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Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 06.05.2020 sak 5/20 
 
Behandling 
Petter Rukke (Ap) fremmet forslag om at Ordfører og Varaordfører stiller i arbeidsgruppe.  
 
Sigrid Simensen Ilsøy ba om gruppemøte. Møte ble hevet kl 10:44 for gruppemøte. 
Møte ble satt igjen kl 10:52. 
 
Sigrid Simensen Ilsøy (Sp) fremmet tilleggsforslag fra Sp og V: Arne Ramberg (Sp) 
 
Line Ramsvik (V) fremmet tilleggsforslag: på Sandra Marie Paulsen (V). 
 
Forslag fra Petter Rukke (Ap): 3 politiske representanter skal være medlemmer fra KPU 
 
Votering 
3 politiske representanter mot 3 politiske representanter fra KPU – 4(3 sp+ 1v) mot 4 (2 Ap og 2H). 
Arbeidsgruppe bestående av 3 politiske representanter fra KPU ble vedtatt med ordførerens dobbelt 
stemme. 
Forslag fra Petter Rukke og Line Ramsvik ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Arbeidsgruppe bestående av 2 fra administrasjonen, 2 fra utbygger og 3 politikkere fra KPU. 
Politiske representanter blir Ordfører, Varaordfører og Sandra Marie Paulsen (V). 
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OMRÅDEPLAN FOR VESTLIA REISELIVSOMRÅDE, GEILO - VIDERE PROSESS 

 
 
Saken avgjøres av:  
Kommuneplanutvalget 
 
Vedlegg:  
Samordnet uttalelse (innsigelse) fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
Uttalelse (innsigelse) fra Viken Fylkeskommune. 
Uttalelse fra Mattilsynet 
 
Dokument i saken: 
Dokumentjournal i sak 12/00807 
 
Saksopplysninger:   
Kommuneplanutvalget vedtok i møte 28.11.19 i sak 2/19 følgende: 
Kommuneplanutvalget legger sender forslag til områdereguleringsplan for Vestlia reiselivsområde, 
mottatt 19.11.19 til offentlig ettersyn 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. 

 
Høringsfristen gikk ut 16. februar. Viken fylkeskommune ba om utsatt høringsfrist til 16. april på 
grunn av politisk behandling. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har samordnet uttalelse fra NVE og fylkesmannen og har der fremmet 
innsigelse til planen. 
 
NVE fremmer innsigelse med bakgrunn i at sikkerheten mot flom ikke er godt nok ivaretatt i planen. 
Det må gjøres en ny vurdering i området og det må sikres at bekkene og dreneringslinjene får god 
nok kapasitet gjennom planområdet, slik at bebyggelse og anlegg ikke utsettes for flomfare.  
  
Videre har NVE innsigelse med bakgrunn i at det planlegges ny bebyggelse uten at den reelle faren 
for skred er godt nok utredet og ivaretatt i planen.  
  
Fylkesmannen mener planforslaget er i strid med nasjonale føringer knyttet til ivaretakelse av villrein, 
viktig naturmangfold og myr/våtmark. Ut fra dette fremmer vi innsigelse til det nye heisanlegget helt 
vest i planen som griper inn i leveområdet til villreinen på Hardangervidda. Videre vil de foreslåtte 
nedfartsløypene og byggeområde a-BFF1, a-BFF 2 og a-BAA1 komme i konflikt med et viktig 
naturområde med gamle osper. Vi fremmer også innsigelse til forslag om å ta i bruk myr til 
byggeområder. Dette gjelder et større område ved den gamle skytebanen og langs Bakkestølvegen 
ved golfanlegget.  
  
Ut fra nasjonale interesser knyttet til jordvern, økt matproduksjon og kulturlandskap, fremmer 
Fylkesmannen innsigelse til byggeområdene på dyrka jord ved Uthusslåtta og til utbygging av 100 
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dekar inngjerdet beiteskog/innmarksbeite i øst. Ut fra hensynet til matproduksjon/ beitebruk og 
kulturlandskap fremmer vi innsigelse til omfanget av utbyggingen i alternativ C og til bestemmelsene 
som ikke er tilstrekkelig for å ivareta hensynet til videre matproduksjon/beitebruk i området som 
helhet. Vi fremmer også innsigelse til at konsekvenser av planforslaget for fremtidig matproduksjon 
og muligheter for fortsatt beitebruk ikke er tilstrekkelig vurdert. 
 
