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Rådmannens innstilling 

Kommuneplanutvalget sin innstilling til kommunestyret: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte 
forslag til Områdeplan for Vestlia reiselivsområde med følgende endringer: 
 

- Bestemmelsen punkt 6.3 b) presiseres så bredden på skibroen blir større enn 6 
meter. 

- Planbeskrivelsen av Opus, datert 18.12.19, og supplerende planbeskrivelse av 
Asplan Viak, datert 11.05.21, samles til ett dokument og oppdateres med de siste 
endringene som er tilkommet i forbindelse med løsningene på de siste 
innsigelsene og begrenset høring. 

- Bestemmelsen justeres så det ikke er motstrid mellom bevaring av kantvegetasjon 
og naturmangfold og skiløypetrase a-BST1. Kantvegetasjon bør bevares og sikres 
så langt det er mulig mellom bekk og a-BST1. 

- Det settes inn et eget punkt i reguleringsbestemmelsene for 
bestemmelsensområde for vernskog skred, vist i plankartet som 
bestemmelsesområde #41, hvor det legges inn følgende bestemmelse: «Innenfor 
området er det ikke tillatt med snauhogst, men det tillates alminnelig skjøtsel.» 

 
 
Kommuneplanutvalget har behandla sak 8/2021 i møte den 18.08.2021 

Behandling  

Martin Grøslandsbråten (Sp) ba om gruppemøte. Møte ble hevet kl 11:53.  
Møte ble satt igjen kl 12:05. 

Forslag fra Hol Sp og Hol V fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy: 
Saken utsettes. Administrasjonens kartlegging av infrastruktur - kapasitet og behov - 



utenfor planområdet på Geilo må være ferdigstilt før behandling. Før behandling i 
kommunestyret skal utbyggingsavtaler for fellesgodefinansiering være signert. 

Utsettingsforslag fra Hol Sp og Hol V falt 4 mot 4 (2 H og 2 Ap) da ordføreren hadde 
dobbeltstemme. 

Forslag fra Hol Venstre og Hol Senterparti fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre forslag til 
Områdeplan for Vestlia reiselivsområde med alternativ B (700 enheter). 

  

Rådmannens innstilling mot forslag fra Hol V og Hol Sp, rådmannens  innstilling ble vedtatt  5 mot 
3 (1V og 2 Sp - Grøslandsbråten, Ilsøy) 

  

Saksordfører: Sigrid Simensen Ilsøy 

 

Vedtak 

Kommuneplanutvalget sin innstilling til kommunestyret: 

  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til 
Områdeplan for Vestlia reiselivsområde med følgende endringer: 

  

-Bestemmelsen punkt 6.3 b) presiseres så bredden på skibroen blir større enn 6 meter. 

-Planbeskrivelsen av Opus, datert 18.12.19, og supplerende planbeskrivelse av Asplan Viak, datert 
11.05.21, samles til ett dokument og oppdateres med de siste endringene som er tilkommet i 
forbindelse med løsningene på de siste innsigelsene og begrenset høring. 

-Bestemmelsen justeres så det ikke er motstrid mellom bevaring av kantvegetasjon og 
naturmangfold og skiløypetrase a-BST1. Kantvegetasjon bør bevares og sikres så langt det er 
mulig mellom bekk og a-BST1. 

-Det settes inn et eget punkt i reguleringsbestemmelsene for bestemmelsensområde for vernskog 
skred, vist i plankartet som bestemmelsesområde #41, hvor det legges inn følgende 
bestemmelse: «Innenfor området er det ikke tillatt med snauhogst, men det tillates alminnelig 
skjøtsel.» 

  



Kommunestyre har behandla sak 61/2021 i møte den 02.09.2021 

Behandling  

 
Saksordfører: Sigrid Simensen Ilsøy 
  

Det ble delt ut følgende dokumenter til kommunestyre representantene 

 Vedtak fra kommuneplanutvalget datert 18.08.2021 

 Uttalelse fra Geilo Velforbund datert 18.10.2020 

 Innspill fra Jo G. Grøslandsbråten datert 24.08.2021 

 Opprop mottatt 02.09.2021 

Anders Tørrisplass (H) stilte spørsmål om habilitet da han er svoger til eier i Donaco invest som er 
en av  planfremmerne. Anders Tørrisplass er direkte inhabil etter Fvl § 6 b. 
Anders Tørrisplass (H) forlot møte kl 18:01, og Knut Erik Hallingstad (H) tiltrådde møtet. 

 
*******************************************************************************
********************************************************************* 

Hol Sp fremmer følgende tillegg til innstilling fra KPU av Sigrid Simensen Ilsøy (Sp): 

«Kommunestyret har ikke tilstrekkelig kunnskap om virkninger og konsekvenser av alle 
detaljreguleringer for nye hytter/ leiligheter (fritid og næring) i Hol kommune, herunder også 
begrensninger på antall nye enheter i kommuneplanens samfunnsdel.  

Med hjemmel i plan- og bygningslova § 13-1(1) vil ingen detaljreguleringer for nye hytter/ 
leiligheter (fritid og næring), herunder også fortettingsplaner, behandles og evt. vedtas før ny 
kommuneplanens arealdel er vedtatt. Dette gjelder også detaljreguleringer som er ute på høring. 
Revisjon av arealdelen vil bl.a. ta for seg utbedring av kommunens infrastruktur, hvor det skal ses 
på om flere utbygginger skal ta del i en fellesfinansiering. En revidert arealdel vil gi oss den 
oversikten vi trenger for å fortsette behandling av plansaker, da man særlig ved vurdering av 
infrastruktur må se på et større område enn det aktuelle planområdet. Revisjonsarbeidet er i 
gang og er planlagt fullført tredje kvartal 2023.» 
 
*******************************************************************************
********************************************************************* 

Hol V fremmet følgende forslag av Line Ramsvik (V) : 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas ikke områdeplan for Vestlia 
reiselivsområde. Hva slags utvikling som ønskes for Geilo som lokalsamfunn og Vestlia-området 
spesielt må inngå i en helhetlig vurdering i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens 
arealdel og kommunedelplanen for Geilo. Eventuell ny behandling må vurderes etter at revidert 
kommuneplan er vedtatt. 

 
Møte ble hevet kl 19:05 for en pause, møte ble satt igjen 19:35  
 
 
Votering: 
Forslag fremmet Line Ramsvik (V) falt 2 (1V, 1 Ap, Larsgard) mot 19 
Tillegg fremmet av Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) falt 9 (8 Sp og 1 Ap, Larsgard) mot 12 
Innstilling fra kommuneplanutvalget ble vedtatt 11 mot 10 (8 Sp, 1V og 1 Ap, Larsgard) 



  

Knut Erik Hallingstad (H) forlot møte kl 19:55: ,og Anders Tørrisplass (H) tiltrådde møte etter 
behandling av denne saken. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til 
Områdeplan for Vestlia reiselivsområde med følgende endringer: 

-Bestemmelsen punkt 6.3 b) presiseres så bredden på skibroen blir større enn 6 meter. 

-Planbeskrivelsen av Opus, datert 18.12.19, og supplerende planbeskrivelse av Asplan Viak, datert 
11.05.21, samles til ett dokument og oppdateres med de siste endringene som er tilkommet i 
forbindelse med løsningene på de siste innsigelsene og begrenset høring. 

-Bestemmelsen justeres så det ikke er motstrid mellom bevaring av kantvegetasjon og 
naturmangfold og skiløypetrase a-BST1. Kantvegetasjon bør bevares og sikres så langt det er 
mulig mellom bekk og a-BST1. 

-Det settes inn et eget punkt i reguleringsbestemmelsene for bestemmelsensområde for vernskog 
skred, vist i plankartet som bestemmelsesområde #41, hvor det legges inn følgende 
bestemmelse: «Innenfor området er det ikke tillatt med snauhogst, men det tillates alminnelig 
skjøtsel.» 

  



Saken avgjøres av 
Kommuneplanutvalget. 
Kommunestyret fatter endelig vedtak. 

