
12. Vurderes.  
13. Vurderes.  
14. Ved utvikling av områder må man kunne påregne etablering av aktiviteter i 
områdene rundt eksisterende enheter. Må legge til grunn at plassering av 
aktivitetsområder er vurdert etter en helhetlig vurdering som blant annet vurdere 
forholdet til eksisterende enheter i området.  
15. Gjelder planbeskrivelse  
16. Kan tydeliggjøres i bestemmelsene.  
17. Sikret i planen. 

23 Villreinnemda for 
Hardangerviddaområdet 

Villreinnemnda synes det er positivt at arealet som planlegges utbygd nå er redusert. Men vi er 
kritiske til at antall enheter opprettholdes, og vi mener endringen dermed har begrenset verdi 
for villreinen. Villreinnemnda opprettholder vårt standpunkt fra tidligere behandling, og fraråder 
å godkjenne områdeplanen, fordi utbyggingen vil medføre økt ferdsel i villreinen sitt leveområde. 

Villreinnemnda har ut ifra villreinhensyn vesentlige innvendinger til tiltaket fordi 
utbyggingen medfører økt ferdsel i leveområdet. «Bit for bit»-utbygging reduserer 
villreinens leveområde og påfører villreinen stadig dårligere levekår. Dersom 
utbyggingen likevel skulle skje ber villreinnemnda om at det foretas grundigere 
vurdering av konsekvensene for villrein (jf. NML §§8-12). Gode viltfaglige 
vurderinger må foretas og ev. anbefalinger bør ligge til grunn for tilrettelegging som 
f.eks. etablering av stier, løyper og sykkeltraseer. 
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Clement S. Trovik/Oppsittere i Økle Hyttegrend, Grethe Helen Vange, Åke 
Gregertsen, Jan Mjelde, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NVE, Villreinnemda for 
Hardangervidda-området, Styret i Gamle Skurdalsvegen Vel m fl.: 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1 og Økle Skiheis legger opp til framtidig press på villreinsonen, 
ospeskogen og har stor negativ betydning for Økle Hyttegrend. Utbygging her 
medfører behov for opprusting av Bakkestølvegen. 

 Kommentar Villreinen er på fjellet, ikke nede i Vestlia, og antall enheter i Vestlia vil således i seg selv ikke 
påvirke villreinen. Dersom man vil beskytte villreinen må man heller begrense ferdsel og aktivitet 
i fjellet.  

Tatt til etterretning, Økle Skiheis og område a-BAA1 er tatt ut av planforslaget. Det 
vurderes at de utredninger som er gjort er tilstrekkelige for å kunne fatte en 
beslutning basert på revidert forslag. 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen tas ut av planforslaget. 
Merknadene tatt til etterretning. 

24 Viken Fylkeskommune Innsigelser er trukket. 
1. Fylkesrådet opprettholder jordverninnsigelsen til felt a-BFR1 og a-BFR4 ved Uthusslåtta, 

jfr. Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 og nasjonal 
jordvernstrategi, jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4, og viser til at det er viktig å bevare 
jordbruksarealer. 

2. Fylkesrådet vurderer innsigelsen til skianlegg opp til Økle og byggeområdene a-BAA1 
samt deler av a-BFF1 og a-BFF2, som ble fremmet med bakgrunn i føringene i Regional 
plan for Hardangervidda, som tilstrekkelig imøtekommet i nytt planforslag. Fylkesrådet 
anser innsigelsen som løst forutsatt at områdeplanen vedtas uten skianlegg til Økle og 
uten byggeområde a-BAA1. Fylkesrådet anbefaler samtidig kommunen å ta ut nye 
byggeområder/deler av byggeområder som berører ospeskog, samt endre trasé for 
skiløype slik at denne ikke er i konflikt med ospeskog eller andre hensyn. 

3. Fylkesrådet anser innsigelsen til felter som berører myr som tilstrekkelig imøtekommet i 
nytt planforslag (innsigelse til feltene vei c-f SV1, parkering c-SPP1, parkering cSPP2, 
kombinerte byggeområder c-BFR01, c-BAA03, c-BAA04 c-BAA06, c-BAA08, del av 
fritidsbebyggelse bBFR09, b-BFR10 og a-BFR5). Fylkesrådet anser innsigelsen som løst 
forutsatt at områdeplanen vedtas med de grep som er tatt for å redusere omdisponering 
av myrområder ved 2. gangs høring og offentlig ettersyn. 

4. Fylkesrådet trekker innsigelsen knyttet til manglende vurdering etter § 12 i Forskrift om 
rammer for vannforvaltningen, jfr. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- 
Viken 2016-2021, grunnet vurderingen som er gjort knyttet til VA og all annen kommunal 
infrastruktur. Det forutsettes at vurderingene tar høyde for alle påvirkninger knytta til 
utbygging av kommunal infrastruktur. Videre gir fylkesrådet en sterk anbefaling om at de 
konkrete vurderingene med tanke på miljømål i vannforekomstene tydeliggjøres i 
saksutredningen. 

5. Fylkesrådet opprettholder vedtaket om innarbeiding av reguleringsbestemmelser for 
undersøkelse av arkeologiske kulturminner. Ettersom disse bestemmelsene ikke er 
innarbeidet ved 2. gangs høring og offentlig ettersyn, er vedtaket ved 1. gangs høring og 
offentlig ettersyn å regne som en innsigelse til planforslaget. 

6. Fylkesrådet ber om dialog med kommunen for å komme frem til omforente løsninger for 
de gjenstående innsigelsene, og for oppfølging av faglige råd blant annet knyttet til 
samferdsel og fylkesveg. 

 
Fylkeskommunen vurderer at reguleringsplan for Vestlia reiselivsområde kan godkjennes 
under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte 
kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres: 
 

Innsigelser:  
1. Manglende vurdering etter §12 i Forskrift om rammer for vannforvaltning. 
Innsigelsen kan løses gjennom ny vurdering som følges opp i planen.  
2. Økle Skianlegg og område a-BAA1, deler av a-BFF1 og 2 som er i strid med 
Regional plan for Hardangervidda  
3. Myr: felt vei c-f SV1, parkerings c_SPP1, parkering c-SPP2, c-BFR03, c_BAA06, c-
BAA08, del av bBFR09, b-BFR10, a-BFR5  
4. Jordvernhensyn: a-BFR1 og a-BFR4  
 
Faglige råd:  
1. Anbefales utredning av bruken fritid/næring  
2. Beiteskogen i øst bør ivaretas  
3. Minst mulig dyrka mark skal berøres ved utviding av kryss Stølsveg/Skurdalsveg  
4. Bussholdeplasser mangler 

