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1. MÅL 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet  

Kommunedelplan for Geilo, vedtatt 24.06.10, kap. 5.1.1, utpeker det aktuelle området i Vestlia 

til områderegulering hovedsakelig med arealformål reiselivs-, alpin- og aktivitetsområde. 

Områderegulering er i henhold til Plan- og bygningsloven kommunes ansvar. Grunneiere innenfor 

området v/ OPUS AS har henvendt seg til Hol kommune og ønsker å igangsette 

områderegulering. Loven åpner for at slik planlegging kan overlates til privat forslagsstiller etter 

avtale med kommunen.  

 

1.2 Hensikt med planprogrammet 

Hensikten med planprogrammet er å beskrive formål, innhold og prosess (fremdrift, deltakere, 

medvirkning) for områderegulering av Vestlia. I planprogrammet defineres utredningsbehov og 

premisser for utredningene. 

 

Planprogrammet definerer hva som skal utredes i planfasen. Definerte utredninger skal ha 

relevans for beslutning om gjennomføring av tiltak. Gjennom arbeid med reguleringsplan og 

tilhørende konsekvensutredning skal de fysiske forhold og konsekvenser av tiltaket avklares.  

 

Planprogrammet skal omfatte alle forhold og tema av betydning for gjennomføringen av tiltaket. 

Utredninger knyttet til reguleringsplanarbeidet skal gi et komplett bilde av konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn. Det legges opp til utredning av flere alternativer til utvikling i 

planområdet. Alternativene skiller seg fra hverandre med hensyn til utbyggingsomfang og skal 

sammenlignes med 0-alternativet (dagens situasjon i planområdet). 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning    

Forslagsstillers foreløpige planer er vurdert med utgangspunkt i Forskrift om 

konsekvensutrednings vedlegg 1 og 2. Vedleggene gir en rekke oppfangingskriterier som utløser 

krav om KU (vedlegg 1), eller tilsier at planen eller tiltaket skal vurderes for KU (vedlegg 2). 

Planen utløser ikke automatisk krav om KU etter vedlegg 1, men i vedlegg 2 faller planforslaget 

helt eller delvis innenfor flere oppfangingskriterier, som gjengitt nedenfor.  

 

Vedlegg 2 angir at planer som tilrettelegger blant annet for bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5000 m2, skal vurderes konsekvensutredet i henhold 

til forskriftens § 4. Om det tas sikte på å tilrettelegge for hotellbygg over denne størrelsen, må 

KU derfor vurderes. På tilsvarende vis skal planer som legger opp til etablering av alpinanlegg og 

tilknyttede anlegg vurderes etter § 4.  

 

Avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk utløser videre krav om vurdering av KU, 

da skogsområder vil måtte hugges før en utvidelse av alpinanlegget i Vestlia. Dette vil være 

tilfellet for områder i Vestlia, da dagens skogsområder vil reguleres til utbygging og alpinanlegg. 

 

Registreringer av leveområder for villrein og beiteområder for rådyr (Direktoratet for 

Naturforvaltnings karttjeneste Naturbase, tilgjengelig per 16.05.2012 på www.naturbase.no) og 

kulturmiljø i planområdet, samt områdereguleringens omfang og innhold, gjør at planen vurderes 

til å utløse krav om konsekvensutredning. Krav om KU medfører at planarbeidet starter med et 
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planprogram (dette dokumentet) som skal avklare rammer, føringer og utredningstema i det 

videre planarbeidet. Uavhengig av om vurderingen om krav til KU er korrekt, ønsker Hol 

kommune at planarbeidet starter med utarbeidelse av planprogram.  
 

2. PLANOMRÅDET – DAGENS SITUASJON   

2.1 Avgrensing av planområdet 

Planområdet ligger om lag 1,5 km sør for Geilo sentrum. Vestlia Skisenter ligger sentralt i 

planområdet, og består av alpinanlegg, ski- og turløyper, hotell og fritidsbebyggelse i form av 

selveier- og utleiehytter. I tillegg inneholder planområdet skytebane, samt hytteområder 

beliggende nord - nordvest i planområdet.   

 

Planområdets avgrensning er vist i figur 1. Planområdet avgrenses i nord – nordvest av Geilo 

golfbane. Den nordvestlige avgrensingen er lagt slik at Bakkestølvegen, som gir adkomst til 

skianlegget, er inkludert i planområdet. Planens vestre avgrensing ligger innenfor en markert 

åsrygg. Dette gjør at de planlagte tiltakene blir mindre synlige sett fra Geilo. Samtidig tar denne 

avgrensingen hensyn til inngrepsfrie områder vest for åsryggen. Planområdets sørlige avgrensing 

omfatter de lavereliggende områdene av skianlegget. I nordøst omfatter avgrensningen kysset 

Skurdalsvegen x Fv 40. I øst avgrenses planen delvis av Stølsveien og deretter Gamle 

Skurdalsveien som gir adkomst til spredt bolig- og næringsbebyggelse.  

 

Planområdet ble utvidet til å omfatte krysset Skurdalsvegen x Fv 40 etter innspill fra Statens 

vegvesen under første høringsrunde for planprogrammet. 

Figur 1: Utsnitt fra kommunedelplan for Geilo. Planområdet vist med rød stipling. 
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2.2 Områdebeskrivelse 

Virksomheter i planområdet 

Planområdet inneholder en rekke virksomheter tilknyttet vintersportsturisme. Vestlia Resort og 

Geilolia Hyttetun tilbyr overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet til skianlegget. Området har 

også tilbud sommerstid. Høydeparken Geilolia, som blant annet inneholder hinderløyper for barn 

og downhill-sykling, har åpen sommerheis. På toppen av heisen er det etablert et utsiktspunkt 

kalt Nasjonalparkutsikten.  

 

Skytebanen til Geilo skytterlag ligger innenfor planområdet. Dette er en vesentlig støykilde, og 

det forutsettes at skytebanen flyttes dersom planforslaget skal realiseres.  