Vedlegg 

Nyere dokumenter f.o.m. 2. gangs høring: 
1. Plankart, 21.05.21 
2. Reguleringsbestemmelser, 11.05.21 
3. Supplerende planbeskrivelse 11.05.21 
4. ROS-analyse samlet (tilleggsanalyse), 11.05.21 
5. Oppsummering og vurdering av innspill, 11.05.21 
6. Oppsummering og vurdering av merknader til tilleggsvarsling 29.06.21 
7. Revidert VA-plan, 14.04.21 
8. HB100-02A (vedlegg til revidert VA-plan) 
9. Dimensjonering/sporingskurver rundkjøring, mai 2021 
10. Støyvurdering, 22.12.20 
11. Spesifisering av tiltak mot flom, 15.04.20 
12. Kommentarer til NVE sine skredrelaterte innsigelser til områdeplan, 15.04.20 
13. Merknader 2. gangs høring 
14. Merknader tilleggsvarsling (begrenset høring) 
15. Saksutskrift v/utlegging til 2. gangs høring 
16. Brev Statsforvalteren- svar på anmodning om innsigelsen til områdeplan for 

Vestlia reiselivsområde kan trekkes, 16.02.21 
17. Kunngjøringsbrev fra Fylkeskommunen vedrørende de siste innsigelsene, 30.04.21 

 
Eldre dokumenter ved 1. gangs høring: 

18. Planbeskrivelse 18.12.19 
19. KU Kulturminner og kulturmiljø, 17.12.19 
20. KU Naturmangfold, 17.12.19 
21. KU Naturressurser, 17.12.19 
22. KU Nærmiljø og friluftsliv, 18.12.19 
23. KU Samfunn, 16.12.18 
24. KU Landskap 17.12.19 
25. ROS-analyse 12.11.18 
26. Trafikk samlerapport, 06.11.18 
27. Faresoner, skred, flom og sikringstiltak, samlerapport, 06.11.18 
28. Tillatelse til opprydding av forurenset grunn, 27.02.18 
29. Konseptplan, 24.11.16 
30. Merknader 1. gangs høring del 1 
31. Merknader 1. gangs høring del 2 
32. Merknader 1. gangs høring del 3 
33. Merknader 1. gangs høring del 4 
34. Saksutskrift fra KPU-behandling 12.09.19, sak 3/19 
35. Saksutskrift fra KPU-behandling 28.11.19, sak 2/19 
36. Saksutskrift fra KPU-behandling 06.05.20, sak 5/20 

 
Andre dokumenter i saken, utredninger, rapporter og lignende lagt ved i tidligere 
behandlinger er ikke vedlagt da det er prioritert de dokumentene som henger sammen 
med planforslaget til sluttbehandling. Dette kan ettersendes ved behov. 



Dokument i saken 

Se dokumentoversikt i 360 og Elements.  

Saksopplysninger 

Plantype: Områderegulering 
Forslagsstiller: Hol kommune 
Oppdragsgiver: Geilo Holding AS, Donaco Invest AS, Geilolia Skisenter Eiendom AS og 
Halstensgård. De to sistnevnte representeres i dag av Geilo Holding AS. 
Plankonsulent: Asplan Viak 
Planareal: Ca. 2 km2 
Siste revisjon av planforslag mottatt: 12.05.21 

Hovedinnhold: Legge til rette for en videreutvikling av Vestlia som reiselivs-, alpin og 
aktivitetsområde. Det er utredet for alternativer basert på 500, 700 og 900 nye 
fritidsenheter som frittliggende og konsentrert bebyggelse. Disse enhetene kommer i 
tillegg til reserven på regulerte ubebygde hyttetomter på Geilo. Planforslaget legger opp 
til en regulering av det høyeste utbyggingsalternativet på maks. 900 enheter. Videre 
omfatter planen nye alpinheiser, nedfarter, og areal til andre fritidsaktiviteter, inkludert 
tilrettelegging for sykkel. I tillegg legges det til rette for etablering av flere 
servicefunksjoner for reiselivsnæringen. Det åpnes også for etablering av nytt hotell, samt 
en videre utbygging av Vestlia Resort. 

Tidligere prosess 

Planprosessen har vært lang og omfattende med planoppstart tilbake i 2008. I 2010 ble 
gjeldende kommunedelplan for Geilo (KDP) vedtatt. Dermed ble viktige rammer og 
overordnede føringer for området fastsatt. Vestlia reiselivsområdet beskrives i KDP som 
et sentralt utviklingsområde for reiselivet på Geilo, og området ble utvidet i forhold til 
tidligere KDP for å legge til rette for denne videreutviklingen. For å redusere uønskede 
virkninger samt avklare og detaljere arealbruken der hensynet til ulike interesser belyses, 
ble det stilt krav om en samlet reguleringsplan. Ansvaret for utarbeiding av plan skulle 
hvile på grunneierne, men i tett samarbeid med kommunen for at forutsetningene for å 
behandle den som en områdereguleringsplan var tilstede. I tillegg ble følgende 
forutsetninger lagt til grunn for godkjenninger av nye planer i området: 
 

 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. 
 
I 2012 ble det avholdt oppstartsmøte med kommunen der planen ble avklart som  
konsekvensutredningspliktig med krav til planprogram. Revidert planprogram ble vedtatt 
i 2013 samtidig med oppstartsvarsel med følgende tilleggsforutsetninger: 
 

 Ikke etablering av kjøpesenter i planområdet som kan være i direkte konkurranse 
med den prioriterte arealbruken i Geilo sentrum.  



 Sikre naturkvaliteter, herunder blant annet antatte beiteområder for villrein og 
rådyr.  

 Krav om detaljregulering av delområder eller stor detaljeringsgrad i 
områderegulering.  

 Planavgrensningen skal endelig fastsettes ved vedtak av planprogrammet.  
 Rekkefølgebestemmelser må sikre at utbygging av infrastruktur (vei, VA mm.), 

servicetilbud og alpinanlegg koordineres i tid med annen utbygging.  
 Eksisterende turstier og skiløyper i planområdet skal i størst mulig grad bevares. 

 
Planområdet ble i denne fasen også utvidet til å omfatte krysset Skurdalsvegen x fv.40 
etter innspill fra Statens vegvesen under første høringsrunde for planprogrammet. 
Statens vegvesen gjorde i denne forbindelse også oppmerksom på at mangel på 
nødvendige tiltak på riks- og fylkesvegnettet og sikring av gjennomføring ved 
rekkefølgebestemmelse vil kunne føre til innsigelse.  
 
Kommuneplanutvalget fattet den 28.05.15 vedtak om føringer for videre arbeid med 
Områdeplan Vestlia. Vedtaket lister opp hovedpunkter å følge for realisering av planen, 
der første punkt krever en konseptprosess med deltakelse fra Hol kommune, 
utbyggere/grunneiere, Visit Geilo, m.fl. Bakgrunnen var at kommunen så behov for 
tydelige politiske føringer for det videre arbeidet med områdeplanen, så Vestlia får en 
utviklingsplan som handler om mye mer enn kun salg av fritidsenheter (konseptplanen s. 
4). Målet var å få en destinasjonsutvikling som styrker reiseliv og annet næringsliv på 
Geilo, samt gi grunnlag for økt nye næringer og økt sysselsetting (konseptplanen s. 6). 
Konseptprosessen resulterte i en konseptplan utarbeidet av Opus Bergen AS og Hol 
kommune, i samarbeid med grunneiere og utbyggere. Konseptplanen ble vedtatt 
24.11.16 i kommuneplanutvalget, med følgende føringer for arbeidet med 
områdeplanen: 
 

 Det skal utarbeides ett planforslag med tilhørende konsekvensutredning for 900 
enheter (alternativ C). Samtidig skal det fremlegges konsekvensutredning for 
alternativ A) og B).  

 For plassering av enheter legges det til grunn høy utnyttelse nede i sentrale 
områder, jf. ABC-modellen. Det innebærer stor tetthet og bygg i flere etasjer 
sentralt. Byggeområdene skal forholde seg til kommunedelplan for Geilo.  

 Det skal igangsettes detaljprosjektering av følgende rekkefølgekrav, som skal 
bekostes utbyggerne: - Utbedre kryss Bakkestølsvegen/Stølsvegen (rundkjøring, T-
kryss, utvide kulvert (mm.) - Utbedre Bakkestølvegen (bredde, lys etc.) - Utbedre 
gangveg/kulvert Bakkestølsvegen/Stølsvegen 4 - Rundkjøring fv. 40 - Bro v/Solli – 
koble nord- og sørsiden av Ustedalsfjorden rundt - Utbedring av kryssing fv. 40 
v/kulturkirken - Skibru Bakkestølsvegen - Avfallsanlegg - Oppgradere vann- og 
avløpsanlegg  

 Administrasjonen skal utarbeide finansieringsmodell, der prinsippet er at 
planområdet belastes fullt de tiltak som her er foreslått.  

