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Områderegulering for Vestlia reiselivsområde - 1. gangs behandling 

 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommuneplanutvalget 12.09.2019 3/19 

 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 12.09.2019 sak 3/19 
 
Behandling 
Leder for plan og utvikling Trond B. Augunset orienterte om planen. 
 
Hanne Haatuft ba om gruppemøte kl 11:00. Møte ble hevet. 
Møte ble satt igjen kl 11:05 
 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
Kommuneplanutvalget sender forslag til områdereguleringsplan for Vestlia, datert 15.08.2019 med 
tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse tilbake med følgende endringer: 

 Rekkefølgekrav: Planbestemmelsene rettes slik at rekkefølgekrav skal være innfridd før det 

gis igangsettingstillatelse. For kulvert FV40 ved kulturkyrkja og kryssing av Ustedalsfjorden 

skal rekkefølgekravet være sikret for det gis igangsettingstillatelse og være gjennomført før 

50% av enhetene er bygget. Det legges inn rekkefølgekrav knyttet til VA. 

 Plangrenser: Plangrensen endres til den grensen som fremgår av kommunedelplan for Geilo, 

planprogrammet og varselet om oppstart. 

 Plankrav: Antall tillatt enheter pr felt må inn i bestemmelsene, ellers må det bli krav om felles 

plan for hele A-områdene, B-områdene og C-områdene.  

 

 

 Pkt 3.1 endres til: 

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for alle BAA-områder og BFR – områder, samt a-

BFF7 før utbygging kan skje. Minimum 2 felter skal inngå i felles reguleringsplan.  
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 Kvalitetsprogrammet tas ut av planen og dette innarbeides i planbestemmelsene. 

 Parkeringsdekning: Det innarbeides i planbestemmelsene følgende krav til parkeringsdekning 

etter enhetens størrelse i BYA: 

<50 kvm: 1 parkeringsplass 
50 kvm > 100 kvm: 1,5 parkeringsplasser 
>100 kvm: 2 parkeringsplasser 

 Veier: Plankartet og planbestemmelsene endres slik at minimum veibredde (veibane) settes 

til minimum 4 meter og tilførselsveier reguleres til minimum 6 meter. Det skal reguleres inn 

formålet «annet veiareal» på alle veier i planområdet slik at veiskulder og grøfter også inngår 

i veiformålet. 

 pkt. 4.1.1 må tydeliggjøres for å gi forutsigbare rammer i planen.  

- I plankart og bestemmelser må det fastsettes og tydeliggjøres hvilke områder som er 

fritid – til rettelagt for utleie, og hvilke områder som er tradisjonell fritidsbebyggelse. 

Antall enheter for hvert felt i hele planen må fremgå av bestemmelsene. 

Totalregnskapet må vises i tabellform.  

- Andre avsnitt om utvisning av skjønn må tas ut, da dette ikke gir tydelige rammer og 

gjør saksbehandling vanskelig.  

- Fjerde avsnitt andre setning tas ut, og erstattes med «fordelingen av størrelser 

beregnes samlet i den enkelte detaljreguleringsplan.»  

- I bestemmelsen er dette innarbeidet for alle BFF og BFR felt unntatt b_bfr11. 

Administrasjonen mener at b_bfr11 også må tas med i punkt 4.3.5. 

 De forhold som i vurderingen er omtalt som mindre endringer rettes opp i planbestemmelser 

og plankartet.  

 I de tilfeller endringene har betydning for planbeskrivelsen foretas det også endringer i 

denne. 

Revidert planforslag vil bli fremmet for ny 1. gangs behandling i kommuneplanutvalget. 
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OMRÅDEREGULERING FOR VESTLIA REISELIVSOMRÅDE - 1. GANGS 
BEHANDLING 

 
 

Saken avgjøres av:  
Kommuneplanutvalget 
Kommunestyret fatter endelig vedtak 
 

Vedlegg:  
1. Plankart, 15.08.19 
2. Reguleringsbestemmelser, 16.08.19 
3. Kvalitetsprogram 
4. Planbeskrivelse, 16.08.19 
5. KU landskap 
6. KU Kulturminne og kulturmiljø 
7. KU naturmangfold 
8. KU Naturressurser 
9. KU Nærmiljø og friluftsliv 
10. KU Samfunn 
11. VA-kart og VA-plan, 26.10.18 og 12.11.18 
12. Arkeologisk rapport, 30.10.12 
13. Risikovurdering og tiltaksplan, 21.01.16 
14. Supplerende miljøkartlegging, 21.01.16 
15. Samlerapport skred- og flom, 06.11.18 
16. Samlerapport trafikk, 06.11.18 
17. ROS-analyse, 12.11.18 
18. Opus kommentarer til kommenterte bestemmelser 
19. Oversendelsesbrev, 16.08.19 
20. Konseptplan, vedtatt 24.11.16 
21. Administrasjonens tilbakemeldinger til Opus As 

 

Dokument i saken: 
Se dokumentoversikt i 360 
 

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: Opus Bergen AS 
Planareal: 2 017,96 daa 
Mottatt planforslag: 16.08.19 
Hovedinnhold: Planen legger til rette for en videreutvikling av Vestlia som reiselivs-, alpin og 
aktivitetsområde. Et viktig mål er å få til mangfoldighet i aktivitet gjennom alle årstider. Det utredes 
for tre alternativer basert på 500, 700 og 900 nye fritidsenheter, både som frittliggende og 
konsentrert bebyggelse. Disse enhetene kommer i tillegg til reserven på 2200 regulerte ubebygde 
hyttetomter på Geilo og i Skurdalen, jf. Tettstedsanalyse Geilo. Planforslaget legger opp til en 
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regulering av det høyeste utbyggingsalternativet på maks. 900 enheter. Videre omfatter planen tre 
nye alpinheiser, en rekke nye nedfarter, og det avsettes areal til andre fritidsaktiviteter, inkludert 
tilrettelegging for sykkel. I tillegg legges det til rette for etablering av flere servicefunksjoner for 
reiselivsnæringen, inkludert velkomstsenter og en dagligvare-forretning. Det åpnes for etablering av 
nytt hotell, samt en videre utbygging av Vestlia Resort.  
 

Historikk og planforutsetninger: 
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 er å få en destinasjonsutvikling som styrker reiseliv og 
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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 
- Rundkjøring Fv. 40 
- Bro v/Solli – koble nord- og sørsiden av Ustedalsfjorden rundt 
- Utbedring av kryssing Fv. 40 v/kulturkirken 
- Skibro 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: 
Administrasjonen mottok de første plandokumentene fra Opus til gjennomsyn høsten 2017. 
Administrasjonens tilbakemelding var da at det skulle utarbeides konsekvensutredning (KU) for alle 
tre utbyggingsalternativer iht. konseptplanen, noe administrasjonen ikke kunne se var gjort. Det ble 
også vist til kravene i forskrift om konsekvensutredninger om hva KU’er skal inneholde. En utdypende 
tilbakemelding av planutkastet ble gitt 02.01.18.  
 