 

Eiendomsforhold  

Den nordre del av planområdet består av en rekke mindre eiendommer i tilknytning til 

Bakkestølvegen. De øvrige deler av området består av et mindre antall større eiendommer. 

Grunneiere i planområdet har inngått avtale med OPUS Bergen om å fremme forslag til 

regulering (vedlegg 1). 

 

Landskap og bebyggelse 

Planområdet er nordvendt og har relativt store høydeforskjeller med bratte dalsider ned mot 

Veslefjorden. De nordre og nordvestlige delene av planområdet inneholder fritidsbebyggelse i 

form av hytter for selveie og utleie.  

 

Selveierhyttene ligger noe mer spredt enn utleieenhetene, som er konsentrert hovedsakelig langs 

planområdets adkomstvei, Bakkestølveien. Et internt veinett gir adkomst til den øvrige 

hyttebebyggelsen. Sentralt ved adkomst via Bakkestølveien ligger Thon Hotel Vestlia, i 

tilknytning til de øvrige utleieenhetene.  

 

Vegetasjon og naturmiljø 

Siden deler av planområdet er nedfartsområder for alpint, er disse områdene snaumark. 

Planområdet ligger for øvrig under tregrensa og består følgelig av skog som er karakteristisk for 

vegetasjonsbeltet under skoggrensa. 

 

Planområdets nordvestlige del er i Direktoratet for Naturforvaltnings kartløsning Naturbase angitt 

som beiteområder for rådyr vinterstid. De sørvestre områdene er registrert som leveområder for 

villrein (Direktoratet for naturforvaltning 2012), men er utenfor nasjonalt villreinområde 

(Regional plan for Hardangervidda 2011 – 2025, vedtatt 08.12.2011).  

 

Kulturmiljø 

Det er en rekke større og mindre kulturminner innenfor planområdet, som illustrert i figur 2. De 

største kulturmiljøene omfatter to automatisk fredede kullfremstillingsanlegg fra jernalder til 

middelalder, samt et tilsvarende anlegg fra før-reformatisk tid. 
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Figur 2: Registrerte kulturminner i og nær planområdet. 

 

Trafikale forhold  

Planområdet har adkomst fra Bakkestølveien, som er tilknyttet Stølsveien og krysset mot fv. 40, 

Skurdalsveien. I dette krysset er det registrert én ulykke med lettere skade i tidsrommet 2000 – 

2007. Fv. 40 gir så adkomst til Geilo sentrum via bro over Usteåne. Vestlia Hotel har adkomst via 

Bakkestølveien, en sidevei fra fv. 40.  

 

Et notat utarbeidet av Rambøll i 2009 angir at krysset Stølsveien x fv. 40 har en ÅDT på 4000. 

Trafikk fra vedtatte planer er beregnet til 1000 biler, og kommer i tillegg. Trafikk på 

Skurdalsvegen inn mot fv. 40 kan komme opp mot 9000 biler i ÅDT dersom gjeldende planer for 

området realiseres.  

 

Notatet konkluderer blant annet med at utbygging i Vestlia kan avvikles på eksisterende vegnett, 

men kryssene må bygges om. Bakkestølsvegen må gjøres gjennomgående i forhold til Stølsvegen 

og heves gjennom krysset med Stølsvegen. Kryss mellom fv. 40 og Stølsveien anbefales ombygd 

til rundkjøring. 
 

3. PLANSTATUS  

3.1 Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 

Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 

Retningslinjene tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet 

for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 

transportbehovet kan begrenses. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, 

hensynet til gående og bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, grønnstruktur, 

biologisk mangfold og estetiske kvaliteter. 
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Retningslinjene for barn og unge (1995) 

Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som 

brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre 

skal det sikres varierte, gode og store nok lekearealer i nærmiljøet og avsettes tilstrekkelige 

arealer for barnehager. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller 

friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

 

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2005) 

Retningslinjene gir blant annet føringer om maksimumsgrenser for støy i forbindelse med 

støyfølsom bebyggelse som bolig og helseinstitusjoner.  

 

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008) 

Bestemmelsen forbyr bygging av kjøpesentre større enn 3000 m2 utenfor sentrumsområder, 

dersom det ikke foreligger godkjent regional plan. Hensikten er å styrke by- og tettstedssentre, 

minske bilavhengigheten og unngå by- og tettstedsspredning.    

 

3.2 Gjeldende overordnede planer 

Regional delplan for reiselivet i Buskerud (2010) 

Reiseliv skal være satsingsområde for øvre del av Buskerud fylke. Til reiseliv regnes 

hyttebygging, og opplevelser basert på natur og kultur. Hytteutbyggingen skal være bærekraftig, 

hvilket innebærer at arealbruken skal ivareta viktige natur-, miljø- og kulturverdier.  

 

Regional plan for Hardangervidda (2011-2025) 

Regional plan for Hardangervidda er vedtatt av fylkestingene i Buskerud, Hordaland og Telemark. 

Det er et hovedformål med planen å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk 

av arealer som er viktige leveområder for villrein eller påvirker villreinens leveområder. 

 

Planprogram, kommuneplan 2011 – 2023 vedtatt 31.03.2011 

Kommuneplan for Hol har som målsetting at Hol skal være en av landets beste hyttekommuner, 

med en langsiktig og bærekraftig arealforvaltning. Mangfoldet av naturgitte og menneskeskapte 

kulturminner og kulturuttrykk skal utnyttes.  

 

Hytteveileder for Buskerud 

Buskerud Fylkeskommunes hytteveileder, ”Framtidsrettet fritidsbebyggelse” (2007), tar for seg 

temaene areal og miljø, næring og energi. Veilederen gir konkrete tips og føringer til utbyggere, 

planleggere, kommuner og offentlige myndigheter.  