 Utarbeidelsen av finansieringsmodell og utbyggingsavtaler skal følge etablerte 
rutiner som kommunen benytter i henhold til tidligere praksis. 
Finansieringsmodellen vedtas endelig i kommunestyret.  

 Føringene i sak 4/15-28.05.15 videreføres i denne saken. 
 



Den 11.05.17 vedtok Utvalg for plan og utvikling at forslag til reguleringsendring for 
Vestlia Resort skal inntas i områdereguleringen, benevnt delområde D. Dette for å øke 
utnyttelsesgraden for Vestlia Resort fra BYA 30% til BYA 40 %. Ny bebyggelse her 
omfattes ikke av fordelingen av antall enheter mellom de øvrige delområder i 
planområdet. 

Behandlingen av planen: 

Høsten 2017 ble de første utkastene av plandokumentene oversendt kommunen fra 
Opus. Det ble etter tilbakemeldinger fra rådmannen deretter jobbet med 
konsekvensutredningers for alle tre utbyggingsalternativene iht. til konseptplanen. Det 
ble også jobbet videre med verdivurderinger mot kravene i forskrift om 
konsekvensutredning for å få nødvendig legitimitet og kunnskapsgrunnlag for videre 
beslutninger. Blant andre merknader fra rådmannen var at planen skulle forholde seg til 
planavgrensningen i kommunedelplan og ikke flyttes vestover.  
 
Februar 2019 mottok rådmannen planforslag med planbeskrivelse til 1. gangs behandling. 
Grunnet mangler ved konsekvensutredningene og for å få fremdrift i prosessen, ble det 
nødvendig å gå grundig til verks for sluttføring av konsekvensutredningene iht. til 
forskriftene. Dette tok mye av rådmannens tid og ressurser, Opus hadde i perioden også 
en konsulent på opphold i hos administrasjonen. Dette resulterte i en 
alternativbeskrivelse av Opus for utbygging av 500, 700, 900 enheter pluss 0-alternativet 
som tilfredsstiller kravet i plan- og bygningsloven § 4-2 om planbeskrivelse og 
konsekvensutredning.  
 
Beskrivelsen med samling for ulike alternativ ble mottatt av rådmannen juni 2019, og 
revidert planforslag 16.08.19. Planforslaget ble første gang behandlet i 
kommuneplanutvalget den 12.09.19, sak 3/19. På grunn av korte tidsfrister fikk ikke 
rådmannen kontrollert omarbeidingen av konsekvensutredningene med tilhørende 
dokumenter med betydning for dette. I behandlingen ble rådmannens innstilling om å 
sende planen tilbake for endringer i tråd med rådmannens anbefalinger enstemmig 
vedtatt. Revidert planforslag av 19.11.19 ble 1. gangs behandlet i kommuneplanutvalget 
den 28.11.19 i sak 2/19 med følgende endringer:  
  

 Rekkefølgekrav: Planbestemmelsen rettes slik at kulvert fv. 40 ved kulturkyrkja og 
kryssing av Ustedalsfjorden er sikret etablert før 50 % av enhetene er bygget.  

 Plankrav: Det stilles plankrav for d-BFT-området.  
 Det rettes opp i de forhold som er omtalt under mindre endringer av 

planbestemmelsen.  
 Rådmannen foretar en kvalitetssikring av VA planen og Konsekvensutredningene, 

før områdeplanen legges ut på høring.  
 
Planforslaget lå til offentlig ettersyn i perioden 18.12.2019-13.02.2020. Fylkeskommunen 
fikk utsatt høringsfrist til 16.04.2020 på grunn av politisk behandling. Til høringen kom 
det innsigelser fra Statsforvalteren, Fylkeskommunen og NVE. Disse var knyttet til tema 
naturfare (skred, flom og overvann), villrein, ospeskog, myr, jordvern, matproduksjon, 
beitebruk og kulturlandskap. Innsigelsene og merknadene omtales nærmere lenger ned i 
saksfremlegget.  
 



Asplan Viak var på dette tidspunktet også kommet inn utførende plankonsulent for Opus 
og det ble opprettet en styringsgruppe for sluttføring av planprosessen. I 
kommuneplanutvalget i sak 5/20 den 06.05.20 ble følgende vedtatt: 
 

 Arbeidsgruppe bestående av 2 fra administrasjonen, 2 fra utbygger og 3 
politikkere fra KPU. Politiske representanter blir Ordfører, Varaordfører og Sandra 
Marie Paulsen (V). 

 
Sommeren 2020 ble områdeplanen omarbeidet for å svare ut innsigelsene og mer 
dokumentasjon ble lagt til etter undersøkelser og registeringer i felt. Hol kommune 
vurderte at endringene som ble tillagt utløste behov for ny høring. Til behandlingen var 
det også behov for å presisere rekkefølgekravene til kryssing av Ustedalsfjorden og skibru 
for å sikre realisering i nær fremtid, da utbyggingen fremskynder behovet for dette. 
Formulering hadde ved en inkurie blitt svekket ved 1. gangs behandlingen i sak 2/19 og 
hang ikke sammen med tidligere vedtak og intensjon (utdypende informasjon om dette i 
saksutskrift, sak 8/20). 
 
I behandlingen i kommuneplanutvalget sak 8/20 den 27.08.20 ble planen lagt ut på nytt 
offentlig ettersyn med følgende endringer: 
  

 Kulvert fv.40 ved kulturkyrkja og helårskryssing av Ustedalsfjorden skal være 
sikret før det gis byggetillatelse. Dette innarbeides i bestemmelsene som nye 
punkter under 7.1.1.  

 Kulvert fv.40 ved kulturkyrkja skal være opparbeidet før 50 % av enhetene er 
bygget.  

 Helårskryssing av Ustedalsfjorden skal være opparbeidet før det gis 
byggetillatelse.  

 Det innarbeides i bestemmelsene at skibru over Bakkestølvegen og helårskryssing 
over Ustedalsfjorden opparbeides med tilstrekkelig bredde for tråkkemaskin på 6 
meter.  

 Det reguleres og sikres busslommer ved Sparbutikken ved etableringen av 
rundkjøringen. Det utredes for en busslomme mellom rundkjøringen b-BAA1.  

 Det innarbeides i bestemmelsens punkt 6.6 at opplasting, lagring og transport av 
masser kun kan skje mandag til fredag hele året mellom kl. 07 og 19 av hensyn til 
støy.  

 Veibredde for o_SV3 endres til 6 meter i bestemmelsens 4.14.9. 
 
Revidert planforslag ble lagt på 2. gangs offentlig ettersyn i perioden 07.09.2020-
19.10.2020. Det ble gitt utvidet høringsfrist til blant annet til fylkeskommunen som hadde 
politisk behandling av saken 29.10.20. Etter andre offentlige ettersyn trakk NVE sine 
innsigelser, men Fylkeskommunen og Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) opprettholdt 
innsigelse til planforslaget. Fylkeskommunens innsigelser var knyttet til jordvern og 
kulturminner og Statsforvalterens innsigelser var knyttet til myr, ospeskog og beiteskog. 
 
Rådmannen har hatt drøftingsmøter og dialog med innsigelsesmyndighetene og 
planforslaget ble revidert på noen områder for å løse innsigelsene.  Disse er også svart ut 
i supplerende planbeskrivelse. I brev av 16.02.21 og 30.04.21 har hhv. Statsforvalteren og 
Fylkeskommunen trukket innsigelsene til planforslaget etter endringer i planen. 
  



Som følge av påkrevde endringer i planforslaget, hovedsakelig for utvidelse av området 
for busslomme ved fylkesvei og endring av tilkomst til Solli-området, ble planforslaget 
lagt ut på en begrenset høring i perioden 28.05.21-21.06.21. Det var kun de siste 
endringene i revisjonen som var gjenstand for begrenset høring.  

Innkomne merknader fra private parter 

Det er også til denne politiske behandlingen gjort en vurdering av alle merknadene som 
er kommet inn ved de to høringsrundene. Merknadene er vurdert og kommentert i eget 
vedlegg (Asplan Viak – 12.01.2021/11.05.2021). Disse er kommentert av plankonsulenten 
og behandlet av rådmannen.  
 