Høsten 2018 mottok administrasjonen nytt utkast med planmateriale til gjennomsyn. 
Administrasjonen stilte spørsmål ved verdivurderingene i KU’ene og viste igjen til kravene i KU-
forskriften. Det ble gitt tilbakemeldinger på faglige momenter ved KU’ene som måtte rettes og som 
administrasjonen anså ville ha betydning for verdivurderingene. Det ble også gitt tilbakemelding på 
andre sentrale momenter i planutkastet, herunder at planen skal forholde seg til planavgrensningen i 
kommunedelplan og ikke flyttes vestover, noe som også ble påpekt i de to første tilbakemeldingene.  
 
Februar 2019 mottok administrasjonen så komplett planforslag med planbeskrivelse til 1. gangs 
behandling. Det ble her klart at mange av administrasjonens tidligere tilbakemeldinger på KU’ene 
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ikke var innarbeidet. Det er et viktig prinsipp at de avveininger som skal tas knyttet til 
beslutningsprosessen ikke skal gjenspeiles i KU’ene eller at de ikke fremstår som en subjektiv 
argumentasjon for 900 enheter. På bakgrunn av dette kunne ikke administrasjonen se at KU’ene 
hadde legitimitet som grunnlag for videre beslutninger. Så lenge administrasjonen heller ikke kunne 
gå god for kunnskapsgrunnlaget i KU’ene, kunne ikke behandlingen av øvrige plandokumenter som 
berøres av dette fortsette. For å få fremdrift i planprosessen ble det nødvendig å komme med 
konkrete og detaljerte tilbakemeldinger ved de enkelte KU’ene, noe som var ressurskrevende for 
administrasjonen. 
 
Tilbakemeldingen fra administrasjonene ble gitt mars 2019. I april hadde Opus AS en mann på 
gjesteopphold for å sluttføre konsekvensutredningene. Dette resulterte i en alternativbeskrivelse av 
Opus for utbygging av 500, 700, 900 enheter pluss 0-alternativet. Med konkretisering av 0-
alternativet fikk man et nytt grunnlag for å vurdere konsekvensene av de ulike 
utbyggingsalternativene, som tilfredsstiller kravet i plan- og bygningsloven § 4-2 om planbeskrivelse 
og konsekvensutredning. Alternativbeskrivelsen med samling av illustrasjoner for ulike alternativ ble 
mottatt av administrasjonen den 3. juni. I svaret fra administrasjonen den 13. juni ble Opus informert 
om at man nå jobbet med en tilbakemelding på planmaterialet som ikke avhenger av arbeidet med 
konsekvensutredningene. Denne ble gitt den 5. og 29. juli. 
 
Revidert planforslag til 1. gangs behandling ble mottatt 16. august og i perioden frem til politisk 
behandling har administrasjonen konsentrert seg om de sentrale plandokumentene. Dette er videre 
kommentert under vurderinger. 
 

Hovedpunkter i planprosessen: 

 06.03.12 – oppstartsmøte. 

 13.06.12 – vedtak av planprogram i Utvalg for plan og utvikling (UPU). Forslag til 
planprogram sendt på høring med frist 22.10.12. 

 31.01.13 – vedtak av revidert planprogram i kommunestyret. 

 28.02.13 – kunngjøring av vedtatt planprogram og varsel om oppstart av planarbeid med frist 
02.04.13. 

 28.05.15 – vedtak i kommuneplanutvalget om føringer for videre arbeid med områdeplanen 
hvor det ble stilt krav om gjennomføring av konseptprosess. 

 27.08.15 – vedtak av ny fremdriftsplan (kommuneplanutvalget). 

 24.11.16 – vedtak av konseptplan i kommuneplanutvalget som et resultat av 
konseptprosessen med føringer for det videre arbeid med områdeplanen.  

 17.08.17 – orientering fra Opus til formannskapet og UPU om områdeplanen, herunder 
innhold, prosess og forhold til konseptplanen. 

 02.10.17 – plandokumenter til kommunal gjennomsyn med plankart ettersendt den 24/10. 

 01.11.17 – tilbakemelding fra administrasjonen. 

 02.01.18 – utdypende tilbakemelding fra administrasjonen. 

 25.10.18 – nytt utkast av planmateriale til gjennomsyn  

 13.11.18 – 1. gangslevering av områdeplan (ikke komplett med planbeskrivelse) 

 14.11.18 – tilbakemelding fra administrasjonen på planmateriale til gjennomsyn 

 17.01.19-05.02.19 – kontakt mellom Opus og administrasjonens fagpersoner for de ulike 
konsekvensutredningene. 

 07.02.19 – planforslag mottatt til 1. gangs behandling. Oppdatert planforslag mottatt 26/2. 

 11.03.19 – tilbakemelding fra administrasjonen på planforslaget. 
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 03.06.19 – alternativbeskrivelse med redegjørelse av 0-alternativer og illustrasjoner for ulike 
alternativ mottatt av Opus. 

 13.06.19 – tilbakemelding fra administrasjonen på beskrivelsen av 0-alternativet og 
fremdrift. 

 05.07.19 – tilbakemelding fra administrasjonen på kart og bestemmelser som ikke omfattes 
av endrede premisser for konsekvensutredningene. 

 29.07.19 – tilbakemelding fra administrasjonen på bestemmelsene som ikke omfattes av 
endrede premisser for konsekvensutredningene. 

 16.08.19 – revidert planforslag mottatt til 1. gangs behandling med mindre retting mottatt 
23/8. 

 
 

Forhold til overordnet plan: 
 Kommuneplanens arealdel (2014-2025) 

Kommuneplanens arealdel 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 derfor 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 nederst i lien og veileder T-1450 «Planlegging av 
fritidsbebyggelse». Administrasjonen mener dog bestemmelsen om takvinkel må videreføres 
for områdeplanen i tråd med tradisjonell lokal byggeskikk og for å få en bebyggelse som 
harmonerer i form.  

 

 Kommunedelplan for Geilo (2010-2022) 
Området er i kommunedelplan for Geilo avsatt til nåværende og fremtidig alpin, aktivitets- 
og reiselivsområde. Plangrensen for områdeplanen er ikke i tråd med kommunedelplanens 
avgrensing da det i vest omfatter område regulert til Landbruk, natur- og friluftsområde. 
Dette omtales nærmere under vurderinger om plangrense. 

 
Det stilles i kommunedelplanen rekkefølgekrav til utbygging av reiselivsområder. Dette er 
nærmere omtalt under vurderinger om rekkefølgekrav. 

 
Planområdet ligger også i arealsone for «fritidsformål tilrettelagt for utleie» jf. 
prinsippvedtak om varme-kalde senger i sak K-15/14. 

 

 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 sørvest 
av denne planen. Hensynssone for bevaring naturmiljø (H560) er knyttet til ytterkant av 
forvaltningsområdet for villrein.  

 
 

Miljøkonsekvenser: 
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Realisering av planforslaget vil ha konsekvenser for vegetasjon og landskapstrekk i Vestlia ved at 
områder belagt med fritidsboliger eller tilrettelagte løyper vil strekke seg oppover og utover dalsiden 
i forhold til dagens situasjon. Deler av eksisterende skog og vegetasjon vil fjernes i forbindelse med 
utbygging. Utbyggingen vil være godt synlig fra Geilo sentrum. Fjernvirkningen av tiltaket søkes 
redusert ved å begrense høyere fritidsboligenheter til nedre del av dalsiden.  
 