 

Kommunedelplan for Geilo (2010) 

Kommunedelplanen gir føringer for videre utvikling av Geilo og nærliggende områder. Planen gir 

rammer for og detaljerer arealbruken i området, herunder utviklingsareal for fremtidig 

reiselivsutvikling.  Planområdet er i kommunedelplanen angitt som reiselivs-, alpin- og 

aktivitetsområder (se fig. 1). 

 

Kommunedelplan for stier og løyper 2007 – 2011 vedtatt 28.06.2007 

Hovedmålet er å tilrettelegge for et sti- og løypenett til beste for fastboende og tilreisende. 

Kommunedelplanen bør derfor legges til grunn for all detaljplanlegging.  
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3.3 Gjeldende regulering 

Hele planområdet er regulert, hovedsakelig med vekt på turist- og alpinnæring. Ny regulering vil 

berøre følgende seks planer:  

 

Vestlia del 1 – Geilo 

Reguleringsplan fra 1981, hovedsaklig for østre del av planområdet. Regulert til skytebane, 

landbruk og fareområde. 

 Landbruk 

 Skytebane 

 Fareområde (grunnet høyde) 

 

Vestlia vest del 1 

Bebyggelsesplan fra 1995, for nordøstlige deler av planområdet. Regulert til blant annet 

utleiehytter, offentlig formål, alpinløype/skiløype, fareområde og bevaring (fornminne). 

 

Turistutbygging Vestlia vest 

Reguleringsplan fra 1992, hovedsakelig de vestlige deler av planområdet. Regulert blant annet til 

boliger, forretning, turistbedrift, jordbruk/skogbruk, park/lekeplass, kulturminner, friluftsområder 

og alpinanlegg. 

 

Økle hyttegrend 

Reguleringsplan fra 2005 beliggende nordvest i planområdet. Regulert blant annet til 

fritidsbebyggelse og friluftsområde. 

 

Uthusslåtta 1 

Reguleringsplan fra 2007, sentralt i planområdet. Hovedsakelig regulert til fritidsbebyggelse og 

veg.  

 

Uthusslåtta 2 

Reguleringsplan fra 2010, beliggende sentralt i planområdet. Regulert blant annet til 

fritidsbebyggelse og friluftsområde. 

 

Bebyggelsesplan for Vestlia Resort 

Område i tilknytning til Bakkestølvegen, som legger opp til turistbedrift i form av utleiehytter og 

–leiligheter, leiligheter for salg, samt hotell med tilhørende aktivitetsanlegg. Planen tas uendret 

inn i områdereguleringen.  

 

Alpinområde Kikut – Vestlia 

Reguleringsplan fra 2004, i østre del av planområdet. Regulert blant annet til fritidsbebyggelse, 

bevertning, turtrasé, alpint, aktivitetsområde, friluftsområde i vann.  
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Figur 3: Mørkegrønne områder er regulerte. Dette tilsvarer hele planområdet. 

 

3.4 Pågående planarbeid 

Det er per 16.04.2012 varslet oppstart om detaljregulering ved Kikut Nord, områdene F2 og F3 i 

kommunedelplan for Geilo. Formålet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse, i tråd med 
kommunedelplanen.  

 
Detaljregulering for Solli, beliggende på Bakkestølveiens nordside, er foreløpig stilt i bero, men 
forventes å kunne starte opp igjen. Området ønskes regulert til hytter for salg.  
 

4. FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

4.1 Føringer gitt i kommunedelplan for Geilo 

 Realisering av planen krever flytting eller nedleggelse av skytebanen 

 I krysset mellom Bakkestølsvegen og Stølsvegen må Bakkestølsvegen heves. 

Bakkestølsvegen må også gjøres gjennomgående i forhold til Stølsvegen. 

 Krysset mellom Stølsvegen og fv. 40 skal bygges om til en firearmet rundkjøring. 

 Det må etableres gangveg gjennom reiselivsområdene og frem til gangveg langs fv. 40.  

 Det skal settes av areal til stier og løyper, herunder Pariserløypa fra Hakkesettjern til 

Solli.   

 

4.2 Øvrige føringer  

 Det er en forutsetning at det ikke skal etableres kjøpesenter i planområdet som kan være 

i direkte konkurranse med den prioriterte arealbruken i Geilo sentrum 

 Planarbeidet skal sikre naturkvaliteter, herunder blant annet antatte beiteområder for 

villrein og rådyr 
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 Det stilles krav om detaljregulering av delområder eller stor detaljeringsgrad i 

områderegulering 

 Planavgrensning må endelig fastsettes når planprogrammet vedtas, men må ta 

utgangspunkt i de føringer som er gitt i kommunedelplan for Geilo, se pkt. 2.1. 

 Rekkefølgebestemmelser må sikre at utbygging av infrastruktur (vei, VA m.m.), 

servicetilbud og alpinanlegg koordineres i tid med annen utbygging. 

 Eksisterende turstier og skiløyper i planområdet skal i størst mulig grad bevares ved 

utforming av reguleringsplanen. 

5. OPPLEGG FOR MEDVIRKNING OG DIALOG 

I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 5 skal enhver som fremmer planforslag legge til 

rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som 

krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Registrerte grunneiere og festere og så 

vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer skal, når de blir direkte berørt, på 

hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er 

tilgjengelig. 

 

Både forslag til planprogram og forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. Forslag til planprogram og planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks 

uker både for planprogram og planforslag. 

 

5.1 Tidsrom 

Medvirkningsprosessen gjennomføres i forbindelse med planarbeidet, etter at planprogrammet er 

fastsatt, det vil si høsten 2012. Prosessen må tilpasses bredden av aktører og interessenter. 

Forslagsstiller må avveie disse hensyn underveis i prosessen.  
 