Ved første offentlig ettersyn, 18.12.2019-13.02.2020, kom det totalt inn 41 høringssvar til 
planen. Ved andre offentlig ettersyn, 07.09.2020-19.10.2020, kom det totalt inn 26 
høringssvar. Disse var både fra private parter og offentlige myndigheter. 
 
Under gis et sammendrag av innspillene fra private parter fordelt på tema med 
kommentar fra rådmannen. Flere av høringsinnspillene er løst gjennom arbeidet med 
planforslaget som nå foreligger. 
 
Tema  Avsender Kommentar 
Økle området:  
 
Negativ til kombinert formål 
a-BAA1 Økle Skiheis og 
parkering a-SPP1. Peker 
bl.a.  
villreinsonen, ospeskogen 
og eksisterende hyttegrend.  
 

Clement S. 
Trovik/Oppsittere i Økle 
Hyttegrend, Grethe H. 
Vange, veilaget, Åke 
Gregertsen, Jan Mjelde, 
Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, NVE, 
Villreinnemda for 
Hardangervidda-
området, Styret i Gamle 
Skurdalsvegen Vel mfl. 
 

Felt a-BAA1, Økle Skiheis, a-
SPP1 ved Økle er og vestre del 
tatt ut av planforslaget. 
Merknadene er tatt til følge. 
 

Trafikk: 
 
Problemer med kø på Geilo; 
skibakker, løyper, parkering, 
butikker. Flaskehals og 
utfordringer ved krysset 
Rv.7/fv.40/Støslvegen/ 
Bakkestølvegen. 
Trafikkproblemene ivaretas 
ikke i planen.  
Kollektivtransport sprengt i 
høytider/helger. Bør ikke 
fjerne forkjørsretten til 
Stølsvegen.  
 

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, Geilo 
Hyttegrend Velforening, 

Ny rundkjøring ved 
Skurdalsvegen/Stølsvegen og 
nye busslommer vil bedre 
trafikkbildet og sikkerheten. 
Det legges opp til 
privatorganisert busskjøring 
(skibusser  
mellom ved bunnstasjonene). 
Når det gjelder utfordringene 
rundt Geilo sentrum er det 
vurdert at vegkapasiteten er 
tilstrekkelig med de framtidige 
tiltak som er planlagt.  
 
Ny trafikal løsning ved 
fv.40/Bakkestølvegen er 



Vestlia Hyttetun 
v/Rambøll, Åke 
Gregertsen, Nina Irgens 
Aagaard,  
 

prosjektert iht Vegvesenets 
vegnormaler.  
 
Når det gjelder kapasiteten til 
alpinanlegget i Vestlia er den 
beregnet til å være god. Det er 
privat drift og er ikke knyttet 
krav i planen til selve 
utviklingen av alpintilbudet 
(heis, bakker, service, 
parkering).  
 
 

VA-kapasitet og annen 
kommunal beredskap 
service og infrastruktur: 
 
Vann, avløp, strøm, 
overvann, helsetjeneste- og 
beredskap, administrasjon 
o.l. er allerede under stort 
press/for dårlig kapasitet.  

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, Torgeir Løge, 
Kari-Anne Liverud Løge, 
Henrik Solberg-
Johansen, Sissel 
Solberg-Johansen, Geilo 
Holding AS, Marit 
Schage Andria, E-CO,  
 

Det er vurdert at kapasiteten 
er tilstrekkelig slik saken 
foreligger, med de krav som 
ligger i planen til utbedring/ny 
teknisk infrastruktur. 
 
I kommunens hovedplan for 
«Avløp og Vannmiljø» fremgår 
det at kapasitetsøkning for 
både Geilo Vannverk og Geilo 
Renseanlegg prioriteres da økt 
kapasitet er nødvendig ut fra 
dagens situasjon. Det er stilt 
rekkefølgekrav i planen før 
igangsettelsestillatelse som 
ivaretar dette mm. 
 
Annen infrastruktur som 
administrasjon/helseberedskap 
mm, er kostnader det ikke er 
tillatt å knytte direkte opp mot 
en plan, men vurdert det slik at 
kapasiteten er tilstrekkelig for 
å håndtere denne utbyggingen.  
 

Sti- og løypenett, alpin, 
grøntareal/lekeareal for 
brukergrupper og 
servicetilbud: 
 
Ustedalsfjorden er det 
viktigste løypenettet i 
området. Utviklingen 
framskynder behovet for 
videreutvikling av 
turområder/løyper som 

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-

Rekkefølgekrav til kryssing av 
Ustedalsfjorden har fått 
skjerpet ordlyd, slik at det skal 
være ferdig opparbeidet før 
igangsettelsestillatelse kan gis 
for nye enheter innenfor 
planområdet. Det samme 
gjelder skibru over 
Bakkestølvegen og omlegging 
av løype c-BST2. Kulvert under 
skal være ferdig opparbeidet 



muliggjør planfrie traseer 
mellom Vestlia og Geilo 
sentrum, over bilvei mm. 
Nåværende rekkefølgekrav 
innebærer at helt 
avgjørende traseer for 
kryssing av fv. 40 og nord-
sør Ustedalsfjorden ikke vil 
bli realisert i uoverskuelig 
framtid. Utbyggingen bør 
bidra til finansiering og 
tilrettelegging av 
infrastruktur for 
Ustedalsfjorden rundt. 
Rekkefølgekrav knyttet til 
trinnvis utbygging. 
 
Bekymret for byggestøy og 
anleggstrafikk, redusert 
friareal til skogkjøring og 
skileik for barn og ungdom. 
Ytterligere press på 
parktilbudet og grøntareal 
mellom bebyggelse. Styrke 
helårsaktiviteter, 
servicetilbud må 
gjennomføres/utvikles, ikke 
omreguleres til private 
leiligheter. Spørsmål om 
gondol. 
 

Johansen, Sissel 
Solberg-Johansen, Geilo 
sti- og løypelag. Marit 
Schage Andria, Geilo 
Hyttegrend Velforening, 
Nipen Velforening, 
Marit Schage Andria 

ved bygging utover 50 % av 
maksimal antall enheter i 
planen. 
 
Mange innspill om trinnvis 
utbygging.  Alle rekkefølgekrav 
med unntak om krav om 
etablering av kulvert under fv. 
40, er pr nå satt til etablering 
før bygging av noen enheter. 
Dersom det ikke bygges 500 
enheter, er det kun kulvert 
som ikke blir gjennomført. 
 
Utbyggingen vil som med all 
utbygging medføre ulemper i 
form av støy og anleggstrafikk. 
Det er i bestemmelsen krav om 
tiltaksplan for sikring av 
omgivelser mot støy og andre 
ulemper i bygge- og 
anleggsfasen. Det er 
bestemmelse om begrenset 
tidspunkt for støyende 
virksomhet for områder for 
massehåndtering. 
 
Planen regulerer hva som kan 
etableres av ulike typer 
bebyggelse og anlegg og det er 
avsatt egne områder for 
utvikling av servicetilbud og 
alpinløyper/heis mm. Dette er 
det ikke satt rekkefølgekrav for 
og styres av utbyggerne. Det er 
ikke regulert inn gondol 
spesielt, men skianlegg og 
heistrase som muliggjør dette 
øst for dagens heis. 
 

Klima, natur og miljø: 
 
Øking av motorisert og 
allmenn ferdsel som går ut 
over fugle- og dyreliv og 
vegetasjon. Kontrast med 
Statsforvalterens 
anmodning om å stramme 
inn for slike områder og 

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 

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 



markedsføring som 
nasjonalparkkommune. 
Planen ikke bærekraftig og 
mangler forankring i dagens 
krav til miljø og 
klimabevarende tiltak. 
Alternativ A, med inntil 500 
enheter mest akseptable og 
fornuftige utviklingen av 
planområdet av A, B, C 
alternativene.  

Løge, Kari-Anne Liverud 
Løge, Henrik Solberg-
Johansen, Sissel 
Solberg-Johansen, 
Clement S. 
Trovik/Oppsittere i Økle 
Hyttegrend, Grete H. 
Vange, Nina Irgens 
Aagaard, Åke 
Gregertsen, Marit 
Schage Andria 

vurdert konsekvensen av 
planforslaget og lagt til rette 
for avbøtende tiltak slik at de 
negative konsekvensene skal 
bli minst mulige. Planen har 
innskrenket 
utbyggingsområdene etter den 
lå først ute til offentlig 
ettersyn, blant annet for å 
ivareta myrområdene bedre i 
området. 
 