Til sammen 28 rødlistearter er registret innenfor og i tilknytting til områdeplanens influensområdet. 
Potensiale for funn av ytterligere rødlistearter i Vestlia vurderes å være til stede, spesielt blant fugler. 
Biologisk mangfold vil bli negativt påvirket ved en realisering av planforslaget, pga. 
arealinnskrenkning, barrierevirkning og menneskelig påvirkning/forstyrrelser. Ulike aspekter ved 
planområdets naturmangfold er vurdert i planforslaget. Av naturverdier som påvirkes kan nevnes 
ospeskogen med bl.a. spettefugler vest i planområdet, Veslefjorden våtmarksområde, i hovedsak 
nord for planområdet, beiteskog ved Kirkevoll, og noe areal i yttersonen av regional forvaltningsplan 
for villrein. 
 
For viltet vil redusert beiteareal, etablering av flere barrierer, samt ulike former for menneskelig 
aktivitet virke forstyrrende og gi negativ påvirkning. Dette gjelder særlig for hjortevilt i nordre og 
midtre deler av området, men også for villrein sin mulighet for å benytte området i sørvest 
(Hardangervidda villreinområde) vinterstid. 
 

Helse-/miljø og beredskapsforhold: 
ROS-analysen identifiserer tolv naturfarer og fire menneske/virksomhetsbaserte farer knyttet til 
planområdet. De fleste er relevante i sammenheng med dagens situasjon i planområdet. Alle tema er 
gjennomgått og vurdert i ROS analysen. Tre tema, henholdsvis skred, flom og trafikkulykker, er tatt til 
det mest detaljerte analysenivået og beskrives ikke nærmere her. 
 
Administrasjonen merker seg ellers følgende: 
 

- Brannvesenets uttale mtp. kjørebredde og snuhammer og høyde på brokryssing av veg må 
tilfredsstilles. 

- Planforslaget må ha krav om flere parkeringsplasser pr enhet for å unngå trafikkfarlige 
situasjoner i form av at biler parkerer langs vegene og er til hinder for utrykningskjøretøy 
mm. Dette er omtalt under vurderinger. 

- Det vil bli større press på kommunale helse, omsorg- og beredskapstjenester, spesielt i 
høytider. 

- Kommunen plikter å ha tilstrekkelig beredskap og helsetjenester for å bistå behovet, også til 
besøkende. Hyttegjester har også krav på helsetjenester i hjemmet mens de oppholder seg i 
kommunen (jf. oppholdsprinsippet). Tettstedsanalysen oppgir 5-8 oppdrag pr. dag på 
hyttegjester på Geilo, og sprengt tjeneste på toppdagene, i dag. Planforslaget antar et en 
utbygging i Vestlia vil øke oppdragene med ca. 10 %, som utgjør 0,5 oppdrag pr dag. 

 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Planbeskrivelsen (8.17) peker på at 900 enheter kan bidra til kommunale inntekter i form av 
eiendomsskatt, nærmere bestemt drøyt 6 millioner over 20 år, gitt en sats på 2 ‰ og snittverdi på 
enhetene på omkring 3,5 millioner. Videre at løsninger for VA, avfall, mm. vil være innbakt i nye 
tiltak. Utbygger bekoster etablering, mens tilkobling, drift og vedlikehold gjøres av kommunen mot 
avgiftsbetaling. Dersom kommunen priser slike tjenester til selvkost, som det er grunnlag for å gjøre, 
vil 900 nye enheter ikke nødvendigvis være en økonomisk belastning for kommuneøkonomien. 
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Tiltak av et slikt omfang som Vestlia områdeplan legger opp til, krever også en styrking av 
legetjenesten og i noen grad helsetjenester i hjemmet. 
 
Bygging av 900 enheter og videreutvikling av Vestlia som aktivitetsområde vil gi en økt belastning på 
all infrastruktur, og det er viktig at tiltak for å håndtere denne belastningen ivaretas i rekkefølgekrav 
og utbyggingsavtaler for at ikke kommunen skal bli sittende som økonomisk ansvarlig senere. 
Infrastruktur må være på plass før utbygging, og omfanget er beskrevet i sakens dokumenter. 
Administrasjonen viser til at våre tilbakemeldinger på rekkefølgekravene (under) er for å sikre dette 
og at det blir gjennomført. 
 

Vurdering:   
Forhold til lovverk og vedtekter: 
 
Plan og bygningsloven § 12-2 sier om områderegulering: 
 
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller 
kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. 
 
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter 
og private å utarbeide forslag til områderegulering. 
 
Hvem kan utarbeide områdereguleringen? 
 
Kommunen har ansvaret for å utarbeide områderegulering, og i utgangspunktet er det kommunen 
selv som skal gjøre planarbeidet. Kommunen kan overlate til andre myndigheter og private å 
utarbeide forslag til områderegulering. I dette ligger at kommunen kan overlate til private å stå for 
hele eller deler av det planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekke 
kostnadene ved dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og 
framdrift i planprosessen. 
 
Generelt: 
Det er mulig for kommunen å inngå et samarbeid med private om utarbeidelse av de plantypene de 
normalt selv skal utarbeide. Selv om det er inngått avtale om at private utarbeider områderegulering 
for et område, har kommunen det formelle ansvaret for planprosess og innhold. Det innebærer at 
kommunens rolle ikke bare er å motta et forslag fra private, men å ha en aktiv og bestemmende rolle 
ved utarbeidelse av planen og innholdet i det forslaget som fremmes til behandling. Kommunens 
ansvar etter reglene om behandling i § 12–8 til § 12–10 gjelder fullt ut. Fordi kommunen har ansvaret 
for både rammer, innhold og fremdrift av planarbeidet, må prosessen legges opp som et tett 
samarbeidsprosjekt mellom kommunen og de private, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-2, 3-3, 12-2 og 
12-3. 
 
Det er kommunens administrasjon som legger forslaget frem til politisk 1. gangs behandling når 
administrasjonen mener planforslaget er egnet for det. Private som samarbeider med kommunen 
om områderegulering, har ingen rett til å få lagt frem forslag til 1. gangs behandling slik de har ved 
privat detaljregulering etter § 12-11. 
 
Rådmannen skal, ifølge kommuneloven § 28 sørge for at en sak er tilstrekkelig utredet før den 
fremmes til politisk behandling. Rådmannen mener denne saken ikke har god nok kvalitet på 



 

  side 10 av 24 

planmaterialet slik som det normalt sett skal være, men legges likevel frem da det er behov for 
fremdrift i saken. På grunn av at saken ikke anses å være av god nok kvalitet, vil det være en del 
forhold som administrasjonen normalt hadde «ryddet opp i» før saken ble fremmet. Disse 
forholdene må nå behandles politisk.  
 
Administrasjonen har arbeidet med å sikre kunnskapsgrunnlaget for planen ved å gi klare 
tilbakemeldinger på konsekvensutredningene som er utarbeidet. Dette for å følge opp 
kommuneplanutvalget sitt vedtak der det er satt krav om at det skal utredes flere alternativer. 
Administrasjonen mener at konsekvensutredningene er et viktig kunnskapsgrunnlag for de 
beslutninger som skal tas. På grunn av den korte tidshorisonten fra planforslaget er kommet inn og til 
politisk behandling, har administrasjonen ikke fått gjort gjennomgang på KU’ene på ny. Vi ser 
imidlertid at en del av våre tilbakemeldinger ikke er innarbeidet i de KU’ene som er sendt inn og som 
legges fram til politisk behandling. 
 