Viken fylkeskommune har også innsigelse til planen. 
 
Fylkesrådet fremmer innsigelse til foreslått skianlegg vest i planområdet ved Økle og byggeområdene 
a-BAA1 samt deler av a-BFF1 og a-BFF2 med bakgrunn i at de er i strid med føringene for arealsone 
fjell og annen utmark i Regional plan for Hardangervidda 2011-2025, jfr. retningslinje for oppfølging 
av regionale villreinplaner i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035, og jfr. Plan- og 
bygningslovens § 5-4. Skianlegget og byggeområdet vil gå på bekostning av viktige naturverdier og 
villreinhensyn.   
  
Fylkesrådet fremmer innsigelse til feltene vei c-f SV1, parkering c-SPP1, parkering cSPP2, kombinerte 
byggeområder c-BFR01, c-BAA03, c-BAA04 c-BAA06, c-BAA08, del  
av fritidsbebyggelse  bBFR09, b-BFR10 og a-BFR5 som vurderes å komme i konflikt med myr, med 
bakgrunn i retningslinjene for skog- og fjellområder i Regional plan for areal og transport i Buskerud 
2018-2035, jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4.   
  
Fylkesrådet fremmer innsigelse til planforslaget på bakgrunn av manglende vurdering etter § 12 i 
Forskrift om rammer for vannforvaltningen, jfr. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-
Viken 2016-2021 og jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4. Innsigelsen kan løses gjennom at det gjøres en 
vurdering etter § 12 i vannforskriften. Det forutsettes at vurderingen følges opp i planen som helhet.  
  
Fylkesrådet fremmer innsigelse til felt a-BFR1 og a-BFR4 hvor det er foreslått fritidsbebyggelse, med 
bakgrunn i jordvernhensyn, jfr. Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 og nasjonal 
jordvernstrategi, jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4. Fylkesrådet mener det er av vesentlig regional 
betydning å ivareta jordvernhensyn foruten områder hvor viktige samfunnsmessige hensyn tilsier at 
omdisponering kan være akseptabelt ut fra en helhetsvurdering. Innsigelsen kan løses ved at 
områdene reguleres til et LNFR-formål som ivaretar jordvernhensynet. Fylkesrådet mener området 
avsatt til blågrønn struktur (feltene a-G11 og a-G12) også bør få tilsvarende LNFR-formål for å trygge 
jordvernhensynet i størst mulig grad.   
  
Fylkesrådet stiller forutsetning om innarbeiding av reguleringsbestemmelser for  undersøkelse av 
arkeologiske kulturminner – som redegjort for i saksfremlegget.  Fylkesrådet har innsigelse til 
planforslaget for dette forholdet dersom det ikke innarbeides reguleringsbestemmelser som 
redegjort for her, jfr. Plan- og  bygningslovens § 5-4 og Kulturminnelovens § 8, fjerde ledd.   
  
Det er videre uttalelse fra Mattilsynet vedrørende manglende reserve vannforsyning på Geilo og 
planens betydning for vannforsyningen. 
 
Det er kommet inn 40 høringssvar til planen. 
 
 
Forhold til overordnet plan: 
Skriv inn forhold til overordnet plan her 
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Miljøkonsekvenser: 
Ikke relevant for denne delen av behandlingen. 
 
Helse-/miljø og beredskapsforhold: 
Ikke relevant for denne delen av behandlingen 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ikke relevant for denne delen av behandlingen. 
 
Vurdering:   
Det er behov for å drøfte innsigelsene til planen og forankre det videre arbeidet med å løse disse.  
 
Rådmannen mener det er behov for å sett ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med å legge fram 
et planforslag som skal danne grunnlag for å gå i forhandlinger med fylkesmannen og Viken 
fylkeskommune. Rådmannen mener arbeidsgruppen bør bestå av to representanter fra 
planfremmer, to politiske representanter og to representanter fra administrasjonen. 
 
Det legges ikke opp til en drøfting av andre høringssvar i denne omgang da rådmannen vurderer det 
som avgjørende å løse innsigelser for de må løses før man kan gå videre i planprosessen. 
Saken legges frem for drøfting i kommuneplanutvalget. 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 7.mai.2020 
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