Solli-området: 
 
Plankart er ikke oppdatert 
med ny bebyggelse for 
gnr/bnr 66/407, som 
medfører at ny adkomstvei 
kommer svært nær 
eksisterende bebyggelse. 
Eiendommen har i dag små 
uteområder og 
parkeringsareal som blir 
beslaglagt med ny vei 
eiendommen. Foreslåtte 
løsning er ikke i tråd med 
kommunedelplan for 
trafikksikkerhet eller 
nasjonale føringer for barn 
og unge mm. Ikke vært 
kontakt med Opus eller 
avtale om veiløsning. 
 
Myrområdene magasinerer 
mye vann, ved nedbygging 
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. 
 

Laila Prytz, Sameiet Solli 
Sportell, 
Eierseksjonssameiet 
Solli leiligheter 1, Solli 
Hyttesameie, 
Veslefjorden Utvikling 
AS, Real AS 
Eiendomsselskap,  

Etter revideringen er det 
foreslått ny permanent 
atkomstløsning lenger øst. 
Temaet er ellers grundig 
redegjort for i notatet fra 
Asplan Viak datert 29.06.21. 
 
Støy: Solli er regulert til 
næringsbebyggelse og det er 
ikke krav om støytiltak, slik 
som er tilfellet for 
fritidsbebyggelse. 
 
Overvann: Skal ved tiltak som 
berører vannveier fremlegges 
dokumentasjon på overvanns-
håndtering. Skred AS har utført 
flomfarevurdering for 
planområdet. Kulvert under 
Bakkestølvegen har diameter 
på hhv. 800 og 1000 mm. 
Terrenget er slakere og det kan 
være vanskelig å oppnå 
tilstrekkelig kapasitet med 
kulvertløsninger. Det må 
sikres/opprettholdes lavbrekk 
på veibanen  
for å sikre at flomvann finner 
tilbake til bekkeløpet 
nedstrøms dersom kapasitet 
overskrides. 
 
Privat vei: Private veier kan 
lovlig brukes av gående. 
 
Strøm og kabelnett: Tatt til 
orientering. Solli er ikke en del 



Privat vei gjennom området 
må ikke benyttes til ferdsel 
til og fra sentrum. 
 
Området har problemer 
med strømtilførsel. Utdatert 
kabelnett. Kommunen  
må legge til rette for at HK 
kan legge ny krafttilførsel. 
 

av planområdet og dette er 
forhold som ligger utenfor 
rammene av denne planen. 
 
 

 

Innspill fra offentlige myndigheter og innsigelser 

I løpet av planarbeidet har planforslaget vært gjennom flere revideringer for å løse 
innsigelsene med offentlige myndigheter. Mye arbeid har vært lagt ned i arbeidet med et 
planforslag som alle kan akseptere. Alle innsigelsene er nå trukket/løst. Det gis et 
sammendrag fra høringsmyndighetenes merknader til planen under med vekt på 
innsigelsene. Det vises også til supplerende planbeskrivelse som svarer ut innsigelsene 
med tilhørende dokumentasjon og vurderinger. 

Statens vegvesen:  

Det er Viken Fylkeskommune som nå er vegmyndighet, og planbestemmelse må endres 
så gjennomføringsavtale inngås med de. Ellers ingen merknader til planforslaget. 

Rådmannens vurdering: Dette er ivaretatt i forslag til nye bestemmelser.  

Mattilsynet:  

Har innspill i forhold til sikring av vannforsyning ihht drikkevannsforskriften. 
Oppgradering av vann- og avløpsanlegg må sikre tilstrekkelig kapasitet til både 
vannkilder, vannbehandling og distribusjonssystem for å forsyne eksisterende og planlagt 
utbygging. Ingen reservevannsforsyning i dag.  

Rådmannens vurdering: Dette er ivaretatt i planens forslag til rekkefølgebestemmelser, 
og utbygging av vann- og avløpsinfrastruktur vil være en del av utbyggingsavtale mellom 
Hol kommune og utbygger. 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. 

Norges vassdrag og energidirektorat:  

Hadde innsigelse knyttet til flom og skred ved 1. gangs høring. 

Som et svar innsigelsen har Skred AS gjort en ny vurdering av sikkerhet mot flom i 
planområdet. Det er gjort vurderinger av kapasiteten i bekkeløpene knyttet opp mot den 
planlagte utbyggingen. Det er 3 definerte bekkeløp gjennom planområdet. Disse 3 
bekkeløpene er nå tegnet inn i plankartet, og der de går lukket. Det er regulert inn 
bestemmelsesområder med tydelige krav om kapasitet på kulverter og flomløp. Det er 
også gjort vurderinger av avrenningslinjer internt i byggeområdene og det er dermed 
planlagt hvordan overvann og flomvann skal håndteres i planen. 



Det er utarbeidet et supplerende notat som svarer ut NVE sine skredrelaterte 
innsigelsespunkter fra Skred AS. Det er nå presisert at det vil være noen få områder med 
bebyggelse i sikkerhetsklasse S2, som blir berørt av skredfaresoner. Det vil her være 
mulig å plassere ny bebyggelse utenfor faresonene. Det er en eiendom som må sikres 
mot skred med gjentaksintervall 1/1000 hvis den skal bygges. Dette er det krav om i 
planen og det er plass til en slik sikring. 

NVE trakk innsigelsen etter utlegging til 2. gangs høring, men ga råd om å endre 
bestemmelse til bestemmelsesområde i skredutsatt område i vest, slik at hogst er tillatt 
for å bevare skogen og redusere skredfaren. Det er endret i forslag til nye bestemmelser.  

Rådmannens vurdering: innspill imøtekommes og dette er endret i forslag til nye 
bestemmelser. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken: 

Statsforvalterens innsigelser var knyttet til myr, ospeskog og naturbeitemark. De hadde 
også innsigelser knyttet til areal som kom i konflikt med villreinens arealbruk ved første 
gangs offentlig ettersyn. Ved 2. gangs høring av planforslaget var arealene som kom i 
konflikt med villreinens arealbruk tatt ut av forslaget og det var ikke grunnlag for å 
videreføre denne innsigelsen. 

For byggeområdene som kom i konflikt med myr og viltlokaliteten var det etter 2. gangs 
høring foreslått delvis å imøtekomme disse ved å sikre 62 % andel av ospeskogen i 
området og 59 % andel av de registrerte myrene innenfor planområdet. Statsforvalteren 
mente en større andel av disse områdene måtte bevares og opprettholdt innsigelsen på 
lik linje med naturbeitet. 

For å diskutere mulige løsninger på innsigelsene ble det avholdt et møte 10. desember 
2020 med Hol kommune og Statsforvalteren. Den foreslåtte løsningen på innsigelsene 
som nå foreligger for planforslaget har bakgrunn i dette møtet. 

Vedrørende innsigelse for myr uttalte statsforvalteren i brev til kommunen den 16.02.21:  

«Vi mener det er bra at en såpass stor andel av myrene bli ivaretatt. Vi vil likevel fortsatt 
anbefale at en større andel av de gjenværende myrene blir ivaretatt når det skal 
utarbeides detaljregulering for de ulike feltene. Vi har likevel forståelse for og ser behovet 
for å rydde opp i forurensende masser fra den gamle skytebanen og trekker derfor 
innsigelsen til planforslaget.» 

Når det gjelder naturbeitemark viser Statsforvalteren til at kartleggingen av 
naturmangfold er ikke fullstendig og mener det bør innarbeides krav til ytterligere 
artsregistrering/-kartlegging for beiteskogen. Innsigelsen til byggeområder på inngjerdet 
beiteskog trekkes, men kommer med råd til Hol kommune for videre planarbeid: 

 Kommunen bør vurdere nøye om inngrepet i beiteskogen kan reduseres.  

 Det bør settes krav til ytterligere kartlegging og vurdering av hensyn til av 
kulturpåvirket naturmangfold for beiteskogen.  

 Vurdere hvordan skjøtsel/beite på gjenværende deler av området kan 
opprettholdes.  

 Matjordressurser fra byggeområder bør bevares for matproduksjon på annet 
areal.  