5.2 Innhold i medvirkningsprosessen 

Foruten formelle kanaler som innspill fra berørte myndigheter, varsling, høring og innkomne 

høringsuttalelser, skal forslagsstiller legge til rette for bredere medvirkning med grunneiere og 

øvrige interessenter i planområdet. Aktuelle måter å gjennomføre dette på vil være åpne 

informasjonsmøter og henvendelser til, og møter med, ulike grupperinger som lag, foreninger og 

næringsdrivende.  
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6. BESKRIVELSE AV PLANEN 

6.1 Mål med planen 

Turistindustrien er en sentral næringsvei i Hol kommune. Områdereguleringen vil videreutvikle et 

eksisterende ski- og fritidstilbud. Destinasjonsutvikling med fokus på en økning i antall nedfarter 

og heiser, samt fritidsbebyggelse, er et sentralt mål med planarbeidet. I tillegg er det ønske om å 

legge til rette for mangfoldighet i aktiviteter gjennom alle årstider. Dette gjenspeiler målet om en 

utvidelse av reiselivsområdene i Vestlia som er skissert i kommunedelplan for Geilo, vedtatt 

2010.  

6.1.1 Bebyggelsesstruktur 

Planen skal legge til rette for en bebyggelsesstruktur bestående av fritidsboliger og 

næringsvirksomhet i tilknytning til alpinanlegget og brukere av fritidsboliger i området. Aktuell 

næringsvirksomhet i planområdet er hotell, serveringssteder, fritidspark/aktivitetsanlegg og 

alpinanlegg.  

 

Det endelige antall enheter (leiligheter og fritidsboliger) som planen skal legge til rette for skal 

fastsettes på grunnlag av konsekvensutredning for ulike alternativer med hensyn til 

utbyggingsomfang. Føringer i overordnede planer vil også danne bakgrunn for fastsettelse av 

antall enheter. Planen skal sikre ønsket utvikling av Geilo som attraksjon og reiselivsdestinasjon. 

Fordelingen mellom areal avsatt til henholdsvis næringsformål og fritidsboliger skal ivareta 

overordnede hensyn. 

6.1.2 Handel og service 

Det skal ikke planlegges et lokalt handels og servicetilbud som konkurrerer med Geilo sentrum. 

6.1.3 Trafikale forhold 

En realisering av reguleringsplan for Vestlia vil medføre en betydelig trafikkøkning i området, og 

det er derfor en forutsetning for planarbeidet at vegnettet oppgraderes som skissert i 

kommunedelplan for Geilo. En slik oppgradering vil blant annet bedre trafikksikkerheten ved at 

utkjøring fra sidevei til fv. 40 gjøres mer oversiktlig. Det må etableres gangveg gjennom 

reiselivsområdene i Vestlia som kobles på gangvegen langs fv 40. Internt vegsystem må 

prosjekteres for å gjennomføre trafikktiltak i tråd med trafikkanalysen (som er beskrevet i kap. 

6.2.2).  

 

Eksisterende skiløyper innenfor planområdet skal sikres.  

6.2 Plandokumenter 

Reguleringsplanen skal bestå av følgende plandokumenter som er nærmere beskrevet i dette 

kapittelet: Planbestemmelser, plankart, planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse. 

Miljøverndepartementets veileder for reguleringsplaner legges til grunn for utforming av 

plandokumentene. 

6.2.1 Planbestemmelser og plankart 

Aktuelle arealformål for planen er presentert under. Utover dette skal det vurderes hvorvidt det 

er behov for etablering av hensynssoner, faresoner og båndleggingssoner for deler av 
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planområdet. Disse vurderingene skal blant annet gjøres på grunnlag av resultater fra 

konsekvensutredning og ROS-analyse. Listen over aktuelle arealformål er ikke uttømmende og 

endelige formål fastsettes i endelig planforslag.  

 

Bebyggelse og anlegg 

Bebyggelse og anlegg 

 Fritidsbebyggelse 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

 Annen offentlig eller privat tjenesteyting (kan omfatte treningssenter, lekeland ol.) 

Fritids- og turistformål 

 Utleiehytter 

Næringsbebyggelse 

 Hotell/overnatting 

Idrettsanlegg 

 Skianlegg 

 Skiløypetrasé 

Andre typer bebyggelse og anlegg 

 Energianlegg 

 Fjernvarmeanlegg 

 Vann- og avløpsanlegg 

 Avløpsanlegg 

Uteoppholdsareal 

 Lekeplass 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg med ulike underformål 

Parkering 

Trasé for teknisk infrastruktur med ulike underformål 

 

Grønnstruktur 

Grønnstruktur 

Naturområde 

Turdrag 

LNFR 

Naturformål 

Friluftsformål 

Reindriftsformål 

Spredt fritidsbebyggelse 

Vern av kulturmiljø eller kulturminne 

 

6.2.2 Planbeskrivelse 

Vedlegg 2 til Miljøverndepartementets veileder for reguleringsplaner brukes som utgangspunkt 

for en disposisjon for planbeskrivelsen. Momenter som skal inngå i planbeskrivelsen er beskrevet 

nærmere her. Listen er ikke uttømmende og andre aktuelle tema vil kunne bli vurdert og 

presentert i planbeskrivelsen.  

 

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

Forholdet til overordnede planer er en vurdering av utredningsalternativenes oppfyllelse 

eller konflikt med overordnede planer.  Vurderingene skal søke å avdekke 
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konfliktområder mellom ulike planer og føringer, og avveie hensyn dersom det er 

motstridende føringer på overordnet nivå.  

 

Handel og næring 

Det må redegjøres for hvilke tilbud planforslaget vil gi lokalbefolkning og tilreisende, ved 

å beskrive sammensetning av handel og næring i planområdet. Behovet for etablering av 

offentlig og privat tjenesteyting må beskrives, og konsekvensen av handelsetablering bør 

vurderes ut fra forventet virkning på handelen i nærområdet. 

 

Det bør estimeres forventet økning i antall arbeidsplasser i området som følge av 

utbyggingen.   