 
Kulturhistorisk museum anbefaler Viken fylkeskommune å gje dispensasjon frå lov 
om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 4. ledd, for automatisk freda kulturminne 
(kolgroper, id 136102, 62473, 89458, 89271-6, 89271-5, 39905, 89271-7, 89271-2, 
89271-3, 160264, 136048, 89271-4, 89271-8, 89271-9, 89271-10, 89271-11, 75615, 
10555, 89329-1, 89329-2, 89327-5, 89327-6, 89327-8, 89327-7, 89327-3, 160409, 
160259, 89327-1, 89327-2) med vilkår om ei arkeologisk undersøking som 
finansierast av tiltakshavar. 
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Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser, under punkt 6.1: 
«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de 
berørte automatisk fredete kulturminner, kullgropene id 136102, 62473, 89458, 89271-6, 89271-
5, 39905, 89271-7, 89271-2, 89271-3, 160264, 136048, 89271-4, 89271-8, 89271-9, 89271-10, 
89271-11, 75615, 10555, 89329-1, 89329-2, 89327-5, 89327-6, 89327-8, 89327-7, 89327-3, 
160409, 160259, 89327-1 og 89327-2 som er markert som bestemmelsesområde nr. #1 - #29. i 
plankartet. Det skal tas kontakt med Viken fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 
slik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 
 
Kulturhistorisk museum anbefaler Viken fylkeskommune å gje dispensasjon frå lov om 
kulturminner av 9. juni 1978, § 8, 4. ledd, for automatisk freda kulturminne (kolgroper, id 
136102, 62473, 89458, 89271-6, 89271-5, 39905, 89271-7, 89271-2, 89271-3, 160264, 136048, 
89271-4, 89271-8, 89271-9, 89271-10, 89271-11, 75615, 10555, 89329-1, 89329-2, 89327-5, 
89327-6, 89327-8, 89327-7, 89327-3, 160409, 160259, 89327-1, 89327-2) med vilkår om ei 
arkeologisk undersøking som finansierast av tiltakshavar. 

 Kommentar Bestemmelse om arkeologisk undersøkelse av kulturminner tas inn i planforslaget. 
 
Innsigelser er trukket. 
 

1. Viser til pkt. 4 ovenfor denne tabellen  
2. Økle Skianlegg og a-BAA1 er tatt ut. BFF1 og 2 er kun en mindre utvidelse av 
eksisterende byggeområde. Det er lite trolig at disse tomtene i seg selv medfører 
vesentlig større press på villreinområdet, hele utbyggingen tatt i betraktning.  
3. Det vises til supplerende planbeskrivelse ift tema myr. 
4. Området avsatt til utbyggingsformål i overordna plan, og gjeldende reg.plan. Se 
for øvrig supplerende planbeskrivelse.  
 
Faglige råd:  
1. Nesten alt areal er gjort til ren fritid. Arealbruk i tråd med overordna plan og 
politisk prinsippvedtak om «fritidsbebyggelse tilrettelagt for fritid».  
2. Beiteskog: tema i innsigelse, En stor del av området er lagt til utbyggingsformål i 
overordna plan. Resterende område kan opprettholdes som beite i dag. 
Planbeskrivelsen omtaler bruken. Beitekvaliteten økes innenfor planområdet, alpine 
nedfarter får god grasproduksjon. Sperregjerder/inngjerding av områder vurderes. 
Beiterettigheter er av privatrettslig art. 
 
 
 

25 Jarle Uthus, Bakkestølevegen 
122, 124, 126, 128, 130, 134 

Ønsker å dele opp eiendommen etter vedlagt tomtedelingsplan for seks eksisterende hytter, pdd 
regulert til turistbedrift. Ønsker å endre formålet til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie. 
Søknad om fradeling er sendt inn til kommunen, men siste tilbakemelding er at saken skal tas 
gjennom områdereguleringen. 

Ingen merknad. 

 Kommentar Tas til etterretning.  

26 NVE Trekker innsigelse. Innsigelse:  
Sikkerhet mot flom ikke ivaretatt. Ny vurdering må utføres.  
Det må sikres at bekker og dreneringslinjer får god nok kapasitet 
 
Clement S. Trovik/Oppsittere i Økle Hyttegrend, Grethe Helen Vange, Åke 
Gregertsen, Jan Mjelde, Fylkesmannen i Oslo og Viken, NVE, Villreinnemda for 
Hardangervidda-området, Styret i Gamle Skurdalsvegen Vel m fl.: 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
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Felt a-BAA1 og Økle Skiheis legger opp til framtidig press på villreinsonen, 
ospeskogen og har stor negativ betydning for Økle Hyttegrend. Utbygging her 
medfører behov for opprusting av Bakkestølvegen. 
 
 

  Tatt til orientering. Se supplerende dokumentasjon og revidert planforslag. Innsigelsen er imøtekommet 
og etterfulgt. 
 
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen tas ut av planforslaget. 
Merknadene tatt til etterretning. 

27 E-CO Ingen merknad. Har en tilløpstunnel i fjell med et tverrslag rett sør for planområdet. Har rett til 
tapping av vann ut av tunellen ifm vedlikeholdsarbeider og tilsyn. Vannet tappes til 
bekker som berøres av (det nye) planområdet for Områdeplanen. Bekkene krysset 
planområdet i nedre del. Det bemerkes at det tappes ut til et bekkefar lenger vest 
for det opprinnelige tappeløpet (i samarbeid med skiheisen). Det opprinnelige 
bekkefaret er ikke lenger tilfredsstillende å tappe i grunnet byggevirksomhet og 
installering av alt for små kulvertrør. Alle planlagte infrastrukturanlegg som 
involverer kryssing av bekker, bekkelukking eller annen berøring av naturlige 
områder for avrenning innenfor planområdet må planlegges med ekstra 
dimensjoner for å håndtere store flommer samtidig med ekstraordinær tapping fra 
tunnelsystem. 

 Kommentar  Vassdrag og flom er ivaretatt. Rettigheter knyttet til tapping er av privatrettslig art, 
og må løses av partene når vedlikeholdsarbeidene skal gjennomføres. Bør 
gjennomføres utenom flomperioder. Bekkeløpet nedstrøms tunnelen ligger utenfor 
planområdet. 

28 Kirkeng Eiendom Ingen merknad. Veien inn mot Skurdalsvegen 26 er for smal for å gi god atkomst til 
varetransport/store lastebiler og kunder (stor trafikk). 

 Kommentar  O_SV3 og o_SV5 er regulert som de er med bredde hhv. 4 og 6m. Vegbreddene kan 
økes.  