Rådmannens vurdering: Tatt til orientering. Innsigelsene trekkes. Når det gjelder 
beiteskog er området avsatt til utbyggingsformål i overordna plan, og gjeldende 
reguleringsplan. Arealbruken er vurdert i flere omganger og det er ikke vurdert ytterligere 
endringer og redusering av beiteskogen. Området som ikke utbygges kan opprettholdes 
som beite, bestemmelsen sikrer hensyn til naturmangfold. Det ligger også til rette for 
skjøtsel og bruk av området som beitemark. Beiteskogen i planområdet vurderes til 
middels verdi og det er ikke funnet rødlistearter. Det vises til supplerende planbeskrivelse 
og tidligere konsekvensutredninger mm og kommunen mener det ikke er behov for 
ytterligere artsregistreringer/- kartlegginger. Det er innarbeidet bestemmelse om at før 
det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor området skal kvaliteten på dagens jord 
vurderes. Dersom matjorda har god kvalitet skal jordlaget tas vare på og brukes til 
nydyrking eller jordforbedring på eksisterende jordbruksareal. Kommunen ønsker ikke 
områder innenfor områdeplanen skal gjerdes inn fordi det er et viktig reiselivs- og 
alpinområde. 

Viken fylkeskommune: 

Etter 1. gangs høring av planforslaget fremmet Fylkesrådet innsigelse til skianlegget og 
byggeområdet ved Økle på bakgrunn av naturverdier og villreinhensyn. Fylkesrådet 
hadde også innsigelse til byggeområder i konflikt med myr, manglende vurderinger etter 
vannforskriften og jordvernhensyn. Det ble også varslet innsigelse mot manglende 
bestemmelser om arkeologisk utgraving dersom det ikke ble innarbeidet i bestemmelsen. 

Etter omarbeiding og utlegging av planforslaget ved 2. gang høring trakk Fylkesrådet 
innsigelsene med unntak av innsigelse mht jordvern til utbyggingsfelt ved Uthusslåtta. I 
tillegg kom innsigelse til manglende bestemmelser om kulturminne som ved en inkurie 
ikke ble innarbeidet etter siste vedtak. 

Etter oppfølgende dialog med kommunen november 2020 ga Fylkeskommunen 
dispensasjon etter kulturminneloven formulert som en bestemmelse til planen. Når det 
kom til jordvern ble innsigelsen til felt ved Uthusslåtta trukket 29.04.21 etter vedtak i 
Fylkesrådet. Det vises til at Uthusslåtta er 8 daa, regulert til alpinanlegg/utbyggingsformål 
i gjeldende reguleringsplan, foreslått tilbakeført til landbruksområde. I 
områdereguleringen ivaretas stølsvollen og seterbygningene på Uthusslåtta og det gir en 
kulturhistorisk verdi til området. 

Fylkeskommunen anbefaler kommunen, som en forutsetning for å trekke innsigelsen, om 
å nøye gå igjennom ikke realiserte byggeområder og ta ut arealer i konflikt med 
jordvernet og sikre disse mot nedbygging når de rullerer kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplanen for Geilo (varslet i 2022). 

Fylkeskommunen hadde også følgende faglige råd til planarbeidet etter 2. gangs høring: 

 Bevaring av kantvegetasjon langs bekken i vest er i strid med den nye 
skiløypetrasèen. Dette bør det finnes en løsning på.  

 Det anbefales også omlegging av skiløypetrasé og å ta ut ytterligere 
byggeområder som berører ospeskog. 

 Det anbefales at kommunen tar en gjennomgang av rekkefølgekravet knyttet til 
opprydding av forurensning i områdeplanen, for å vurdere om opprydningen er 
tilstrekkelig sikret ivaretatt. 

 Fylkeskommunen savner fortsatt en konkret vurdering med tanke på miljømål i 
vannforekomstene, og gir et sterkt faglig råd om at dette tydeliggjøres i 
saksutredningen. 



 I forbindelse med reguleringen må det også sjekkes ut om foreslåtte løsninger er 
robuste med tanke på flom. I dette tilfellet pekes det spesielt på bekk 4, da 
«knekkpunkter» ofte kan være en utfordring ved høy vannføring/flom. Det må 
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag søkes fylkeskommunen om tillatelse til 
f.eks bekkelukking. 

Rådmannens vurdering: Det er innarbeidet i reguleringsbestemmelsen 6.1 om automatisk 
fredete kulturminner som vilkår for å trekke innsigelse. Øvrige innsigelser er trukket. 
Kommunen tar rådet om å gå nøye gjennom ikke realiserte byggeområder mht. 
jordvernet når arealdelen rulleres til etterretning. Øvrige byggeområder er vurdert i flere 
omganger og endres ikke nå.  Bevaring av kantvegetasjon tas med som punkt under 
Rådmannens innstilling. Vi viser til utarbeidet rapport fra Forsvarsbygg og godkjent 
søknad om opprydding til Statsforvalteren. Rekkefølgebestemmelsen vurderes å være 
tilstrekkelig for å ivareta oppryddingen.  

Krav til vannforsyning er ivaretatt i planens forslag til rekkefølgebestemmelser, og vil 
være en del av utbyggingsavtale mellom Hol kommune og utbygger. Se også vurdering til 
Mattilsynet. Miljømål for vannforekomster ligger i kommunens overordna VA-plan. 
Deretter skal miljømålene følges opp i reguleringsplaner. Utredninger for det kommunale 
vann- og avløpsnettet sine større renseanlegg og utredninger for et sentrumsområde må 
gjøres på overordna nivå/hovedplaner. Rapport som ble laget ifm Hovedplan Avløp: 
Vurdering avløpsnett og renseanlegg Geilo - 604251 vurderer bidrag til vassdraget i 
planperioden til Hovedplan Avløp. Det er lagt inn i bestemmelsen at bekk skal legges om 
før IG, samt krav til utredninger. Det er regulert inn bestemmelsesområder med tydelige 
krav om kapasitet på kulverter og flomløp. 

Begrenset høring 

I innspill til høringsrundene og i rådmannens behandling av plansaken fremkom det 
behov for noen endringer i plankart og bestemmelser som ble vurdert som vesentlige for 
enkelte berørte parter. Det ble derfor valgt en begrenset høring. Endringene det gjaldt 
var: 
 

 Utvidelse av planområdet i nord for etablering av busslomme ved fylkesvei. 
For å sikre etablering av busslommer i henhold til tekniske krav 
er planområdet utvidet, slik at busslomme på østsiden av fv. 40 reguleres. 
Fortau ved bussholdeplassen her er også utvidet og gangvegsystemet er koblet 
mot Sparbutikken og arealet I1 i kommunedelplan. På motsatt side legges den 
fra dagens fotgjengerfelt og mot rundkjøringen. 

 Ny varig tilkomst til Solli-området. Avstengning av innkjøringa til Solli fra fv. 
40 medfører nytt kjøremønster for enhetene her. I planforslaget som lå ute på 
høring var det foreslått å legge ny innkjøring lenger vest i Solli-området. 
Innkjøringa var uheldig av flere grunner. I endret planforslag er ny permanent 
tilkomst regulert inn lenger øst i Solli-området. 

 Reduksjon av tillatt mønehøyde i Vestlia Hyttetun fra 11 til 8 meter. 
Opprinnelig var utnyttelsen for feltet satt på bakgrunn av at dette var et 
regulert næringsområde avsatt til turistbedrift for utleiehytter mm. I dag er 
området seksjonert til privat bruk tilpasset helt andre funksjoner. I 
forbindelse med at planforslaget legger opp til at feltet blir rent fritidsformål, 
er det behov for å tilpasse bestemmelsene til dette uten at det kommer i 



konflikt med det som er utbygd. Det er i samsvar med mønehøyden på b-BFR1-9, 
som til sammenligning er utbygde felt til fritidsformål. 

 
Merknadene fra begrenset høring (tilleggsvarslingen) oppsummert, vurdert og 
kommentert i eget notat - Oppsummering og vurdering av merknader til  
tilleggsvarsling – områdereguleringsplan for Vestlia, 29.06.21. Rådmannen stiller seg bak 
vurderingene i notatet. Totalt kom det inn 15 høringssvar fra både private parter og 
offentlige myndigheter. De fleste merknadene gjaldt ny adkomstløsning fra 
Bakkestølvegen inn til Solli-området. Det kom ingen merknader fra Vestlia hyttetun. 
 