 

Transportsystem 

Reguleringsplanen må klargjøre hvilke virkninger en realisering av planen vil ha for 

transportsystemet, herunder løypenettet. De forventede virkninger må ta utgangspunkt i 

både eksisterende og fremtidig veinett i henhold til føringer om oppgradering av 

veisystem som ligger til grunn for planforslaget. Lokalisering av og økningen i antall 

parkeringsplasser må også inngå som et tema.  

 

Det skal utarbeides en trafikkanalyse som belyser følgende punkter: 

 

1. Nyskapt trafikk som følge av tiltak og vurdere det mot eksisterende- og 

fremtidig oppgradert veinett 

2. Avvikling i eksisterende og fremtidige kryss  

3. Vurdere endring i trafikksikkerhet som følge av økt trafikk  

4. Avkjørselsforhold mot offentlig veinett  

5. Gang- og eventuelle sykkelveitraseer  

6. Vurdering av kollektivbetjeningen til området med utgangspunkt i dagens 

kollektivsystem 

 

Trafikkanalysen bør ta utgangspunkt i eksisterende ÅDT-tall og trafikkberegninger for 

området. 

 

Miljøfaglige forhold  

Lokale forhold for støy, luftkvalitet, lokalklima (vind) og sol- og skyggeforhold er sentrale 

utfordringer hva angår plassering og utforming av ny bebyggelse, og må utredes. De 

miljøfaglige forholdene utredes ved hjelp av simuleringer og modellanalyser, og 

presenteres som tekstlige vurderinger i planbeskrivelsen. 

 

Naturmiljø 

Naturmiljøverdier skal kartlegges i forbindelse konsekvensutredningen. Videre planarbeid 

skal forholde seg til kartlagte verdier og føringer gitt i overordnede planer. 

Planbeskrivelsen skal inneholde en redegjørelse i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8-

12.  

 

Kulturmiljø 

Det skal gjennomføres arkeologisk registrering i forbindelse med planarbeidet, og videre 

planarbeid vil forholde seg til registrerte funn og føringer gitt i overordnede planer. 

Resultater fra de arkeologiske registreringene beskrives i hovedsak i 

konsekvensutredningen og oppsummeres kort i planbeskrivelse. Det skal redegjøres for 

hvordan planen forholder seg til kulturmiljø-verdiene i området. 
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Grunnforhold 

Grunnforhold for ny bebyggelse og infrastrukturtiltak må utredes. Ved eventuelle 

geotekniske utfordringer skal forslag til løsninger presenteres i planbeskrivelsen. 

 

Flom- og skredfare 

Flom- og skredfare må kartlegges. Risiko avdekkes i ROS-analysen, jf. planprogrammets 

kapittel 6.4. 

 

Universell tilgjengelighet 

Det skal redegjøres for hvordan planen sikrer hensynet til universell tilgjengelighet i 

planområdet, og hvilke krav som stilles til senere stadier i planprosessen på dette 

punktet. 

 

Teknisk infrastruktur  

Som en del av planarbeidet skal det utarbeides en overordnet VA-plan for planområdet. 

VA-planen presenteres i planbeskrivelsen.  Denne skal ta utgangspunkt i kommunens 

hovedplaner for vann- og avløp. Det skal også beskrives løsning for energiforsyning i 

planområdet. Muligheten for bruk av alternative energikilder/tilkobling til fjernvarmenett 

skal vurderes.  

 

Juridiske konsekvenser 

Juridiske konsekvenser for det offentlige (forstått som konsekvensene for avtaler som 

alternativene forutsetter) vurderes. Dette inkluderer behovet for 

rekkefølgebestemmelser, grunneieravtaler, utbyggingsavtaler, salgsavtaler og andre 

offentligrettslige eller privatrettslige avtaler. Kommunedelplanens og Hol kommunes 

øvrige føringer om bruk av utbyggingsavtale ligger til grunn. 

 

Støy 

Tiltakets konsekvenser mht. støy for eksisterende bebyggelse skal vurderes og beskrives. 

Støyvurderingen baseres blant annet på resultater fra trafikkanalysen (kap. 7.2.3) og 

med utgangspunkt i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanleggingen, T1442. 

 

Lokal og regional utvikling 

Planens virkninger for lokal og regional utvikling drøftes inngående i planbeskrivelsen. 

Drøftelsen presenteres i hovedsak tekstlig, men kan med fordel suppleres med 

kvantifiseringer der det er hensiktsmessig. Følgende tema kan inngå i vurderingen av 

lokal og regional utvikling: 

 

 Arbeidsplasser 

 Turisme/reiseliv 

 Næringsutvikling 

 Utvikling av Geilo som attraksjon 

 Sentrumsstruktur 

 

I tillegg til å drøfte resultatene fra konsekvensutredningen skal vurderingen beskrive 

hvordan de ulike utredningsalternativene (presentert i kap. 6.3) vil påvirke lokal og 

regional utvikling. I denne sammenheng skal også fordeling mellom turistbedriftformål og 

fritidsbebyggelse vurderes og drøftes. Drøftelsen av lokal og regional utvikling skal, 

sammen med resultatene av konsekvensutredningen, danne grunnlag for å fastsette 
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planens omfang og innhold. Valg av planalternativ (jf. utredningsalternativene i kap. 6.3) 

skal begrunnes i planbeskrivelsen. 

 

6.3 Konsekvensutredning 

Hensikten med konsekvensutredning er å redegjøre for hvilke virkninger en utvikling i tråd med 

planforslaget vil kunne medføre for miljøet. Formålet er at disse konsekvensene skal være kjent 

både mens planen utarbeides og når det skal fattes vedtak om planen.  

 

Det skal utredes minst tre ulike alternativer til utforming av tiltaket innenfor planområdet, i 

tillegg til 0-alternativet. Utforming av de ulike utredningsalternativene presenteres her: 

 

 

 

0-alternativet 

0-alternativet tar utgangspunkt i dagens faktiske situasjon, samt forventede endringer i 

planområdet uten tiltaket i analyseperioden. 