29 Laila Prytz, Eierseksjonssameiet 
Solli Sportell 

Laila Prytz: Ingen merknad. Solli-området:  
Plankart er ikke oppdatert med ny bebyggelse for gnr/bnr 66/407, som medfører at 
veien kommer svært nær eksisterende bebyggelse (nærmere enn kommunens 
byggegrensenormal). Eiendommen har i dag små uteområder og parkeringsareal 
som blir beslaglagt med ny vei. Ny tverrvei vil gi for lite areal til å dekke parkering på 
eiendommen, samt at utomhusarealene som er igjen vil dårligere egnethet, samt 
tap av mulighet for stille side (slik det står i kommuneplanen) ved at de får vei på 
alle sider av eiendommen. Foreslåtte løsning er ikke i tråd med kommunedelplan for 
trafikksikkerhet eller nasjonale føringer for barn og unge, samt at det ved 
omdisponering skal skaffes fullverdig areal. Myrområdene magasinerer mye vann, 
ved å bygge på dem må flom forventes å øke på tilgrensende areal. Forutsetter at 
kulvert dimensjoneres for å tåle vesentlig større vannmengder – også kulvert under 
vei inne på Solli. Trafikken på Bakkestølvegen vil øke betydelig og medføre økte 
støy- og støvplager. Forutsetter at det gjøres avbøtende tiltak og at utvidelse 
forutsettes gjort mot sør. 
Mye fremmed trafikk og gjennomgangstrafikk, også over privat hage. Eksisterende 
atkomst må stenges ved anleggelse av ny rundkjøring. Ny atkomst til/fra 
Bakkestølvegen. Må være dimensjonert for tyngre kjøretøy og oversiktlig inn- og 
utkjøring, samt stoppested for buss. Adkomst fra Bakkestølvegen må skjermes mot 
støy, langs hele Solli-områdets grense, samt at området må sikres mot snøras. Ny 
skibro må være tilgjengelig hele 
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året. Privat vei gjennom området må ikke benyttes til ferdsel til og fra sentrum. 
Området har problemer med strømtilførsel – ikke tilstrekkelig kapasitet i dag. 
Overvann må legges i rør gjennom Solli-området. Solli bør kunne knytte seg til ny 
infrastruktur som telekommunikasjon. 
Må ha støyreduserende tiltak langs Bakkestølvegen. Veien må rustes opp og 
fartshumper etableres. Ved utbygging på Sollifeltet må det pålegges støy- og 
innsiktsreduserende tiltak for utsatte hytter/leiligheter. 
OPUS har ikke besvart gjentatte henvendelser. Foreligger ingen avtaler om at de vil 
stille tomt til disposisjon for veiløsning. Foreligger ingen privatrettslige rettigheter 
for å benytte eiendommen som atkomst til Solli-området. Plankartet er ikke 
oppdatert med bebyggelse. Alternativene for VA går over deres eiendom. Dette vil 
påvirke deres muligheter for utbygging i stor grad. Elveløp under Bakkestølvegen har 
for liten kapasitet ved flom. Utbygging av kapasitet forutsettes gjort utenfor deres 
eiendom. 
 

   Nytt plankart er oppdatert på bygg. Området ligger utenfor rassone. Private veier 
kan lovlig brukes av gående. Støy: Solli er regulert til næringsbebyggelse og det er 
ikke krav om støytiltak, slik som er tilfellet for fritidsbebyggelse. 
Det er ikke rekkefølgekrav i dag, og ny innkjøring har mange konsekvenser og behov 
for endringer internt i Solli-området. Dersom området benyttes av barn og unge er 
det krav om erstatningsareal. Endring av kjøremønster bør tas ifm videreutvikling av 
Solliområdet, som ikke er en del av denne planprosessen. Fjerning av denne 
avkjøringen følger også positivt opp innkomne merknader fra berørte parter. 
Ny atkomst bør reguleres som midlertidig. Innarbeiding av rekkefølgekrav for 
permanent løsning. 
 

30 Nina Irgens Aagaard Ingen merknad. Klima, natur og miljø:  
Dyremangfoldet i området vil fjernes ved den store økningen av motorisert og 
tilfeldig ferdsel. Industrialiseringsplanen står i grell kontrast til Fylkesmannens refs til 
kommunen for utbyggingen av Kikut og anmodning om å stramme inn 
bestemmelser for «slike områder» med henvisning til Økle Hyttegrend. Planen er 
ikke bærekraftig og mangler forankring i dagens krav til miljø og klimabevarende 
tiltak. Savner langsiktig markedsanalyse i planen. Er mot den store utbyggingen, slik 
som naturområdet Kikut som Hol kommune omgjorde til byggeområde med 
et pennestrøk. Stillhet blir mangelvare. Bekymret for fugle- og dyreliv og vegetasjon. 
Pinlig for kommunen som markedsfører seg som Nasjonalparkkommune. Trafikk og 
støy er allerede i dag ille. Alternativ A, med en utvikling av inntil 500 enheter, vil 
være eneste akseptable og fornuftige vedtak i utviklingen av planområdet. Det 
bemerkes at en utvikling av alternativ A også vil ha store konsekvenser for Geilo som 
sådan – særskilt for fastboende, fritidsboligeiere og dyreliv i tillegg til en rekke andre 
irreversible miljøaspekter. Store konsekvenser for miljø. Dyreliv er ikke tilstrekkelig 
hensyntatt. Total forvandling av dagens frie natur. Redusert friareal til skogkjøring 
og skileik for barn og ungdom. Ytterligere press på det sparsomme parktilbudet. 
Gondol fremstår som meningsløst. Ber om at natur, miljø, plante- og dyreliv blir 
ivaretatt til fordel for stadige utvidelser av byggeområder. 
 

 Kommentar  Utbyggingen vil medføre at dyrelivet i området forringes og at naturområdet bygges 
ned. Det er gjort et politisk valg på at det skal legges til rette for utvikling i området, 
og arealbruken er i tråd med kommunedelplan for Geilo. Man har i planprosessen 
vurdert konsekvensen av planforslaget og lagt til rette for avbøtende tiltak slik at de 
negative konsekvensene skal bli minst mulige. Det er ikke regulert inn gondol. 
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Planen har innskrenket utbyggingsområdene noe etter offentlig ettersyn, blant 
annet for å ivareta villrein- og ospeskoginteresser. Også myrområdene i området er 
bedre ivaretatt. 

31 Sjur Sannerud Ingen merknad. Ber kommunen forkaste planen. 
 
Trafikkaos i Geilo sentrum og området Vestlia/Stølsveien/Bakkestølveien:  
I dag er det kø overalt i Geilo; skibakker, løyper, parkering, butikker. Etablering av 2-
felts vei som svinger ned bratt bakke vil skape store problemer, særlig vinterstid når 
høyre-regelen skal gjelde for kryssende veier. Ber kommunen forkaste planen. 
Trafikkproblemene i Geilo sentrum er allerede store, og ivaretas ikke i denne planen. 
Bør ikke fjerne forkjørsretten til Stølsvegen. På hvilket grunnlag er det vurdert at 
Kikutgondolen vil avlaste biltrafikken i området og Geilo sentrum. 
 
Allerede for dårlig VA-kapasitet, strøm og all annen kommunal infrastruktur:  
Vann, strøm, helseberedskap, feier, politiberedskap, administrasjon er allerede 
under stort press. Kollektivtransport allerede sprengt i høytider/helger. 