Adkomstløsning Solli: 
Det var både positive og negative merknader til ny foreslått adkomstløsning i øst. Blant 
de negative høringssvarene ble det påpekt at det båndlegger sentral utviklingseiendom 
og gir trafikk tettere på eierseksjonssameiet Solli. Statsforvalteren og Fylkeskommunen 
var skeptisk til løsningen og pekte på at foreslått adkomstveg kommer i konflikt med 
jordvernhensyn, men fremmet ikke innsigelse med bakgrunn i at arealet er avsatt til 
byggeområde i gjeldende kommunedelplan for Geilo/krevende å få til andre løsninger for 
området. Dette er motstridende interesse i forhold til ønske om å utvikle eiendommen 
fra grunneier.  
 
Adkomstløsning er vurdert flere ganger i planprosessen som redegjort for av Asplan Viak i 
kapittel 11 i notatet av 29.06.21. Alle vegalternativer, med unntak av foreslått løsning 
over dyrkamarka i øst, berører eiendommene til eksisterende hytte-/leilighetseiere. Det 
pekes på også en del privatrettslige rettigheter. Til slutt pekes det på forslag til 
formulering av rekkefølgebestemmelse som kan vedtas med uten regulert adkomst til 
Solli. Rådmannen understreker her at en slik løsning ikke er ønskelig. Valg av regulert 
løsning er ikke til hinder for at adkomstløsningen og avklaringen rundt de privatrettslige 
forholdeneryddes opp i dialog med berørte parter i Solliområdet i etterkant av 
planvedtaket, men da som en del av egen reguleringsplanarbeid. Solli-området i seg selv 
er ikke en del av denne planprosessen og ligger utenfor planområdet. 
 
Rådmannen er ellers enig i Statsforvalterens vurdering i at det bør utformes en 
bestemmelse om krav til matjordplan da atkomstvegen blir regulert inn over dyrkamarka 
i områdeplanen. Dette tas med under Rådmannens innstilling. 

Behandling av antall enheter 

I henhold til planprogrammet er det utarbeidet 3 ulike planforslag med henholdsvis 500, 
700 og 900 enheter i planområdet. Disse er omtalt i planbeskrivelsen til planen, og de 
positive og negative konsekvensene av de ulike alternativene er utredet og vurdert i 
sakens konsekvensutredninger og de ulike fagrapportene. Kommuneplanutvalget har to 
ganger fattet vedtak om utlegging av planforslag for områdeplan for Vestlia med det 
alternativet med størst antall enheter 900, men det er ikke gjort noen politisk vurdering 
eller grunngivelse for valg av alternativ. Rådmannens vurdering er at det bør gjøres en 
konkret politisk vurdering av valg av utbyggingsalternativ, og at dette gjerne begrunnes i 
dette politiske vedtaket.  
 
Rådmannen har i sin behandling av planforslag lagt til grunn maksimal utnyttelse med 
900 nye enheter i planforslaget for sin vurdering. Dersom det er et politisk flertall for å 



velge å gå videre med et annet alternativ med færre enheter, bes det om at planforslaget 
sendes tilbake til rådmannen for nye vurdering og behandling. 

Forhold til overordnet plan 

 Kommuneplanens arealdel (2014-2025)  
Gir føringer for all arealbruk i kommunen og utfyllende bestemmelser for 
bebyggelse og anlegg. Egne bestemmelser kan vedtas gjennom godkjent 
reguleringsplan men reguleringsplan skal innholdsmessig følge opp rammer i 
kommuneplanens arealdel (plan- og bygningsloven § 12-3). I de tilfellene det 
legges opp til høyere utnyttelse og byggehøyde enn i overordnet plan bør 
fordelene ved tiltaket være klart større enn ulempene. I dette tilfellet er det 
vurdert til at de samfunnsmessige fordelene ved å bygge med høyere utnytting 
enn kommuneplanens bestemmelse er større enn ulempene det gir. Dette i 
overenstemmelse med blant annet ABC-modellen om konsentrert bebyggelse 
sentralt og nasjonale retningslinjer. 

 Kommunedelplan for Geilo (2010-2022)  
Området er i kommunedelplan for Geilo avsatt til nåværende og fremtidig alpin, 
aktivitets- og reiselivsområde. Ved offentlig ettersyn var plangrensen trukket 
lenger mot vest for å få plass til skiheis. Denne skiheisen med utbyggingsområde 
a-BAA1 er nå tatt ut. Det samme gjelder ny alpintraseer vest for dagens bakker, 
med unntak av et mindre turdrag (a-BST2 og 3). Området er omregulert fra 
skianlegg til landbruk, natur- og friluftsområde (LNF). Etter omarbeidingen 
vurderes planen i all hovedsak å være i tråd med overordnet kommunedelplan for 
Geilo. 

 Regional plan for Hardangervidda (2011-2025) 
Hovedformål med planen er å oppnå langsiktig og helhetlig bruk av arealer som er 
viktige leveområder for villrein eller påvirker villreinens leveområder. 
Planområdet berøres i sør og vest av denne planen. Plangrepene medfører at det 
nå kun er en mindre del av a-BFF1 og 2 som ikke er i tråd med føringene for 
arealsone fjell og annen utmark i den regionale planen. Hensynssone for bevaring 
naturmiljø (H560) er knyttet til ytterkant av forvaltningsområdet for villrein og er 
nå en del av LNF-området. 

Miljøkonsekvenser 

Plangrepene gir ikke negative miljøkonsekvenser i forhold til planforslaget som lå ute til 
offentlig ettersyn. Med unntak av beiteskog som er uendret, er grepene vurdert til å være 
positive for natur- og miljø. Hovedpunkter over endringer kommenteres kort under. For 
vurderinger og mer informasjon vises det til supplerende planbeskrivelse med 
tilleggsdokumenter. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt og avgrensningen har blitt 
ytterligere kvalitetssikret gjennom GPS og målinger i felt. 

Villrein: Skianlegg ved Økle med vestlige alpinnedfarter og a-BAA1 er tatt ut. Del av BFF1 
og 2 er uendret mens turdrag a-BST2 er lagt til i arealsone fjell og annen utmark i 
Regional plan for Hardangervidda.  

Våtmark/myr: Andel myrområder som blir bevart har økt innen planområdet etter 
revideringen fra 44 % til 59 %. Planforslaget innebærer nå at det er 35,2 daa myr som 
omfattes av areal avsatt til bygg og anlegg. Av dette er ca. 16,8 daa myr innenfor 
kontaminert område etter skyteaktivitet som det er gitt tillatelse til opprydding av 



forurenset grunn for (Fylkesmannen i Buskerud, 27.02.18). Størsteparten av myrene er 
relativt grunne (under 1,5 m). 

Ospeskog: Innenfor revidert planområde er det 13 forekomster av klynger med osp. 
Samlet areal for berørte forekomster er på ca. 28,6 daa. Arealformålene i planforslaget 
reduserer dette til 6 forekomster med et samlet areal på ca. 17,8 daa. Sammenlignet med 
planforslaget som var på høring er bevaringsandelen økt fra 5 % til 62 %.  

Beiteskog: Er i likhet med ospeskog og myr nærmere vurdert og kartlagt. Inngjerdet 
beiteskog er på ca. 59 daa. Naturtypen beiteskog er på ca. 26 daa. Beiteskog i god hevd 
regnes som en nær truet (NT) naturtype mens som generell naturtype regnes som LC 
(intakt). Beiteskogen i planområdet vurderes til middels verdi, det er ikke registrert 4 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ikke underskrevet utbyggeravtale for fellesgodefinansiering av sti- og løypenettet 
med aktuelle utbyggere som i reguleringsplanarbeid skal være signert før 2. gangs 
behandling. Avtalesystemet bygger på en frivillighet, der en er avhengig av at alle 
utbyggere slutter seg til ordningen, dvs. alle utbyggere med arealer avsatt til fritidsformål 
innenfor kommuneplan for Hol. Finansieringsordningen undergraves dersom man vedtar 
planer for ny fritidsbebyggelse uten at det foreligger slike avtaler og svekke insentivet 
som bidrar til finansiering, utvikling, drift og vedlikehold av løyper- og stier i Hol 
kommune. Dette vil føre til store økonomiske konsekvenser for sti- og løypeproduktet i 
Hol kommune. Avtalen skal sikrer også at de som har nytte av fellesgoder også bidrar til 
finansieringen. Bidragene fra denne ordningen varierer fra år til år i takt med utbygging, 
men har de siste årene vært i størrelsesordenen 500.000- 1 million i året. Om ordningen 
med slike avtaler faller bort vil det bety et vesentlig reduksjon av bidragene til driften av 
de lokale sti- og løypeområdene. 

