
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.» 

  