 Kommentar  Trafikkaos i Geilo sentrum og området Vestlia/Stølsveien/Bakkestølveien:  
Kommunen har vurdert at kapasiteten er tilstrekkelig slik saken foreligger, med de 
krav som ligger i planen til utbedring/ny teknisk infrastruktur. Annen infrastruktur 
som administrasjon/helseberedskap mm, er kostnader det ikke er tillatt å knytte 
direkte opp mot en plan, kommunen har vurdert det slik at kapasiteten er 
tilstrekkelig for å håndtere denne utbyggingen. Det er kommunens ansvar å påse at 
de har kapasitet med hensyn til utbyggingspolitikken de følger. 
I kommunens hovedplan for «Avløp og Vannmiljø» fremgår det at kapasitetsøkning 
for både Geilo Vannverk og Geilo Renseanlegg må prioriteres da økt kapasitet er 
nødvendig ut fra dagens situasjon. Hovedledningen for vann mellom Geilo Vannverk 
og Vestlia Høydebasseng må bygges ut, og hovedledning for avløpsvann fra Vestlia 
til Brannstasjonen må prioriteres utbygd i tidlig fase da det er marginal 
reservekapasitet til både hovedledning fra Vestliaområdet og pumpestasjon ved 
Brannstasjon. 
Kommunen vil gjennomføre (?) en nettberegning som dokumenterer 
innslagspunktene for rekkefølgekrav knyttet til vann og avløp. En nettberegning vil 
synliggjøre hvor mange nye enheter som kan kobles på før vann- og avløpsnettet er 
oppgradert, og vil også inkludere pågående/godkjente byggeprosjekter på Geilo & 
omegn som skal knyttes på eksisterende ledningsnett. 
 
Allerede for dårlig VA-kapasitet, strøm og all annen kommunal infrastruktur:  
Kommunen har vurdert at vegkapasiteten i Geilo sentrum er tilstrekkelig med de 
framtidige tiltak som er planlagt. Ny rundkjøring ved Skurdalsvegen/Stølsvegen vil 
bedre trafikkbildet. Ny trafikal løsning ved Fv40/Bakkestølvegen er prosjektert iht 
Vegvesenets vegnormaler. 

32 Birgit Haugen/Geilolia 
Selskapene 

Ingen merknad. Formålet for regulering av Geilolia Hyttetun er feil. Bestemmelsenes punkt 4.3.2 sier 
at Geilolia Hyttetun er fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie.  
ikke. Fordelingen er T1-39 og T57 – fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, T40-T56 - 
fritidsbebyggelse. Dette gjelder felt b-BFR 02, 03, 04 og 05 som er regulering fritid. 

 Kommentar  Rettes før sluttbehandling. 

33 Harald Vange Ingen merknad. Allerede for dårlig VA-kapasitet, strøm og all annen kommunal infrastruktur:  
Vann, strøm, helseberedskap, feier, politiberedskap, administrasjon er allerede 
under stort press. Kollektivtransport allerede sprengt i høytider/helger. 

 Kommentar  Kommunen har vurdert at kapasiteten er tilstrekkelig slik saken foreligger, med de 
krav som ligger i planen til utbedring/ny teknisk infrastruktur. Annen infrastruktur 
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som administrasjon/helseberedskap mm, er kostnader det ikke er tillatt å knytte 
direkte opp mot en plan, kommunen har vurdert det slik at kapasiteten er 
tilstrekkelig for å håndtere denne utbyggingen. Det er kommunens ansvar å påse at 
de har kapasitet med hensyn til utbyggingspolitikken de følger. 
I kommunens hovedplan for «Avløp og Vannmiljø» fremgår det at kapasitetsøkning 
for både Geilo Vannverk og Geilo Renseanlegg må prioriteres da økt kapasitet er 
nødvendig ut fra dagens situasjon. Hovedledningen for vann mellom Geilo Vannverk 
og Vestlia Høydebasseng må bygges ut, og hovedledning for avløpsvann fra Vestlia 
til Brannstasjonen må prioriteres utbygd i tidlig fase da det er marginal 
reservekapasitet til både hovedledning fra Vestliaområdet og pumpestasjon ved 
Brannstasjon. 
Kommunen vil gjennomføre (?) en nettberegning som dokumenterer 
innslagspunktene for rekkefølgekrav knyttet til vann og avløp. En nettberegning vil 
synliggjøre hvor mange nye enheter som kan kobles på før vann- og avløpsnettet er 
oppgradert, og vil også inkludere pågående/godkjente byggeprosjekter på Geilo & 
omegn som skal knyttes på eksisterende ledningsnett. 
 

34 Skurdalsvegen Eiendom AS Ingen merknad. Rundkjøring: plassering og utforming medfører at store deler av 64/816 
beslaglegges. Ønsker mer informasjon og hvorfor dette er gjort og vurderingen av 
konsekvenser for eiendommen. Ønsker at det ses på alternative løsninger, som å 
flytte den lenger sørvest. Planleggingen av rundkjøringen må ses i sammenheng med 
deres planlegging av områder og vegstruktur. Dersom plassering optimaliseres kan 
det aksepteres at planområdet utvides inn på 64/816, med det forutsetter framdrift 
i planarbeidet. 

 Kommentar  Rundkjøring er lagt med utgangspunkt i eksisterende linjeføring for Fv.40, og iht 
vegnormalen. 

35 Bodil Brattåker Stuestøl for 
Ragnhild Stuve 

Ingen merknad. Ber om rettferdig fordeling av utnyttingsgrad i området – ønsker 30%BYA. Ønsker 
deling av tomt gjennom regulering. 

 Kommentar  I hele dette området skal gjeldende plan fortsette å gjelde. Det er fullt 
mulig å søke om mindre endring/omregulering av denne planen selv. 
 

36 Åke Gregertsen Ingen merknad. Planen baserer seg på det mest omfattende alternativet. Ufordelaktig for natur- og 
dyreliv, særlig med utleieformål. 
 
Klima, natur og miljø:  
Dyremangfoldet i området vil fjernes ved den store økningen av motorisert og 
tilfeldig ferdsel. Industrialiseringsplanen står i grell kontrast til Fylkesmannens refs til 
kommunen for utbyggingen av Kikut og anmodning om å stramme inn 
bestemmelser for «slike områder» med henvisning til Økle Hyttegrend. Planen er 
ikke bærekraftig og mangler forankring i dagens krav til miljø og klimabevarende 
tiltak. Savner langsiktig markedsanalyse i planen. Er mot den store utbyggingen, slik 
som naturområdet Kikut som Hol kommune omgjorde til byggeområde med 
et pennestrøk. Stillhet blir mangelvare. Bekymret for fugle- og dyreliv og vegetasjon. 
Pinlig for kommunen som markedsfører seg som Nasjonalparkkommune. Trafikk og 
støy er allerede i dag ille. Alternativ A, med en utvikling av inntil 500 enheter, vil 
være eneste akseptable og fornuftige vedtak i utviklingen av planområdet. Det 
bemerkes at en utvikling av alternativ A også vil ha store konsekvenser for Geilo som 
sådan – særskilt for fastboende, fritidsboligeiere og dyreliv i tillegg til en rekke andre 
irreversible miljøaspekter. Store konsekvenser for miljø. Dyreliv er ikke tilstrekkelig 
hensyntatt. Total forvandling av dagens frie natur. Redusert friareal til skogkjøring 
og skileik for barn og ungdom. Ytterligere press på det sparsomme parktilbudet. 
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Gondol fremstår som meningsløst. Ber om at natur, miljø, plante- og dyreliv blir 
ivaretatt til fordel for stadige utvidelser av byggeområder. 
 

 Kommentar  Se samlet vurdering. Planen har i all hovedsak fritidsformål, ikke utleieformål. 
 