Revideringen gir ellers ikke endringer i økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 
vises til vurderinger i tidligere saksutskrift. 

Helse-/miljø og beredskapsforhold 

Revideringen vurderes ikke å gi endringer i helse-/miljø og beredskapsforhold i området, 
med unntak for Solli området (under). Det vises til vurderinger i tidligere saksutskrift. 

På grunn av at rekkefølgekravet om avstenging av eksisterende innkjøring fra fv. 40 trer 
inn relativt raskt ved utvikling av Vestlia må det reguleres ny adkomst til Solli området. 
Det har vist seg å være utfordringer med tidligere foreslått adkomst til Solliområdet pga. 
nærføring til leilighetsbygg (ca. 1 m fra bygg), ved at all trafikk føres gjennom 
parkeringsplass og lite tilrettelagt tilkomstvei samt at området innkjøringa er lagt på 
brukes av barn og unge til lek. Adkomsten er nå regulert lenger øst. Asplan Viak har 
foreslått ny innkjørsel som kan reguleres, men det må i så fall komme som en del av eget 
reguleringsplanarbeid. Se supplerende planbeskrivelse for mer informasjon om temaet. 

Vurdering 

Ved forrige behandling til 2. gangs høring ble rekkefølgekrav særlig redegjort for under 
vurderinger til Rådmannens innstilling. I møte deb 27.08.2020 sak 8/20 ble følgende 
vedtak om rekkefølgebestemmelsen gjort: 
 



  
 
Dette er innarbeidet i planforslaget, dvs. alle rekkefølgekrav med unntak om krav om 
etablering av kulvert under fv. 40, er nå satt til etablering før bygging av noen enheter. Så 
dersom det ikke bygges 500 enheter, er det kun kulvert som ikke blir gjennomført. 
 
Det er ikke innarbeidet krav til teknisk plan for rundkjøring for fylkesvegen med 
fylkeskommunen. Dette er utgangspunkt for alle reguleringer av Vikens fylkesveier og 
skal bl.a. sikre tilstrekkelig areal til å kunne gjennomføre planen og sikre nødvendige areal 
til eventuelle vegomlegginger i anleggsperioden. Utbygger ønsker at teknisk plan tas i 
forbindelse med byggesak og inngåelse av gjennomføringsavtale med fylkeskommunen. 
Kommunen har bedt om en uttale fra fylkeskommunen i forbindelse med begrenset 
høring om dette. Fylkeskommunen peker på at vegmyndigheten vil ikke være bundet av 
en reguleringsplan så lenge det ikke er utarbeidet en teknisk plan i forkant av 
reguleringen og at dette er en risiko en tiltakshaver/kommunen tar. Det er i 
rekkefølgebestemmelsen krav til at rundkjøring og utbedring av 
Bakkestølvegen/Stølvsvegen, inkludert tilhørende g/s-vei og busslommer ved fv. 40, skal 
være ferdig opparbeidet før igangsettingstillatelse for nye enheter innenfor planområdet. 
Rådmannen har derfor ikke innstilling om dette til politisk behandling da det vil være 
utbyggers ansvar ved bygging av nye enheter. 
 
Planen legges nå frem til politisk sluttbehandling og vedtak. Det er i flere omganger 
foretatt vesentlige plangrep og endringer for å imøtekomme punktene fra 
innsigelsesmyndigheter og andre parter. Supplerende planbeskrivelse og tilhørende 
dokumenter beskriver endringene som er gjort etter utlegging til 1. gangs høring og 
utdypes ikke her. Revisjonene med tilleggsundersøkelse har resultert i en grundig 
gjennomarbeidet plan. Det fremkommer at man har lagt ned mye ressurser i en løsning 
som kan aksepteres av ulike parter og interessegrupper. Rådmannen mener planen 
balanserer utbygging med flere andre viktige hensyn i og rundt planområdet på en god 
måte og stiller seg bak planforslaget. Det vurderes at områdeplanen tar mange gode grep 
for å utvikle Vestlia videre som reiselivsområde.  
 
I forbindelse med siste tids behandlingene og revisjon ser likevel rådmannen at planen 
med fordel kan vedtas med noen mindre tilføringer. Det vises også til at det når dette 
skrives ikke er signert utbyggeravtale og Rådmannen anbefaler sterkt at dette blir gjort 
før vedtak i kommunestyret, jf. vurdering under økonomiske konsekvenser. 
 
Under gjennomgås disse supplerende endringene med administrasjonens vurdering: 
 
1. Skibro.  

Ved tidligere behandling i kommuneplanutvalget i sak 8/20 ble følgende vedtatt:  

«Det innarbeides i bestemmelsene at skibro over Bakkestølvegen og helårskryssing 
over Ustedalsfjorden opparbeides med tilstrekkelig bredde for tråkkemaskin på 6 
meter.» 



Hensikten er at tråkkemaskin skal kunne manøvrere og preparere skiløype over broen 
uten at dette skal bli en flaskehals, hverken nå eller i årene fremover. Det trengs da 
en større faktisk bredde enn 6 meter for å effektivt kunne passere med en 
tråkkemaskin med 6 m bredde. Det er tidligere vist til at utviklingen har gått mot 
bredere prepareringsutstyr, og rådmannen mener at en slik skibro også skal kunne ta 
høyde for fremtidig utvikling. Rådmannen kan ikke se at dette er tilstrekkelig fulgt opp 
da bestemmelsen har fått en formulering som sier at: 

 «Skibroen skal dimensjoneres for tråkkemaskin med en bredde på minimum 6 m.» 

Det er ønskelig med en presisering i tråd med tidligere vedtak så bredden på skibroen 
blir større enn 6 meter for å romme dagens maskinbredde og muliggjøre videre 
utvikling i løypeprepareringen. 

2. Planbeskrivelse. 
Det er laget en supplerende planbeskrivelse som tar for seg endringsforslaget og 
svarer ut innsigelser og innkomne merknader med supplerende dokumentasjon og 
vurderinger. Dette kommer i tillegg til planbeskrivelsen utarbeidet av Opus, datert 
18.12.19. Rådmannen ønsker at det sammenfattes et dokument med det innhold som 
beskrives i pbl. § 4-2.  Supplerende planbeskrivelse må også oppdateres med alle de 
siste endringene som er innarbeidet, i forbindelse med løsningene på de siste 
innsigelse og begrenset høring. 

 
3. Kantvegetasjon for bekk langs a-BST1. 

Bestemmelsen om bevaring av kantvegetasjon og naturmangfold i bestemmelsens 2.5 
og 4.16 kommer er i strid med den nye skiløypetrasèen som er lagt inn i vest og 
bestemmelsen 4.10. Planen bør justeres så det ikke er motstrid mellom 
bestemmelsene og kart og bestemmelser. Kantvegetasjon bør bevares så langt det er 
mulig mellom bekk og a-BST1.  

 
4. Bestemmelsesområde for vernskog. 

Bestemmelsen for vernskog er tatt ut i forbindelse med den seneste revideringen av 
bestemmelsene. Rådmannen kan ikke se hvorfor det er tatt ut og 
bestemmelsesområdet er fortsatt markert på revidert plankart. Rådmannen anbefaler 
at bestemmelsen tas inn igjen med den formuleringen som foreslått tidligere.  

 

Rådmannens innstilling: 
Kommuneplanutvalget sin innstilling til kommunestyret: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte 
forslag til Områdeplan for Vestlia reiselivsområde med følgende endringer: 
 

- Bestemmelsen punkt 6.3 b) presiseres så bredden på skibroen blir større enn 6 
meter. 

- Planbeskrivelsen av Opus, datert 18.12.19, og supplerende planbeskrivelse av 
Asplan Viak, datert 11.05.21, samles til ett dokument og oppdateres med de siste 
endringene som er tilkommet i forbindelse med løsningene på de siste 
innsigelsene og begrenset høring. 



- Bestemmelsen justeres så det ikke er motstrid mellom bevaring av kantvegetasjon 
og naturmangfold og skiløypetrase a-BST1. Kantvegetasjon bør bevares og sikres 
så langt det er mulig mellom bekk og a-BST1. 

- Det settes inn et eget punkt i reguleringsbestemmelsene for 
bestemmelsensområde fot vernskog skred, vist i plankartet som 
bestemmelsesområde #41, hvor det legges inn følgende bestemmelse: «Innenfor 
området er det ikke tillatt med snauhogst, men det tillates alminnelig skjøtsel.» 
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