 

Alternativ A 

En begrenset utbygging av turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsbebyggelse i 

nær tilknytning til eksisterende bebyggelse og veinett området. Det tillates etablering av 

totalt inntil 500 enheter. 

 

Alternativ B 

Utbygging av alpinanlegg, turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter og næringsvirksomhet. 

Nødvendig teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny bebyggelse etableres. Det tillates 

etablering av totalt mellom 500 og 700 nye enheter innenfor planområdet. 

 

Alternativ C 

Maksimal utnyttelse av området som reiselivsdestinasjon, inkludert tilrettelegging for 

turistanlegg, fritidsboliger/leiligheter, næringsvirksomhet, alpinanlegg og øvrige anlegg 

for rekreasjon og aktivitet. Nødvendig teknisk infrastruktur og adkomstveier til ny 

bebyggelse etableres. Det tillates etablering av totalt mellom 700 og 900 nye enheter 

innenfor planområdet. 

 

Kommunedelplanens fordeling av 70 % fritidsenheter for utleie og 30 % fritidsenheter for salg 

legges til grunn for alle utbyggingsalternativene (alternativ A, B og C).  

 

6.3.1 Metode 

Konsekvensutredningen skal gjennomføres i tråd med metodikken som beskrives her. Begrepene 

verdi, omfang og konsekvens er sentrale i analyse av ikke-prissatte konsekvenser.  Statens 

vegvesens håndbok 140 kan benyttes som en veiledende beskrivelse av metodikk utover det som 

fremgår av planprogrammet. 

 

Nedenfor gjennomgås aktuelle problemstillinger, med behov for utredning for de ulike tema. 

Temaer og sammenstilling følger Håndbok 140, ikke-prissatte konsekvenser. 

 

Influensområde 

Det samlede området hvor virkninger forventes å kunne opptre kalles influensområdet. 

Influensområdet varierer mellom de ulike tema. Influensområdet må dermed defineres og 
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presenteres for hvert enkelt tema i konsekvensutredningen. Avgrensingen må skje før 

datainnhenting for de ulike tema kan gjennomføres. 

 

 

Verdi 

Det gjøres verdivurderinger av de områdene som kan bli berørt av tiltaket. Verdien angis på en 

tredelt skala: liten – middels – stor. Verdikriteriene for de ulike fagtemaene samkjøres i størst 

mulig grad, slik at stor verdi for et tema skal kunne være sammenlignbart med stor verdi for et 

annet tema. Metodikk for fastsettelse av verdi i Håndbok 140 kan legges til grunn for å sikre en 

slik samkjøring på tvers av tema.  

 

Verdivurderingene for hvert tema angis på en glidende skala fra liten til stor verdi, og vises på 

følgende figur. 

 

Verdi 
Liten Middels Stor 

  

 

Omfang 

Omfang er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

områdene. Omfanget vurderes for de samme områdene som er verdivurdert, og vurderes i 

forhold til referansealternativet. Omfanget angis på en femdelt glidende skala: svært negativt – 

negativt – lite/intet – positivt – svært positivt. Omfanget angis på en skala fra svært negativt til 

svært positivt omfang, og vises på følgende figur. 

 

 

Omfang 

Svært 

negativt 
Negativt Lite/intet Positivt 

Svært 

positivt 

    

 

Konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til 

referansealternativet. Her kombineres verdi og omfang i konsekvensvifta der konsekvensene 

angis fra stor positiv konsekvens til stor negativ konsekvens (fig. 5). 
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Figur 4: Konsekvensvifta 

Avbøtende tiltak 

Aktuelle avbøtende tiltak, som vil kunne bidra til en mer positiv konsekvens, skal presenteres 

under hvert tema i konsekvensutredningen. 

 

6.3.2 Tema i konsekvensutredningen 

De ulike tema som skal utredes i konsekvensutredningen er definert og beskrevet nærmere her: 

 

Landskapsbilde 

Begrepet landskapsbilde brukes i denne sammenhengen om de visuelle omgivelsene, og 

handler om hvordan tiltaket påvirker omgivelsene både nært og fjernt. Det skal vurderes 

hvordan tiltaket vil påvirke den visuelle opplevelsen av området fra ståsteder ved Geilo 

sentrum og nærmere planområdet, sør for Ustedalsfjorden.  

 

Det skal redegjøres for utbyggingsvolum, bebyggelsesstruktur, byggehøyder og 

utnyttelsesgrad, og hvordan disse kan innpasses overordnede landskapsformer. Det skal 

legges vekt på tiltakets konsekvenser for det sårbare alpine landskapet i området. 

Tekstlige vurderinger suppleres med illustrasjoner og/eller kart som viser tiltakets 

konsekvenser for landskapsbilde. 
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Nærmiljø- og friluftsliv 

Håndbok 140 gir følgende definisjon på begrepet ”nærmiljø og friluftsliv”:   

 

”Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som 

opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i 

friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.” 

 

Friluftsliv basert på motorisert ferdsel skal ikke inngå i utredningen av temaet nærmiljø 

og friluftsliv. 

 

Det skal i det videre planarbeidet gjøres vurderinger rundt friluftsområder som berøres i 

forhold til verdi og funksjon for mennesker. Eventuelle berørte turløyper, stier og 

skiløyper i planområdet skal utredes med hensyn til konflikter og virkninger, samt 

avbøtende tiltak i de berørte områdene. Planen må beskrive hvilken effekt en 

videreutvikling av rekreasjonstilbudet vil ha for Geilo som er helårs turistdestinasjon. 

Barns eventuelle bruk av området til lek og opphold må kartfestes og erstatningsareal 

stilles til disposisjon. Forventede virkninger for innbyggere i Geilo sentrum skal 

redegjøres for, sett i forhold til tema som trivsel og stedsidentitet. 