Klima, natur og miljø:  
Utbyggingen vil medføre at dyrelivet i området forringes og at naturområdet bygges 
ned. Det er gjort et politisk valg på at det skal legges til rette for utvikling i området, 
og arealbruken er i tråd med kommunedelplan for Geilo. Man har i planprosessen 
vurdert konsekvensen av planforslaget og lagt til rette for avbøtende tiltak slik at de 
negative konsekvensene skal bli minst mulige. Det er ikke regulert inn gondol. 
Planen har innskrenket utbyggingsområdene noe etter offentlig ettersyn, blant 
annet for å ivareta villrein- og ospeskoginteresser. Også myrområdene i området er 
bedre ivaretatt. 

37 Ingvild Nyland Myhre, Christian 
Myhre, Tor Myhre, Tore 
Karlsen, Anne Fjeldheim, 
Toregeir Løge, Kari-Anne 
Liverud Løge, Henrik Solberg-
Johansen, Sissel Solberg-
Johansen 

Ingen merknad. Mangler utredning av støy og konsekvenser av stort inngrep. Planforslaget foreslår å 
fjerne forkjørsretten til Stølsvegen. Dette vil skape krevende forhold for fastboende i 
Vestlia boligområde og fritidsboligeiere i Gamle Skurdalsvegen. 

 Kommentar  Se samlet vurdering. Støy: Det bør vurderes bestemmelse om anleggsarbeid og 
tidspunkt. 

38 Jan Mjelde Ingen merknad. Planen vil medføre byggestøy og anleggstrafikk i uoverskuelig framtid. Service-tilbud 
må gjennomføres – ikke som på Kikut der det ble omregulert til leiligheter. 
 
Klima, natur og miljø:  
Dyremangfoldet i området vil fjernes ved den store økningen av motorisert og 
tilfeldig ferdsel. Industrialiseringsplanen står i grell kontrast til Fylkesmannens refs til 
kommunen for utbyggingen av Kikut og anmodning om å stramme inn 
bestemmelser for «slike områder» med henvisning til Økle Hyttegrend. Planen er 
ikke bærekraftig og mangler forankring i dagens krav til miljø og klimabevarende 
tiltak. Savner langsiktig markedsanalyse i planen. Er mot den store utbyggingen, slik 
som naturområdet Kikut som Hol kommune omgjorde til byggeområde med 
et pennestrøk. Stillhet blir mangelvare. Bekymret for fugle- og dyreliv og vegetasjon. 
Pinlig for kommunen som markedsfører seg som Nasjonalparkkommune. Trafikk og 
støy er allerede i dag ille. Alternativ A, med en utvikling av inntil 500 enheter, vil 
være eneste akseptable og fornuftige vedtak i utviklingen av planområdet. Det 
bemerkes at en utvikling av alternativ A også vil ha store konsekvenser for Geilo som 
sådan – særskilt for fastboende, fritidsboligeiere og dyreliv i tillegg til en rekke andre 
irreversible miljøaspekter. Store konsekvenser for miljø. Dyreliv er ikke tilstrekkelig 
hensyntatt. Total forvandling av dagens frie natur. Redusert friareal til skogkjøring 
og skileik for barn og ungdom. Ytterligere press på det sparsomme parktilbudet. 
Gondol fremstår som meningsløst. Ber om at natur, miljø, plante- og dyreliv blir 
ivaretatt til fordel for stadige utvidelser av byggeområder. 
 

 Kommentar  Se samlet vurdering. 
 
Klima, natur og miljø:  
Utbyggingen vil medføre at dyrelivet i området forringes og at naturområdet bygges 
ned. Det er gjort et politisk valg på at det skal legges til rette for utvikling i området, 
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og arealbruken er i tråd med kommunedelplan for Geilo. Man har i planprosessen 
vurdert konsekvensen av planforslaget og lagt til rette for avbøtende tiltak slik at de 
negative konsekvensene skal bli minst mulige. Det er ikke regulert inn gondol. 
Planen har innskrenket utbyggingsområdene noe etter offentlig ettersyn, blant 
annet for å ivareta villrein- og ospeskoginteresser. Også myrområdene i området er 
bedre ivaretatt. 
 

39 Mailatunet eierseksjonssameie Ingen merknad. Massiv nedbygging av området vil redusere kvaliteten for Vestlia og Geilo. Vedlagte 
trafikkanalyse legger seg konsekvent på lave trafikktall der det åpnes for å gjøre 
vurderinger. Tiltakene som foreslås i planen vil ikke løse trafikkavviklingen langs 
Bakkestølvegen. Se forslag i merknad. 
 
Trafikkaos i Geilo sentrum og området Vestlia/Stølsveien/Bakkestølveien:  
I dag er det kø overalt i Geilo; skibakker, løyper, parkering, butikker. Etablering av 2-
felts vei som svinger ned bratt bakke vil skape store problemer, særlig vinterstid når 
høyre-regelen skal gjelde for kryssende veier. Ber kommunen forkaste planen. 
Trafikkproblemene i Geilo sentrum er allerede store, og ivaretas ikke i denne planen. 
Bør ikke fjerne forkjørsretten til Stølsvegen. På hvilket grunnlag er det vurdert at 
Kikutgondolen vil avlaste biltrafikken i området og Geilo sentrum. 

 Kommentar  Kommunen har vurdert at vegkapasiteten i Geilo sentrum er tilstrekkelig med de 
framtidige tiltak som er planlagt. Ny rundkjøring ved Skurdalsvegen/Stølsvegen vil 
bedre trafikkbildet. Ny trafikal løsning ved Fv40/Bakkestølvegen er prosjektert iht 
Vegvesenets vegnormaler. 

40 Ole-Andreas Tryti Fossgård Ingen merknad. Må innarbeides en veistump ved tomt cT6 fordi bondegården 66/6 har adgang til 
LNF-området øst for områdeplan. 

 Kommentar  Tilgang til området via regulert veg og grønnstruktur. 

41 Veslefjorden Utvikling AS Ingen merknad. Svært problematisk at Opus Bergen ikke har besvart dere gjentatte henvendelser om 
dialog knyttet til at de har regulert deres eiendom til veiformål samt VA, noe det 
ikke foreligger noen avtale om og som i stor grad vil påvirke egen bruk negativt. 
Veien må prosjekteres helt utenfor deres områder. 

 Kommentar  Se samlet vurdering for Solli-området. * Vei/dialog/gjennomføring. 
 
Nytt plankart er oppdatert på bygg. Området ligger utenfor rassone. Private veier 
kan lovlig brukes av gående. Støy: Solli er regulert til næringsbebyggelse og det er 
ikke krav om støytiltak, slik som er tilfellet for fritidsbebyggelse. 
Det er ikke rekkefølgekrav i dag, og ny innkjøring har mange konsekvenser og behov 
for endringer internt i Solli-området. Dersom området benyttes av barn og unge er 
det krav om erstatningsareal. Endring av kjøremønster bør tas ifm videreutvikling av 
Solliområdet, som ikke er en del av denne planprosessen. Fjerning av denne 
avkjøringen følger også positivt opp innkomne merknader fra berørte parter. 
Ny atkomst bør reguleres som midlertidig. Innarbeiding av rekkefølgekrav for 
permanent løsning. 
 