Administrasjonen har gitt flere tilbakemeldinger til plankonsulenten som blant annet gjelder at 
kommuneplanutvalget sitt vedtak i sak 6/16 skal legges til grunn for planarbeidet. Dette er ikke fulgt 
opp. Dette gjelder blant annet planavgrensning og rekkefølgekrav. Det har videre vært utfordrende å 
få til utredninger av alternativene som kommuneplanutvalget vedtok skulle utredes. Dette vises 
blant annet ved at «null alternativet», altså dagens situasjon, først ble beskrevet i mai 2019. 
 
Plankartet som framlegges til politisk behandling gjelder for 900 enheter. Det er utarbeidet KU’er for 
500, 700 og 900 enheter. Administrasjonen har ikke foretatt noen vurderinger av de innsendte 
kartillustrasjoner og som tidligere sagt, er ikke administrasjonen sine tilbakemeldinger innarbeidet i 
KU’ene som legges fram til politisk behandling. 
 
 
Rekkefølgekrav: 
 
Det er i planforslaget lagt opp til at en rekke rekkefølgekrav for infrastrukturtiltak skal kreves 
gjennomført når 25 %, 50 % eller 7 5% av enhetene er bygget, jf. planbestemmelsen punkt 7.1.3 og 
følgende figurer (s. 14-16). Administrasjonen vil påpeke at det er viktig at rekkefølgekravene blir 
gjennomført før man starter utbyggingen i områdeplanen. Dette utypes i punktene under for hver av 
de enkelte rekkefølgekravene.  
 

 Rekkefølgekrav om utbedring av kryss Fv. 40 og Bakkestølvegen/Stølsvegen: 
Kravet om bygging av rundkjøring Fv40, Bakkstølvegen/Stølsvegen og I1 er hjemlet i 
kommunedelplan for Geilo og er gjentatt i kommuneplanutvalget sitt vedtak datert 16/11/18. Det 
fremgår helt klart av kommunedelplan for Geilo punkt. 1.4: 
 

Utbygging i industriområde (I1) aust for Fv 40 og reiselivsområda og område F4 
(fritidsbebyggelse) vest for Fv 40 kan ikkje gjennomførast før det er etablert rundkøyring 
mellom Fv 40, Stølsvegen og området I1. Rundkøyringa skal vere tilkomst til noverande og 
framtidige byggeområde aust og vest for Fv 40. Samtidig med at 4-arma rundkøyring blir 
etablert, skal eksisterande avkjørsler til Fv 40 på strekka mellom rundkøyringa og bru over 
Usteåne stengast. 

 
Kommunestyret vedtok i sak 71/16 følgende: 
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1. Det skal igangsettes prosjekt med tettstedsutviklingsstrategi for Geilo i 2017 med følgende 
temaer:  
 Strategi for utvikling av Geilo som tettsted for fremtiden  
 Viktige temaer: Identitet, sentrumsutvikling, handelssentrum, natur og økologisk 

tåleevne.  
 Infrastruktur (trafikk, gang- og sykkelveier, kollektivtrafikk, parkering, VA)  
 Grønn infrastruktur (sentrumsnære stier, løyper, parker, grøntområder)  
 Utbyggingsrekkefølge – infrastruktur må være på plass før utbygging 

(administrasjonens utheving) 
 

Arbeidet vil legge et godt grunnlag for en eventuell revisjon av kommunedelplan for 
Geilo/Arealdelen i neste planperiode, eller eventuelt en fremtidig områdeplan for Geilo  

 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at rekkefølgekravet skal være oppfylt før utbyggingen starter, 
og at det å skyve på rekkefølgekrav til et senere tidspunkt vil være direkte i strid med 
kommunedelplan for Geilo og kommunestyrets tidligere vedtak. Administrasjonen vil påpeke at 
kravet om rundkjøring i kommunedelplan for Geilo er kommet etter krav fra Statens Vegvesen (SVV). 
Statens Vegvesen påpeker i sitt høringssvar til planprogrammet og varsel om oppstart datert 
24.09.12 og 02.04.13 at rekkefølgekravene må følges opp og varsler innsigelse hvis dette oppfylles. 
Administrasjonen mener at krysset slik det er i dag bidrar til dårlig trafikkavvikling og skaper køer i 
forbindelse med høytider og når skisenteret stenger. Dette punktet må også ses i sammenheng med 
punkt 1.4, avsnitt 4, som krever utbedring av krysset Bakkestølsvegen/Stølsvegen: 
 

Utbygging i reiselivsområda og område F4 (fritidsbebyggelse) vest for Fv. 40 kan ikkje 
gjennomførast før krysset mellom Stølsvegen og Bakkestølsvegen er utbetra og det er 
etablert gangveg frå Rv. 40 og til reiselivsområda. 

 
Administrasjonen mener, som det er gitt tilbakemelding til Opus AS om, at avkjøring til Solli også må 
tas med og saneres, jf. kommunedelplan for Geilo og kommunestyrets vedtak i sak 71/16. Dette er et 
forhold som også er påpekt av SVV i sine høringssvar. 
 

 Rekkefølgekrav vedrørende forholdet til I1:  
Kommunestyret har i sak 51/17 vedtatt oppstart av endring av kommunedelplan for Geilo for 
området I1. Administrasjonen arbeider med saken, og vil fremme denne så snart som mulig. 
Etablering av rundkjøring i Fv. 40 vil også der være et rekkefølgekrav jf. kommunedelplan for Geilo. 
Administrasjonen mener at det å skyve på rekkefølgekravet for områdeplan Vestlia vil få 
konsekvenser for utviklingen av I1. Det er pr i dag ikke noen avkjøring fra I1, og denne må etableres 
før det kan etableres/utbygges noe på I1. Dette vil også kunne ha betydning for bygging av et 
fremtidig beredskapssenter. 
 

 Rekkefølgekrav vedrørende skiløyper og kryssing: 
Kommunedelplan for Geilo sier i punkt 1.4 følgende: 

«I dei framtidige reiselivsområda merka med R på plankartet og områda for fritidsbebyggelse 
merka F1, F2, F3 og F4 på plankartet skal det ikkje frådelast tomt eller førast opp bygg før det 
er etablert og/eller sikra etablert planfri kryssing på alle punkt langs Fv. 40 der skiløype 
kryssar Fv. 40.» 
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Hol kommune har satset betydelige midler på stier og løyper på Geilo. Ustedalsfjorden rundt 
er en veldig viktig løype som mange benytter seg av.  

 
Skibru Bakkestølsvegen: 

Administrasjonen mener at det er viktig at denne brua er bygget før det gis byggetillatelse for 
tiltak i områdeplan for Vestlia i henhold til kommunedelplanens bestemmelser. Skibru over 
Bakkestølsvegen vurderes å være et viktig trafikksikkerhets-tiltak. Det vil bli stor 
anleggstrafikk i forbindelse med arbeidene i områdeplanen og i kombinasjon med trafikk til 
og fra skisenteret og Vestlia Resort må trafikksikkerheten ivaretas både for skiløpere, gående 
og biltrafikken i området. Denne skibrua vil brukes av alle som i dag for eksempel kommer 
ned Pariserløypa. 