 

Naturmiljø 

Håndbok 140 angir at naturmiljø ”omhandler naturtyper og artsforekomster som har 

betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer”.  

 

Tiltakets konsekvenser for biologisk mangfold skal utredes med utgangspunkt i 

eksisterende kunnskap og nye registreringer. Naturtyperegistrering gjennomføres i 

planområdet i tråd med metodikk i Direktoratet for naturforvaltnings håndbok 13. 

Tiltakets konsekvenser for registrerte leveområder og trekkveier for vilt skal vurderes.  

 

Konsekvensutredningen for tema naturmiljø skal forholde seg til følgende tre nivåer: 

 

1. Artsnivå. Konsekvenser for enkeltarter, herunder vilt og eventuelle rødlistearter i 

influensområdet.  

2. Leveområdenivå. Konsekvenser for registrerte naturtyper og lokaliteter med 

potensial som leveområder for viktige arter, herunder rødlistearter. 

3. Landskapsøkologisk nivå. Tiltakets konsekvenser for biologisk mangfold vurderes 

på et overordnet landskapsøkologisk nivå. Det skal vurderes hvorvidt tiltaket 

bidrar til en fragmentering av større sammenhengende områder, og det skal 

fremgå hvorvidt en realisering av planen vil påvirke inngrepsfrie naturområder 

(INON). 

 

Nye registreringer mht. biologisk mangfold innenfor planområdet skal illustreres i kart. 

  

Kulturmiljø 

Kulturminner kan defineres som ”alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 

miljø. (…) Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som 

en del av en større helhet eller sammenheng”.  

 

Konsekvenser som følge av planforslaget for enkeltstående kulturminner, og kulturminner 

som del av et større kulturmiljø vurdere. Delutredningen for kulturmiljø baseres på 

eksisterende kunnskap og arkeologiske registreringer (verdivurdering).  
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Det utarbeides kart over kulturmiljø-verdiene i planområdet. 

 

Naturressurser 

Naturressurser defineres som ”ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, 

fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler”.  

 

Naturressurser innenfor influensområdet må redegjøres for, og bruken av disse skal 

kartlegges. Eventuelle konsekvenser for videre utnyttelse av naturressursene, både 

innenfor og utenfor planområdet, skal tydeliggjøres. Det skal spesielt fokuseres på skog-, 

beite- og utmarksressurser i området. 

 

6.4 ROS-analyse 

Det skal utarbeides en ROS-analyse som en del av planforslaget jf. Pbl. § 4-3. I prosessen 

utarbeides ROS-analysen etter planforslaget med utredninger. Likevel skal ROS-analysen kunne 

påvirke innholdet i forslaget dersom det avdekkes behov for risikoreduserende tiltak i planen. 

ROS-analysen skal være et vedlegg til planen og utarbeides som et selvstendig dokument i tråd 

med DSBs (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) veileder for «Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging-kartlegging av risiko og sårbarhet». 

 

ROS-analysen skal fremheve eventuelle behov for bestemmelser som vil bidra til å redusere 

identifisert risiko som følger av planen. ROS-analysen skal utarbeides på grunnlag av utkast til 

øvrige plandokumenter og eksisterende og tilgjengelig informasjon om forhold i og ved 

planområdet.  

7. PLANPROSESS OG FRAMDRIFT 

7.1 Avtale mellom forslagsstiller og øvrige grunneiere 

Forslagsstiller lager og fremforhandler en avtale mellom de store grunneierne i planområdet. 

Undertegnet avtale foreligger som vedlegg 1.  
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7.2 Framdriftsplan  

 

Tabell 1: Framdriftsplans 

 
 
 

Ferie 
 

 
*Utbyggingsavtale skal foreligge før endelig reguleringsvedtak. 
 

 

7.3 Innspill ved offentlig ettersyn 

Etter vedtak i utvalg for plan og utvikling den 13. juni 2012 ble forslag til planprogram for Vestlia 

sendt ut på offentlig ettersyn. Innspill som var kommet inn innen høringsfristen, 22. oktober 

2012, er oppsummert og lagt til grunn for revidering av planprogrammet. Sammendrag og 

vurdering av innspill er presentert her.  

 

Følgende aktører har sendt inn innspill til forslag til planprogram for Vestlia: 

 
1. Buskerud fylkeskommune v/Utviklingsavdelingen 

2. Statens vegvesen 

3. Norges vassdrags- og energidirektorat 

4. Siv. ark. Bodil Brattåker Stuestøl pva Ragnhild Stuve, eier av g.nr 66/b.nr 387 

5. Synnøve E. Holtung Eriksen, eier av g.nr 66/b.nr 312 

 2012 2013 

Aktivitet 
 

m 

 

a 

 

m 

 

j 

 

j 

 

a 

 

s 

 

o 

 

n 

 

d 

 

j 

 

f 

 

m 

 

a 

 

m 

 

j 

 

j 

 

a 

Utarbeide planprogram 
                                

Politisk behandling før 

høring 

                  

Planprogram på høring 
                  

Justere og fastsette 

planprogram 

                                

Utarbeide reguleringsplan 

med KU 

                                

Kommunal behandling 
                                

Komplett planforslag  
                  

Offentlig ettersyn 
                  

Revisjon etter høring 
                  

Politisk behandling – 

endelig vedtak* 
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Hovedinnhold i alle innspill, samt vurdering av hvordan innspillene vil bli ivaretatt i planarbeidet 

presenteres her: 
 
Nr. 1 

Avsender Buskerud fylkeskommune 

v/Utviklingsavdelingen 

Datert 15.10.2012 

Hovedinnhold Buskerud fylkeskommune stiller seg positive til planprogrammets innhold og 

omfang, og mener at en felles områdeplan, som samordner eldre 

reguleringsplaner og i samarbeid med private aktører kan være et riktig 

plangrep.  