42 Geilo tettstedsutvalg Ingen merknad. Begrepet «sikret gjennomført» er for vagt, og det er vanskelig å se hvordan denne 
garantien kan kreves opprettholdt. Under pkt. 7.1.2.a. forutsettes det å «sikre 
etablering» av kulvert for skiløype under FV40 ved kulturkyrkja. Under pkt. 7.1.2.b. 
forutsettes det «tilrettelegging for vinterkryssing av vassdrag». Å tillate inntil 450 
enheter bygd, før krav om overnevnte infrastruktur innfris, kan medføre en 
uforholdsmessig stor belastning på dette løypenettet – i en høyst usikker 
tidshorisont. Det er vel ingen garanti for at det blir bygd mer enn 450 enheter på 
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mange år. Det vil da være en stor risiko for at disse kostnadene blir overført til 
skattebetalerne i kommunen. 

 Kommentar  «Sikret gjennomført» er et juridisk holdbart og velbrukt begrep i planer. I forhold til 
gjennomføringsperspektivet er det viktig at kravene er differensiert og tilpasset 
nødvendigheten av tiltakene. 

43 Geilo Holding AS Ingen merknad. 1. I trafikkutredningen som følger planforslaget til off. ettersyn fremgår det i 
konklusjonen i kap. 6 pkt. 5 at krysset Fv40/Stølsvegen har tilstrekkelig kapasitet til å 
avvikle opp mot 50% av planlagt utbygging. Det betyr at innslagspunktet ift 
rekkefølgekravet bør inn under pkt. 7.1.2 (50% utbygd). Slik det står nå er 
innslagspunktet umiddelbart. Videre bør det drøftes på nytt om foreslått 
rundkjøringen i Fv40 er en nødvendig løsning. Slik vi leser dokumentasjonen er det 
ikke behov for rundkjøring ut fra kapasitetsberegningene. Trafikkavviklingen kan 
løses med utbedret T-kryss, antakelig med supplerende retardasjonsfelt og trafikkøy 
i sekundærveg.  
2. Marginal reservekapasitet på VA, må gjennomføre nettberegning  
3. Innslagspunktene som utløser rekkefølgekrav på løypenettet baserer seg på et 
skjønn. Her må «forholdsmessighet og nødvendighet» drøftes særskilt. 4. Vi ønsker 
også en endring av parkeringskravet, som vi mener burde vært som følger: «Det skal 
avsettes minimum 1 p-plass per fritidsbolig i BAA og BFR områdene. Parkeringen skal 
dekkes innenfor det enkelte felt eller nabofelt. For c-BAA og c-BFR kan parkering 
også dekkes på regulert parkeringsområde c_SPP». 

 Kommentar  Må vurderes av kommunen 

44 Geilo Velforbund Ingen merknad. Byggeskikk i Geilo må videreføres. Ber om at punktene 7.1.2. a) og b) flyttes opp til 
punkt 7.1.1 og blir nye punkter g) og h) slik at skitraseen sikres før det gis 
byggetillatelse. Ber om at investeringsbehovet for Vann og Avløp sikres gjennom 
rekkefølgekrav og inntas i pkt 7.1.1 e) og f). Opplevelses-infrastrukturen utbygges 
parallelt med resten av planen. 

 Kommentar  Se samlet vurdering. Utbygging av nødvendig infrastruktur for vann og avløp skal 
bekostes av utbygger, punkt 7.1.1 e) ivaretar dette ut over det som allerede styres 
automatisk gjennom plan- og bygningsloven. Rekkefølgekravene i planen er satt ut 
ifra når det vurderes å være et behov for de ulike tiltakene. 

45 Steinar B. Yndestad Ingen merknad. Trafikkaos i Geilo sentrum og området Vestlia/Stølsveien/Bakkestølveien:  
I dag er det kø overalt i Geilo; skibakker, løyper, parkering, butikker. Etablering av 2-
felts vei som svinger ned bratt bakke vil skape store problemer, særlig vinterstid når 
høyre-regelen skal gjelde for kryssende veier. Ber kommunen forkaste planen. 
Trafikkproblemene i Geilo sentrum er allerede store, og ivaretas ikke i denne planen. 
Bør ikke fjerne forkjørsretten til Stølsvegen. På hvilket grunnlag er det vurdert at 
Kikutgondolen vil avlaste biltrafikken i området og Geilo sentrum. 

 Kommentar  Kommunen har vurdert at vegkapasiteten i Geilo sentrum er tilstrekkelig med de 
framtidige tiltak som er planlagt. Ny rundkjøring ved Skurdalsvegen/Stølsvegen vil 
bedre trafikkbildet. Ny trafikal løsning ved Fv40/Bakkestølvegen er prosjektert iht 
Vegvesenets vegnormaler. 

46 Styret i Gamle Skurdalsvegen 
Vel m fl. (46 personer+3styrer) 

Ingen merknad. Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1 og Økle Skiheis legger opp til framtidig press på villreinsonen, 
ospeskogen og har stor negativ betydning for Økle Hyttegrend. Utbygging her 
medfører behov for opprusting av Bakkestølvegen. 
 
Trafikkaos i Geilo sentrum og området Vestlia/Stølsveien/Bakkestølveien:  
I dag er det kø overalt i Geilo; skibakker, løyper, parkering, butikker. Etablering av 2-
felts vei som svinger ned bratt bakke vil skape store problemer, særlig vinterstid når 
høyre-regelen skal gjelde for kryssende veier. Ber kommunen forkaste planen. 
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Trafikkproblemene i Geilo sentrum er allerede store, og ivaretas ikke i denne planen. 
Bør ikke fjerne forkjørsretten til Stølsvegen. På hvilket grunnlag er det vurdert at 
Kikutgondolen vil avlaste biltrafikken i området og Geilo sentrum. 
 
Allerede for dårlig VA-kapasitet, strøm og all annen kommunal infrastruktur:  
Vann, strøm, helseberedskap, feier, politiberedskap, administrasjon er allerede 
under stort press. Kollektivtransport allerede sprengt i høytider/helger. 
 