 
Kryssing av Fv. 40 og kryssing Ustedalsfjorden: 

Administrasjonen mener det er viktig at helårskryssing av Ustedalsfjorden og kryssing av 
FV40 sikres etablert før utbyggingen starter og at disse tiltakene skal være bygget senest når 
50% av enhetene er bygget. Uansett hvor stor utbyggingen i Vestlia blir vil dette bidra til økt 
bruk av løypenettet på Geilo og det er viktig at viktige infrastruktur tiltak for stier og løyper 
er sikret etablert. 

 
Det er i saken innhentet en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen datert 25.01.2019 
som konkluderer med at det er rettslig hjemmel for å kreve rekkefølgekravene for stier og løyper. 
 

 Rekkefølgekrav vedrørende renovasjonspunkt: 
Det fremgår av planforslaget at renovasjonspunkt skal være sikret gjennomført og ferdig opparbeidet 
før midlertidig brukstillatelse. Administrasjonen mener at dette må flyttes til før det gis 
byggetillatelse. Ved å legge dette til brukstillatelse vil ansvaret bli flyttet over på de som bygger hytta 
og ikke på utbygger. Dette kan for eksempel føre til at det ikke kan gis ferdigattest på en hytte som 
ønskes innflyttet til jul, men der det kun kan gis midlertidig brukstillatelse. 
 

 Rekkefølgekrav vedrørende vann og avløp 
I henhold til hovedplan for vann og avløp er kapasiteten på Geilo Renseanlegg allerede utnyttet 
maksimalt i høysesongen og enkelte helger. For å kunne håndtere belastning fra 900 nye enheter, må 
det vurderes tiltak for å regulere mengden avløpsvann over døgnet inn til Geilo renseanlegg. Dette 
for å unngå at avløpsvann renner over og urenset ut i elva. Slike tiltak må være vurdert og bygd ut før 
det gis igangsettingstillatelser (IG) innenfor områdeplan for Vestlia.  
 
Følgende punktene må bli ivaretatt i VA-planen for Vestlia som rekkefølgekrav før IG: 
 

 Nytt høydebasseng med vannverk til forbruk og brannslukking (kapasiteten er pr. i 
dag allerede sprengt) 

 Ny pumpestasjon og fordrøyningsbasseng 
 Oppjustere innløpet på renseanlegget 
 Returpunkt/renovasjon 

 

 Rekkefølgekrav i overordnede planer og kommunale vedtak: 
I kommuneplanens samfunnsdel s. 28 heter det at Hol kommune skal: 
 

«som planmyndighet ivareta tilfredsstillende infrastrukturbehov i arealplaner, og 
gjennomføring av tiltak i nødvendig rekkefølge bl.a. gjennom rekkefølgekrav. Det skal også 



 

  side 13 av 24 

sikres forholdsmessig og rettferdig kostnadsfordeling knyttet til felles infrastruktur, gjennom 
utbyggingsavtaler». 

 
I Handlingsprogram og Økonomiplan 2019-2022 s. 28 (Teknisk infrastruktur) fastslås det at Hol 
kommune skal: «Sikre utbygging av infrastruktur gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplaner.» 
 

 Presedens: 
Ved å tillate at rekkefølgekrav skyves på til et senere tidspunkt enn igangsettingstillatelse, vil dette 
danne presedens for kommunedelplan for Geilo og vil også ha betydning for kommuneplanens 
arealdel. Det vil være vanskelig å argumentere for at ikke andre også skal kunne skyve på sine 
rekkefølgekrav. Det vil også ha betydning for kommunens langvarige praksis når det gjelder 
utbyggingsavtaler. Kommunen har krevd at utbyggingsavtaler er på plass før planer blir endelig 
behandlet og krevd at avtalebeløpet er innbetalt før det gis igangsettingstillatelse. Administrasjonen 
mener at ved å skyve på rekkefølgekrav i områdeplan for Vestlia, vil man gjøre det vanskeligere å 
kreve at rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler blir oppfylt. 
 
 
Veier: 
 
Det er i planforslaget lagt opp til forskjellige veibredder i planområdet. Minste veibredde er 3,5 
meter og videre opp til 6 meter. 
 
I reguleringsplan for Vestlia Vest og Økle er det regulert veibredde på 8 meter. Administrasjonen har 
bedt om profiler som viser stigning og snitt på veier. Det er ikke mottatt. 
 
Det er i planforslaget regulert inn forskjellige veibredder på interne veier samt at det er regulert inn 
annen veigrunn. Reguleringskartet er her ikke entydig og annet veiareal er ikke regulert inn i feltene 
a_BFF 1 -5 (a-f SV9 og 10) og c_BFF 1-13 (c-f SV3, 4 6 og 7) samt veiene a-f SV3 og a-f SV7 og a-f SV6. 
Annet veiareal må reguleres inn slik at det plass til veiens skulder samt grøfter i tillegg til regulert 
veibredde på minimum 4 meter. En slik regulering av veier vil være i tråd med Håndbok N100 Veg- og 
gateutforming. 
 
På veiene i b-BFR 1-10 er det regulert inn veibredde på 3 meter. Dette må også endres til 4 meter da 
3 meter veibredde vil gi problemer med framkommelighet for brannvesenet. Regulert veiareal til 
annen veigrunn videreføres. 
 
Administrasjonen mener det også må etableres snuhammere på blindveier. Dette er også noe 
brannvesenet har uttalt må komme på plass i sin merknad til planforslaget. 
 
 
Parkeringsplasser pr. enhet: 
 
Administrasjonen innstiller på at det i områdeplanen skal kreves følgende antall parkeringsplasser pr. 
enhet, etter enhetenes størrelse BYA: 
 
<50 kvm: 1 parkeringsplass 
 
50 kvm  100 kvm: 1,5 parkeringsplasser 
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>100 kvm: 2 parkeringsplasser 
 
Planfremmer argumenterer med at etablerte kollektivtilbud vil avlaste behovet for parkering. Dette 
er ikke dokumentert, og shuttlebuss mellom skianleggene og sentrum synes ikke å begrense 
personbiltansporten mellom byregionene og Geilo. At interntrafikken på Geilo kan reduseres, synes 
sannsynlig, men at færre skal bruke bil til (spesielt de større) hyttene sine, er usannsynlig. 
 
Planfremmer viser til at statlige planretningslinjer legger opp til redusert bilbruk. Dette synes lite 
relevant for hyttetrafikk til og fra de frittstående hyttene i Vestlia. Begrensninger i antall 
parkeringsplasser i planområdet, som et virkemiddel for mindre bilbruk, vil trolig gi svært dårlig 
effekt og heller problemer med parkering langs vei. Dette vil forekomme i de mest pressede 
periodene og skape utfordringer for beredskap/utrykningskjøretøy. 
 
 
Fritidsformål tilrettelagt for utleie: 
 
I kommunedelplan for Geilo ble nye byggeområder innenfor Vestlia avsatt til reiselivsområder og 

alpin- og aktivitetsområder. Reiselivsområder er turist- og fritidsformål med tilhørende funksjoner. 

Fordelingen mellom enheter for utleie (næring) og for salg (fritid) er satt til 70 %/30 %, siden dette er 

et A-område i henhold til ABC-prinsippet som ble lagt til grunn.  