 

Buskerud fylkeskommune påpeker at en vurdering og drøfting av 

fordelingen mellom turistformål og fritidsbebyggelse knyttet til denne 

konkrete planen vil kunne danne grunnlag for kommunens prinsipielle 

vurderinger i fremtiden. 

 

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at regional plan for Hardangervidda 

er vedtatt, og at planområdet i sørøst så vidt berøres av den regionale 

planen. Regional plan for Hardangervidda bør være med i opplistingen av 

gjeldende overordnaplaner i planprogrammets kapittel 3.2. 

Vurdering Spørsmålet om fordeling mellom turistformål og fritidsbebyggelse vil 

behandles i en egen prinsippsak i kommunestyret våren 2013. 

 

Regional plan for Hardangervidda tilføyes listen i planprogrammet, kapittel 

3.2 Gjeldende overordnede planer. 

 

Nr. 2 

Avsender Statens vegvesen 

v/Anders O.T. Hagerup 

Datert 19.10.2012 

Hovedinnhold Statens vegvesen fremhever at rekkefølgebestemmelse pkt 1.4 i 

kommunedelplan for Geilo må følges opp i den videre planleggingen og 

detaljeringen av utbyggingen i området. Statens vegvesen ønsker 

planområdet utvidet, slik at en utbedring av krysset med Fv 40 inngår i 

områdereguleringen. Detaljering av kryssutforming er nødvendig for å sikre 

nødvendige arealer i planen 

 

Statens vegvesen bemerker at eventuelle tiltak for gående og syklende, 

samt tilrettelegging for bruk av kollektiv transport må utredes, 

dokumenteres og sikres gjennomført i planen. 

 

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at mangel på nødvendige tiltak på 

riks- og fylkesvegnettet og sikring av gjennomføring ved 

rekkefølgebestemmelse vil kunne føre til innsigelse til 

områdereguleringsplanen fra Statens vegvesen. 

Vurdering Innspill fra Statens vegvesen vedrørende planavgrensning legges til grunn 

ved fastsettelse av planavgrensning. 

 
 
Nr. 3 

Avsender Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
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v/Heidi Mathea Henriksen 

Datert 19.10.2012 

Hovedinnhold NVE bemerker at det i planområdet finnes flere lukkede bekkedrag som kan 

være sårbare for tilstopping, og mener det i forbindelse med planarbeidet 

bør ses på alternative flomveier dersom disse lukkingene går tett. 

 

NVE anbefaler at vassdrag skal reguleres til bruk og vern av sjø og 

vassdrag, jf. pbl. §12-5 nr. 6, og at dersom det er spesielle bruks- eller 

vernehensyn langs vassdraget bør dette spesifiseres med underformål. NVE 

påpeker at det i tilknytning til vassdragene kan fastsettes en byggegrense 

på inntil 100 meter av hensyn til sikkerhet, miljøverdier og friluftsliv i 

vassdragsnaturen. 

 

NVE bemerker at snøskredfare og annen skredfare i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet må vurderes. 

 

NVE bemerker at dersom det planlegges tiltak som berører vassdrag, må 

konsekvensene av dette beskrives, som grunnlag for evt. vurdering etter 

vannressursloven. 

Vurdering Flom- og skredfare vil bli tatt inn planprogrammets kapittel 6.2.2, som 

momenter som skal inngå i planbeskrivelsen. Momentene forutsettes også 

håndtert i arbeidet med ROS-analyse. 

 
Nr. 4 

Avsender Siv. ark. Bodil Brattåker Stuestøl 

pva Ragnhild Stuve, eier av g.nr 66/b.nr 387 

Datert 22.10.2012 

Hovedinnhold Stuestøl viser til at Stuve ønsker å dele sin tomt, som del av fortetning i 

eksisterende hytteområde. Stuestøl hevder at prinsippvedtak om deling av 

hyttetomter i Hol kommune gjør at en ikke vil få tillatelse til en slik deling, 

så sant det ikke gjøres som del av en regulering.  

 

Stuestøl og Stuve mener utvidelse innenfor regulert og etablert 

byggeområde for hytter bør vurderes ved deling av tomter der dette er 

ønskelig for grunneier. 

 

Stuestøl og Stuve ber om at deling av tomt 66/387 for oppføring av ny 

fritidsbebyggelse vurderes som del av regulering av området. 

Vurdering Innspillet vil bli vurdert ved utarbeidelse av planforslag. 

 

Nr. 5 

Avsender Synnøve E. Holtung Eriksen, eier av g.nr 66/b.nr 312 

Datert 21.10.2012 

Hovedinnhold Holtung Eriksen med familie eier en hyttetomt som grenser til planområdet. 

Holtung Eriksen mener at området som grenser til deres tomt mot sør 

fortsatt bør være regulert til friluftsområde, som i reguleringsplan fra 1992 

og reguleringsplan “Økle hyttegrend” vedtatt 2005. Holtung Eriksen med 

familie ønsker ikke utbygging eller andre inngrep i dette området. 

 

Holtung Eriksen mener området merket A i sørvestre del av planområdet 

(figur 1, side 5 i forslaget til planprogram) fortsatt bør være tilgjengelig 
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som turistområde for alle. Holtung Eriksen mener at bevaring av området 

sørvest i planområdet som friluftsområde, og en forsiktig utbygging av 

resten av planområdet, vil være positivt for Geilo som turistdestinasjon 

 

Holtung Eriksen frykter at en utbygging av hele planområdet kan ødelegge 

opplevelsen av å ha hytte på fjellet, og at områdets særpreg vil bli borte. 

 

Holtung Eriksen påpeker at området har et rikt dyreliv, og at dyrenes 

levevilkår kan bli forverret ved utbygging. Hun peker også på at det i 

området finnes en rekke kulturminner. 

Vurdering Redegjørelse for konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv vil inngå i planens 

konsekvensutredning, i tråd med planprogrammets kapittel 6.3.  
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