Allerede for dårlig sti- og løypenett, grøntareal for lek for barn og unge/alle:  
Løypenettet rundt Ustedalsfjorden er det desidert viktigste i området. Utviklingen 
framskynder behovet for videreutvikling av turområder/løyper som muliggjør 
planfrie traseer mellom Vestlia og Geilo sentrum. Pkt 7.1.2 innebærer at helt 
avgjørende traseer for kryssing av fv 40 og nord-sør Ustedalsfjorden ikke vil bli 
realisert i uoverskuelig framtid. 
Forslag: pkt 7.1.2 a og b legges til som nye punkter g og h under 7.1.1. Pkt 7.1.2 
strykes. Slik sikres etablering av helt avgjørende kryssinger før planen iverksettes. 
Planen vil medføre byggestøy og anleggstrafikk i uoverskuelig framtid og legger opp 
til total forvandling av dagens frie natur. Redusert friareal til skogkjøring og skileik 
for barn og ungdom. Ytterligere press på det sparsomme parktilbudet. Bør bygge 
brattere alpinbakker, bygges det øst for dagens område bygger man ned 
frikjøringsområder/nærrekreasjonsområder. Gondol fremstår som meningsløst. 
Flere sømløse overganger i sti- og løypenettet. Tydelige rekkefølgebestemmelser 
som må overholdes. Styrke helårsaktiviteter. Klimaprognoser viser lengre 
mellomsesonger som gir tomme områder større perioder av året. Styrke reiselivet. 
Bruke mer lokal arbeidskraft. Romslige arealer for grønnstruktur må være på plass 
før bebyggelse prioriteres. Maksgrense for samtidig besøkende på Geilo. Mer 
grøntareal mellom bebyggelse. Service-tilbud må gjennomføres – ikke som på Kikut 
der det ble omregulert til leiligheter. Utbygger bør bidra med finansiering og 
tilrettelegging av infrastruktur for Ustedalsfjorden rundt. 
 
Klima, natur og miljø:  
Dyremangfoldet i området vil fjernes ved den store økningen av motorisert og 
tilfeldig ferdsel. Industrialiseringsplanen står i grell kontrast til Fylkesmannens refs til 
kommunen for utbyggingen av Kikut og anmodning om å stramme inn 
bestemmelser for «slike områder» med henvisning til Økle Hyttegrend. Planen er 
ikke bærekraftig og mangler forankring i dagens krav til miljø og klimabevarende 
tiltak. Savner langsiktig markedsanalyse i planen. Er mot den store utbyggingen, slik 
som naturområdet Kikut som Hol kommune omgjorde til byggeområde med 
et pennestrøk. Stillhet blir mangelvare. Bekymret for fugle- og dyreliv og vegetasjon. 
Pinlig for kommunen som markedsfører seg som Nasjonalparkkommune. Trafikk og 
støy er allerede i dag ille. Alternativ A, med en utvikling av inntil 500 enheter, vil 
være eneste akseptable og fornuftige vedtak i utviklingen av planområdet. Det 
bemerkes at en utvikling av alternativ A også vil ha store konsekvenser for Geilo som 
sådan – særskilt for fastboende, fritidsboligeiere og dyreliv i tillegg til en rekke andre 
irreversible miljøaspekter. Store konsekvenser for miljø. Dyreliv er ikke tilstrekkelig 
hensyntatt. Total forvandling av dagens frie natur. Redusert friareal til skogkjøring 
og skileik for barn og ungdom. Ytterligere press på det sparsomme parktilbudet. 
Gondol fremstår som meningsløst. Ber om at natur, miljø, plante- og dyreliv blir 
ivaretatt til fordel for stadige utvidelser av byggeområder 
 

 Kommentar  Se samlet vurdering. 
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Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen:  
Felt a-BAA1, Økle Skiheis og vestre del av Bakkestølvegen tas ut av planforslaget. 
Merknadene tatt til etterretning. 
 
Trafikkaos i Geilo sentrum og området Vestlia/Stølsveien/Bakkestølveien:  
Kommunen har vurdert at vegkapasiteten i Geilo sentrum er tilstrekkelig med de 
framtidige tiltak som er planlagt. Ny rundkjøring ved Skurdalsvegen/Stølsvegen vil 
bedre trafikkbildet. Ny trafikal løsning ved Fv40/Bakkestølvegen er prosjektert iht 
Vegvesenets vegnormaler. 
 
Allerede for dårlig VA-kapasitet, strøm og all annen kommunal infrastruktur:  
Kommunen har vurdert at kapasiteten er tilstrekkelig slik saken foreligger, med de 
krav som ligger i planen til utbedring/ny teknisk infrastruktur. Annen infrastruktur 
som administrasjon/helseberedskap mm, er kostnader det ikke er tillatt å knytte 
direkte opp mot en plan, kommunen har vurdert det slik at kapasiteten er 
tilstrekkelig for å håndtere denne utbyggingen. Det er kommunens ansvar å påse at 
de har kapasitet med hensyn til utbyggingspolitikken de følger. 
I kommunens hovedplan for «Avløp og Vannmiljø» fremgår det at kapasitetsøkning 
for både Geilo Vannverk og Geilo Renseanlegg må prioriteres da økt kapasitet er 
nødvendig ut fra dagens situasjon. Hovedledningen for vann mellom Geilo Vannverk 
og Vestlia Høydebasseng må bygges ut, og hovedledning for avløpsvann fra Vestlia 
til Brannstasjonen må prioriteres utbygd i tidlig fase da det er marginal 
reservekapasitet til både hovedledning fra Vestliaområdet og pumpestasjon ved 
Brannstasjon. 
Kommunen vil gjennomføre (?) en nettberegning som dokumenterer 
innslagspunktene for rekkefølgekrav knyttet til vann og avløp. En nettberegning vil 
synliggjøre hvor mange nye enheter som kan kobles på før vann- og avløpsnettet er 
oppgradert, og vil også inkludere pågående/godkjente byggeprosjekter på Geilo & 
omegn som skal knyttes på eksisterende ledningsnett. 
 
Allerede for dårlig sti- og løypenett, grøntareal for lek for barn og unge/alle:  
Planforslaget ivaretar utvikling av sti- og løypetilbud i forholdsmessig utstrekning for 
hva dette området i seg selv medfører av økt bruk og behov. Innslagspunkt for 
realisering er satt til når det er vurdert som nødvendig ihht utbyggingen. Utvikling av 
stier og løyper er et spleiselag og all utbygging må ta sin forholdsmessige del. Planen 
inneholder krav til kulvert/bru/vinterkryssing av vassdrag for å sikre sømløse 
overganger i sti- og løypenettet. Rekkefølgekravene i planen er satt ut ifra når det 
vurderes å være et behov for de ulike tiltakene. 
 
Klima, natur og miljø:  
Utbyggingen vil medføre at dyrelivet i området forringes og at naturområdet bygges 
ned. Det er gjort et politisk valg på at det skal legges til rette for utvikling i området, 
og arealbruken er i tråd med kommunedelplan for Geilo. Man har i planprosessen 
vurdert konsekvensen av planforslaget og lagt til rette for avbøtende tiltak slik at de 
negative konsekvensene skal bli minst mulige. Det er ikke regulert inn gondol. 
Planen har innskrenket utbyggingsområdene noe etter offentlig ettersyn, blant 
annet for å ivareta villrein- og ospeskoginteresser. Også myrområdene i området er 
bedre ivaretatt. 

47 Økle Hyttegrend, veilaget Ingen merknad. Ikke tilstrekkelig trafikksikkerhet ved å legge til rette for 2-felts vei til nytt felt. Det er 
svært bratt og problematisk vinterstid. Må skrinlegge dette. Nye felt kan benytte 2-
feltsvei mot Trollet 
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 Kommentar  a-BAA1 er tatt ut. Andre nye felt skal benytte annen tilkomst, med unntak av 
a_BFF1-6. Opprusting av eksisterende veg vil gi en betre og framtidsretta helårsveg 
til området. 