I 2014 vedtok Kommunestyret prinsippsak- arealpolitikk for «varme og kalde senger», hvor det ble 

innført nye «kjerneområde for turistbedrift» og arealsone «fritidsformål tilrettelagt for utleie». Her 

ble det åpnet for at nye reiselivsområder og regulerte næringsområder til turistbedrift kan endres til 

formål «fritidsformål tilrettelagt for utleie».  

Pkt. 2 Hol kommune innfører arealsone «fritidsformål tilrettelagt for utleie» med følgende prinsipper:  

a. Arealsone er vist på kartvedlegg, datert 19.02.2014 

b. Det kan gjennom reguleringsplan åpnes for at nye reiselivsområder og regulerte 

næringsområder til turistbedrift kan endres til formål «fritidsformål tilrettelagt for 

utleie». Det forutsettes en felles forståelse mellom Hol kommune og bedriften hva en 

slik endring innebærer.  

c. Arealene skal bygges med krav til planløsning, type bygg, størrelser og 

servicefunksjoner som kjennetegner utleieenheter.  

d. Seksjonering kan bare foretas på bygg, ikke på tomt. 

e. Det er et mål at størst mulig andel av enhetene gjøres tilgjengelig gjennom en felles 

bookingløsning for hele kommunen 

 

Formålet med endringen var å gi grunneiere en mer inntektsgivende mulighet til å utvikle arealer i B-

områdene (ABC-prinsippet). Dette er områder som er egnet til utleieformål, særlig leiligheter/hytter 

med selvhushold, men som enklere kan omsettes ved å bygge fritidsbebyggelse. Enhetene 

henvender seg til et privat fritidsboligmarked som er tilrettelagt for utleie ved at de fremstår som 

utleieenheter i størrelse, beliggenhet, utseende, fellesarealer, servicefunksjoner m.m. Allerede ved 

oppstart av regulering må det være en dialog mellom kommunen og utbygger, slik at det er en felles 

forståelse av hva disse områdene skal utvikles til. 

 

Retningslinjer for "Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie" ble vedtatt i kommunestyret 28.05.14. 

Disse gir føringer for formålet:  
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1. Formålet i reguleringsplanen for «fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie» skal ha sosikode 

1120. (underkode 1122 konsentrert fritidshusbebyggelse eller 1123 fritidsbebyggelse blokk).  

2. Det skal fremgå av reguleringsbestemmelsene at fritidsenhetene skal være tilrettelagt for 

utleie.   

3. Bygningene kan reguleres til 100 % fritidsformål/selveierenheter.  

4. Utleie av enhetene er frivillig, og det kan ikke settes noen utleieplikt fra kommunen. 

Utbygger/selger kan inngå privatrettslige avtaler om utleieplikt/tilbakeleie med kjøper.   

5. Enhetene bør tilknyttes en booking- og serviceløsning.   

6. Enhetene skal være tilpasset selvhushold, og være av en slik størrelse at de henvender seg til 

en bred målgruppe med tanke på både salg og kommersiell utleie.  

7. Byggeområdene deles inn i felt for fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie.   

8. For feltene skal det innarbeides følgende:  

a. Utnyttelsesgraden for feltene angis i %BYA. Det tillates høyere utnyttelsesgrad enn i 

tradisjonelle hytteområder.  

b. Utnyttelsesgrad for enhetene angis i BYA m2 pr bygning/enhet.  

c. Hovedandelen av boenhetene i feltene (minst 80 %) skal ha en størrelse på mellom 

30-100m2 BRA.   

d. Enhetene i det enkelte felt skal ha ensartet bebyggelse.     

e. Utomhusarealene i feltene skal være felles.   

9. Det skal legges til rette for ski-inn/ski-ut der det er mulig.   

10. Infrastruktur må dimensjoneres for en hyppigere bruk enn tradisjonell fritidsbebyggelse. 

Dette gjelder blant annet renovasjon, VA, parkering, adkomst til stier og løyper.   

11. I eksisterende turistbedrifter skal arealer for fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie, så langt 

det er mulig ligge samlet i eget bygg eller etasje.70 % av enhetene skal tilrettelegges for 

utleie, og 80 % av disse skal være i størrelsesorden 30 m² – 100 m² BYA. 

 

Dette omtales i bestemmelsene pkt. 4.1.1, og må tydeliggjøres for å gi forutsigbare rammer i planen.  

 I plankart og bestemmelser må det fastsettes og tydeliggjøres hvilke områder som er fritid – 

til rettelagt for utleie, og hvilke områder som er tradisjonell fritidsbebyggelse. Antall enheter 

for hvert felt i hele planen må fremgå av bestemmelsene. Totalregnskapet må vises i 

tabellform.  

 Andre avsnitt om utvisning av skjønn må tas ut, da dette ikke gir tydelige rammer og gjør 

saksbehandling vanskelig.  

 Fjerde avsnitt andre setning tas ut, og erstattes med «fordelingen av størrelser beregnes 

samlet i den enkelte detaljreguleringsplan.»  

 I bestemmelsen er dette innarbeidet for alle BFF og BFR felt unntatt b_bfr11. 

Administrasjonen mener at b_bfr11 også må tas med i punkt 4.3.5. 

 

Administrasjonen påpeker i denne sammenheng at planforslaget med omgjøring av næringsarealer 

til fritidsformål således er i strid med kommunedelplan for Geilo, men at endringen til «fritid- 

tilrettelagt for utleie» er i tråd med kommunestyrets prinsippvedtak. Det er således opp til 

kommunestyret å gjøre denne endringen som ikke er i tråd føringene i gjeldende kommunedelplan 

for Geilo. 

 
 
Kvalitetsprogram: 
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Intensjonen med utarbeidelse av kvalitetsprogram var å gi retningslinjer med forklaringer for 
hvordan de juridisk bindende bestemmelsene skal forstås. Det skulle utfylle bestemmelsene for å gi 
mer forutsigbar behandling og felles forståelse for alle parter.  
 
Administrasjonen ser at forslag til kvalitetsprogram ikke er utarbeidet slik vi ønsker, og ikke vil gi 
ønsket effekt:  
 

- Flere vesentlige punkter er tatt ut av bestemmelse, og det henvises til føringer i 
kvalitetsprogrammet. Dette er ikke et juridisk bindende dokument, og vil derfor ikke holde 
som krav i plan/byggesak eller avslagshjemmel. Dette vil erfaringsvis gi store konflikter i den 
enkelte sak.  

- Det åpnes for videre rammer enn i bestemmelsene, og enkelte steder også motstrid (f.eks. 
gjerding).  

- Det legges inn punkter for hva som er tillatt og ikke tillatt, samt krav/pålegg. Dette er ikke er 
nevnt i bestemmelsene, altså derfor heller ikke juridisk bindende.  

- Det legges godkjenningsmyndighet til andre parter enn kommune (Vestlia reiselivsområde, 
områdearkitekt). Dette er ulovlig delegering ut til en tredjepart for tiltak som skal godkjennes 
av kommunen i byggesak. 

- Det legges pålegg om at kvalitetsprogrammet er bindende for kjøpere, det stilles krav til 
etablering av hytteeierlag m.m. Dette er privatrettslige forhold vi ikke kan pålegge etter plan- 
og bygningsloven, og da blir det bare ønsker.   