48 Solli Hyttesameie Ingen merknad. Solli-området:  
Plankart er ikke oppdatert med ny bebyggelse for gnr/bnr 66/407, som medfører at 
veien kommer svært nær eksisterende bebyggelse (nærmere enn kommunens 
byggegrensenormal). Eiendommen har i dag små uteområder og parkeringsareal 
som blir beslaglagt med ny vei. Ny tverrvei vil gi for lite areal til å dekke parkering på 
eiendommen, samt at utomhusarealene som er igjen vil dårligere egnethet, samt 
tap av mulighet for stille side (slik det står i kommuneplanen) ved at de får vei på 
alle sider av eiendommen. Foreslåtte løsning er ikke i tråd med kommunedelplan for 
trafikksikkerhet eller nasjonale føringer for barn og unge, samt at det ved 
omdisponering skal skaffes fullverdig areal. Myrområdene magasinerer mye vann, 
ved å bygge på dem må flom forventes å øke på tilgrensende areal. Forutsetter at 
kulvert dimensjoneres for å tåle vesentlig større vannmengder – også kulvert under 
vei inne på Solli. Trafikken på Bakkestølvegen vil øke betydelig og medføre økte 
støy- og støvplager. Forutsetter at det gjøres avbøtende tiltak og at utvidelse 
forutsettes gjort mot sør. 
Mye fremmed trafikk og gjennomgangstrafikk, også over privat hage. Eksisterende 
atkomst må stenges ved anleggelse av ny rundkjøring. Ny atkomst til/fra 
Bakkestølvegen. Må være dimensjonert for tyngre kjøretøy og oversiktlig inn- og 
utkjøring, samt stoppested for buss. Adkomst fra Bakkestølvegen må skjermes mot 
støy, langs hele Solli-områdets grense, samt at området må sikres mot snøras. Ny 
skibro må være tilgjengelig hele 
året. Privat vei gjennom området må ikke benyttes til ferdsel til og fra sentrum. 
Området har problemer med strømtilførsel – ikke tilstrekkelig kapasitet i dag. 
Overvann må legges i rør gjennom Solli-området. Solli bør kunne knytte seg til ny 
infrastruktur som telekommunikasjon. 
Må ha støyreduserende tiltak langs Bakkestølvegen. Veien må rustes opp og 
fartshumper etableres. Ved utbygging på Sollifeltet må det pålegges støy- og 
innsiktsreduserende tiltak for utsatte hytter/leiligheter. 
OPUS har ikke besvart gjentatte henvendelser. Foreligger ingen avtaler om at de vil 
stille tomt til disposisjon for veiløsning. Foreligger ingen privatrettslige rettigheter 
for å benytte eiendommen som atkomst til Solli-området. Plankartet er ikke 
oppdatert med bebyggelse. Alternativene for VA går over deres eiendom. Dette vil 
påvirke deres muligheter for utbygging i stor grad. Elveløp under Bakkestølvegen har 
for liten kapasitet ved flom. Utbygging av kapasitet forutsettes gjort utenfor deres 
eiendom. 
 

 Kommentar  Solli-området:  
Nytt plankart er oppdatert på bygg. Området ligger utenfor rassone. Private veier 
kan lovlig brukes av gående. Støy: Solli er regulert til næringsbebyggelse og det er 
ikke krav om støytiltak, slik som er tilfellet for fritidsbebyggelse. 
Det er ikke rekkefølgekrav i dag, og ny innkjøring har mange konsekvenser og behov 
for endringer internt i Solli-området. Dersom området benyttes av barn og unge er 
det krav om erstatningsareal. Endring av kjøremønster bør tas ifm videreutvikling av 
Solliområdet, som ikke er en del av denne planprosessen. Fjerning av denne 
avkjøringen følger også positivt opp innkomne merknader fra berørte parter. 
Ny atkomst bør reguleres som midlertidig. Innarbeiding av rekkefølgekrav for 
permanent løsning. 
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Nr. Avsender Innspill/kommentar  

 
A Clement S. Trovik/Oppsittere i 

Økle Hyttegrend, Grethe Helen 
Vange, Åke Gregertsen, Jan 
Mjelde, Fylkesmannen i Oslo og 
Viken, NVE, Villreinnemda for 
Hardangervidda-området, Styret 
i Gamle Skurdalsvegen Vel m fl. 

 Kommentar 

B Clement S. Trovik/Oppsittere i 
Økle Hyttegrend, Grethe Helen 
Vange, Økle Hyttegrend, 
veilaget 

 Kommentar 
C Jan Mjelde, Geilo Velforbund, 

Mailatunet eierseksjonssameie, 
Styret i Gamle Skurdalsvegen 
Vel m fl., Steinar B. Yndestad, 
Harald Vange, Sjur Sannerud, 
Ingvild Nyland Myhre, Christian 
Myhre, Tor Myhre, Tore Karlsen, 
Anne Fjeldheim, Toregeir Løge, 
Kari-Anne Liverud Løge, Henrik 
Solberg-Johansen, Sissel 
Solberg-Johansen 

 Kommentar 

D Jan Mjelde, Geilo Velforbund, 
Eierseksjonssameiet Solli 
leiligheter 1, Real AS, Styret i 
Gamle Skurdalsvegen Vel m fl., 
Harald Vange, Sjur Sannerud, 
Ingvild Nyland Myhre, Christian 
Myhre, Tor Myhre, Tore Karlsen, 
Anne Fjeldheim, Toregeir Løge, 
Kari-Anne Liverud Løge, Henrik 
Solberg-Johansen, Sissel 
Solberg-Johansen, Geilo Holding 
AS 

 Kommentar 

E Jan Mjelde, Geilo Velforbund, 
Real AS, Styret i Gamle 
Skurdalsvegen Vel m fl., Sjur 
Sannerud, Ingvild Nyland 
Myhre, Christian Myhre, Tor 
Myhre, Tore Karlsen, Anne 
Fjeldheim, Toregeir Løge, Kari-
Anne Liverud Løge, Henrik 
Solberg-Johansen, Sissel 
Solberg-Johansen, Geilo sti- og 
løypelag 
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 Kommentar 
F Geilo Velforbund, Jan Mjelde 

 Kommentar 
G Jan Mjelde, Styret i Gamle 

Skurdalsvegen Vel m fl., Nina 
Irgens Aagaard, Åke Gregertsen, 
Ingvild Nyland Myhre, Christian 
Myhre, Tor Myhre, Tore Karlsen, 
Anne Fjeldheim, Toregeir Løge, 
Kari-Anne Liverud Løge, Henrik 
Solberg-Johansen, Sissel 
Solberg-Johansen, Clement S. 
Trovik/Oppsittere i Økle 
Hyttegrend 

 Kommentar 
H Laila Prytz, Eierseksjonssameiet 

Solli Sportell, 
Eierseksjonssameiet Solli 
leiligheter 1, Solli Hyttesameie, 
Veslefjorden Utvikling AS, Real 
AS 

 Kommentar 
  Innspill til 1. offentlig ettersyn som ikke er løst eller svart ut må svares ut.  

 

 