 
Vår vurdering er at intensjonen om kvalitetsprogram som supplement til en fleksibel områdeplan var 
god, men at dette dokumentet slik det nå er foreslått vil skape usikkerhet og forvirring rundt hva som 
er de faktiske juridiske rammene i plankart og bestemmelser. Kvalitetsprogrammet bør derfor tas ut 
som plandokument, og ikke følge planen videre i planprosessen. Planbestemmelsene må inneholde 
tilstrekkelige rammer for videre planlegging og byggesøknader. 
 
 
Plankrav: 
 
Hensikten med en områderegulering, jf. reguleringsplanveilederen (2018), er å avklare 
hovedstrukturen innenfor et område før delområdene detaljplanlegges. I hovedstruktur legges 
eksempelvis veg-, vann- og avløp-, gang/sykkel- og kollektivsystem, overvannsløsninger, 
grønnstruktur og byggeområder, uten å gå i detalj på eksempelvis tomtedeling. Videre 
detaljplanlegging kan enten gjøres gjennom detaljregulering av delområder, eller gjennom 
rammesøknad. Skal en kunne gå direkte fra områderegulering til byggesak, forutsetter det at det er 
gjort tilstrekkelig avklaringer på områdeplanen.  
 
Det har i denne områdeplanen vært et mål for både administrasjonen og utbygger at planen skal 
være detaljert nok til at en skal kunne gå rett til byggesak på flest mulig områder. Dette for å unngå 
detaljreguleringsplaner for hvert felt. Det er også et ønske fra utbygger at hvert felt må ha en 
fleksibilitet ved utbygging av felt.  
 
For å kunne fremme byggesøknad direkte fra områdeplan må rammene for bygging være avklart i 
juridiske bindende plankart og bestemmelser. Det er ikke tilstrekkelig med retningslinjer eller 
føringer. Dette er viktig for å legge til rette for en forutsigbar utvikling i et område, slik at 
medvirkning fra naboer og berørte parter er ivaretatt, samt at konfliktnivået i byggesaken reduseres. 
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For å oppfylle dette kravet vurderes det som nødvendig at følgende rammer ligger i kart og 
bestemmelser: 
 

- Formål – dette må være helt avklart. Kombinasjonsformål må ha detaljplankrav. 
- Antall enheter for hvert felt  
- Adkomstveier og parkeringsdekning 
- Vann- og avløpsløsninger med tilkoblingspunkter 
- Utnyttelsesgrad 
- Byggehøyder, takvinkel 
- Materialvalg/fargebruk 
- Terrengtilpasning – bestemmelser for skjæring og fylling 

 
Vår vurdering er at det kun er a-BFF 1-6, c-BFF –områdene som oppfyller disse kravene, og kan gå 
rett på byggesak.  
 
De resterende områdene vurderes å ha behov for ytterligere avklaringer gjennom 
detaljreguleringsplan. I BFR- områder er plankrav tatt ut av planforslaget fra konsulenten, og 
rådmannen vurderer det som nødvendig å legge plankrav inn igjen. Dette er områder med krav om 
fritid tilrettelagt for utleie, hvor fordeling av størrelser i henhold til retningslinjer for fritid tilrettelagt 
for utleie må beregnes og bindes i detaljplan. Dette er til dels store felt, der det legges opp til stor og 
massiv bygningsmasse med høy utnyttelsesgrad og høye mønehøyder. Siden feltene ikke har 
tomtegrenser, har vi ikke muligheter for å styre hverken fradeling eller at helhetlig utvikling i 
områdene er ivaretatt i en byggesak. En byggesak vil kunne fremmes for deler av et felt med en 
situasjonsplan for hele området, men denne vil ikke være juridisk bindende. Utvikling av resten av 
området vil derfor være uavklart og kan endres i neste situasjonsplan. Dette gir ikke forutsigbarhet 
for partene, og vi vurderer dette til å være i strid med krav til medvirkning. 
 
Flere av områdene har også svært bratt terreng. Dette gjør at adkomstveier, parkeringsarealer, vann- 
og avløp, forhold til nabofelt, sammenhengende strukturer også er forhold som bør avklares i en 
planprosess for å ivareta medvirkning og helhetlig utvikling.  
 
Alle kombinasjonsformål BAA- områder trenger plankrav, da det blant annet er helt nødvendig å 
avklare arealbruken mellom de ulike formålene. Dette er ivaretatt i planforslaget. 
 
Rådmannen foreslår følgende endringer av plankart og bestemmelser: 

- Antall tillatt enheter pr felt må inn i bestemmelsene, ellers må det bli krav om felles plan for 
hele A-områdene, B-områdene og C-områdene.  

- Pkt 3.1 endres til: Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for alle BAA-områder og BFR – 
områder, samt a-BFF7 før utbygging kan skje. Minimum 2 felter skal inngå i felles 
reguleringsplan. 

 
 
Plangrenser: 
 
Det er i planforslaget foreslått å trekke plangrensen lenger mot vest enn det som fremgår av 
planprogrammet og varselet for oppstart. Dette gjøres for å få plass til en skiheis. Denne endringen 
av plangrensen er ikke i tråd med kommunedelplan for Geilo. Det argumenteres fra Opus As for at 
grensene i en kommunedelplan ikke er så nøyaktige og må kunne justeres. 
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Plangrensen mot Økle i vest er i planprogrammet og varselet om oppstart i tråd med 
kommunedelplan for Geilo. I forbindelse med fastsettelsen av grensen i kommunedelplan for Geilo 
kom det innspill om å utvide grensen for Vestlia reiselivsområde mot vest. Fylkesmannen kom med 
innsigelse mot denne utvidelsen. Hvis man ønsker å utfordre denne grensen er ikke det noe som kan 
behandles på reguleringsplannivå, men må løses gjennom endring av kommunedelplanen. Det ligger 
store regionale og nasjonale interesser knyttet til forvaltning av villreinens leveområde som Norge 
har et internasjonalt ansvar for. Det er videre et viktig hovedprinsipp at tiltaket på 
reguleringsplannivå er i samsvar med arealbruken fastsatt på kommuneplannivå. Det er også viktig 
for å sikre realistiske og effektive reguleringsplanprosesser. 
 
Planområdet er i vest-sørvest også omfattet av Regional plan for Hardangervidda. Denne planen har 
nettopp vært på høring, og Hol kommune fremmet i sitt høringssvar ikke forslag om å endre denne 
grensen. Administrasjonen er kjent med at utbyggere i områdeplan Vestlia har sendt inn forslag om 
endring av plangrensen som høringsinnspill til Regional plan for Hardangervidda. Administrasjonen 
mener at Hol kommune ikke kan endre denne grensen, men at en endring eventuelt må skje 
gjennom endring av Regional plan samt kommunedelplan for Geilo. 
 
 
Diverse endringer av planbestemmelsen: 
 

- Punkt 2.1:  
Bestemmelsen om kvalitetsprogram skal ut jf. vår vurdering over om kvalitetsprogram. 
 

- Punkt. 2.2:  
Her må «situasjonsplan» byttes ut med «detaljregulering» og det vises til feil punkt. 
 

- Punkt 2.3:  
Siste avsnitt endres til: «Terrengform og vegetasjon på byggetomten skal om mulig bevares. 
Det tas spesielt sikte på bevaring av større trær». 
 

- Punkt 2.6:  
Administrasjonen mener at det ikke bør tillates å legge om bekker og mener at dette punktet 
må strykes. NVE anbefaler å ikke legge om bekker. 

 
- Punkt 2.7:  

Første avsnitt: Setningen «Ved større terrenginngrep innenfor plan området, eller betydelige 
deler av skogen blir fjernet…» er uklar. Hvor stor er et større terrenginngrep eller betydelige 
deler av skog? Dette bør spesifiseres. 

 
Tredje avsnitt: Formuleringen om at eksisterende vannveier skal «i størst mulig grad» holdes 
åpne, er uklar og bør spesifiseres. 

 
Siste avsnitt er ikke oppdatert i forhold til samlerapport og må oppdateres. 

 
- Punkt 3.1: 

Første avsnitt må gjelde alle felt, jf. vår vurdering over om plankrav. 
 

- Punkt 3.1.1:  
Her er det feil lovhenvisning. Riktig skal være § 20-4/5. Dette må rettes. 
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- Punkt 3.1.2:  

Første avsnitt: Administrasjonen er usikker på hva som menes her: «Vegtrasé kan endres ved 
detaljregulering. Ved detaljregulering skal vegen detaljreguleres frem til og langs med 
utbyggingsområdet og forbi neste sving.» 

 
Andre avsnitt: «Bekkedrag kan omlegges ved detaljregulering. Ved detaljregulering skal 
bekken skal reguleres frem til og langs med utbyggingsområdet i sammenheng med hele 
bakkeløpet.»  
 
Administrasjonen mener at bestemmelsen må tas ut og at dette vurderes i de tilfeller det er 
behov for endring av detaljregulering. Administrasjonen har ingen innvendinger mot endring 
av planer, men dette må ikke tas inn i bestemmelsene. 
 

- Punkt 3.3:  
Bestemmelsen strykes, jf. vår vurdering over om plankrav, og det skal redegjøres for 
følgende punkter i detaljreguleringsplan: 
 
o Arealformål – dette må være helt avklart.  
o Antall enheter for hvert felt  
o Adkomstveier 
o Utnyttelsesgrad 
o Byggehøyder, takvinkel 
o Materialvalg/fargebruk 
o Terrengtilpasning – bestemmelser for skjæring og fylling 
o Ute-/rekreasjonsareal og tilgjengelige koblinger mot omkringliggende 

grønnstrukturformål 
o Løsninger for VA og overvann 
o Parkering både under og over bakken 
o Energikilder 

 
- Punkt 4.1.1: 

Første avsnitt, første setning endres til: «Innenfor hvert av områdene A, B og C skal minst 70 
prosent av antall enheter tilrettelegges for utleie (sosikode 1120).» 

 
Andre avsnitt hører ikke hjemme i en bestemmelse og må strykes. 
 

- Punkt 4.1.2: 
Andre avsnitt endres til: «For fritidsboliger som er 50 m2 BYA eller mindre tillates det 
minimum 1 p-plass per enhet.» 
 
Siste avsnitt må stå sammen med forrige bestemmelse hvis det kun skal gjelde BFF områder. 
 

- Punkt: 4.1.3:  
Justering av arealformål. Dette er en bestemmelse som gir en «blankofullmakt» til å justere i 
planen. Administrasjonen mener at slike justeringer må skje i en planprosess. Situasjonsplan 
er en plan som ikke utarbeides etter en planprosess og ikke har noen juridisk bindende 
virkning. Det er heller ikke noe krav til høring eller medvirkning i en situasjonsplan. 
Administrasjonen mener at punkt 4.1.3 må strykes. 
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- Punkt 4.2.1: 

Administrasjonen mener at bestemmelsen om felles utformingskrav må gjøres felles for alle 
BFF, BFR og BAA-områder med følgende tillegg/endringer: 
 

o Bestemmelse om takvinkel endres til mellom 22 og 35 grader i tråd med 
kommuneplanens bestemmelse og bebyggeleseplanen for Vestlia Resort 

o Bestemmelsen om møneretning – stryke siste setning 
o Ny bestemmelse om at det tillates maksimalt 3 bygg på de enkelte 

fritidseiendommer i området 
o Ny fellesbestemmelse om bygging i bratt terreng innføres: krav om særlig 

terrengtilpassede bygg i terreng brattere enn 1:6 og underetasje i terreng brattere 
en 1:5. 
 

Kommunens praksis ved bygging i bratt terreng er at det ikke åpnes for bygging i 
helningsgrad brattere enn 1:4, med krav om særlig terrengtilpassede hytter i brattere 
områder enn 1:6, jf. veileder T-1450 «Planlegging av fritidsbebyggelse». De bratteste feltene 
i planområdet har helning på mellom 1:5 og 1-3,5, med enkelte brattere partier innimellom. 
Administrasjonen mener det derfor også må være krav om underetasje i brattere terreng 
enn 1:5 for å sikre at hyttene blir lagt godt inn i terrenget.  

 
- Punkt 4.2.2: 

Første avsnitt må angi maks antall bygninger pr. tomt. 
 
Siste avsnitt i bestemmelsen henger ikke sammen, bygningsmasse og BYA inkl. parkering. Her 
må det endres slik at tallene stemmer. Maks samlet bygningsmasse = 2400 kvm BYA. Maks 
antall BYA inkl. 36 kvm parkering er 200, dvs. 164 kvm bygningsmasse. Administrasjonen 
mener dette må rettes opp. 
 

- Punkt 4.3.1: 
Fjerde avsnitt henviser til feil punkt. Må rettes opp. 

 
- Punkt 4.3.5:  

Administrasjonen mener at det i bestemmelsen må være plankrav. Uten plankrav vil 
regulering av antall enheter tilrettelagt for utleie være vanskelig å kontrollere. Her er det 
bebyggelse fra før som ikke er i tråd med bestemmelsen.  

 
Siste setning i bestemmelsen må angi maks antall bygninger og maks størrelse for enkelte 
bygg pr. tomt for alle delfelt. 

 
- Punkt 4.3.6: 

Administrasjonen mener at Hytte 107 må vises på plankartet og beskrives i planbeskrivelsen. 
Dette fremgår i plandokumentet nå kun av et innspill fra Vestlia Hyttetun. 

 
Siste avsnitt hører hjemme under bestemmelsen for d-BFT4. 

 
- Punkt 4.4.4:   

Hvorfor er ikke c-BAA12 med i bestemmelsen om utnytting og antallsbegrensninger? 
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- Punkt 4.5: 
Uriktig betegnelse i overskriften. Institusjon (1163) er et utgått arealformål jf. nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digital planregister (del 2, 2019). 
 

- Punkt 4.6: 
Første setning. Kan må endres til skal.  

 
- Punkt 4.6.1:  

Veg 1 finnes ikke på plankartet, hvor er det?  
 
Hva er forsvarlig frihøyde? Administrasjonen mener dette må angis i meter og mener at 
minimumskravet må være 4,5 meter som er kravet til brannvesenet. 

 
- Punkt 4.6.2:  

Bestemmelsen må presiseres, menes det her samlet pr felt eller alle felt?  
 

Bestemmelsen om D-BFR1 ligger i 4.3.6 og kan strykes. 
 

- Punkt 4.7:  
Andre avsnitt: Administrasjonen mener at sperregjerder tas ut pga. sikkerhet.  

 
Siste avsnitt: Tillegg som må inn (for første strekpunkt), jf. vedtak i gjeldende plan for 
«Vestlia Vest del 1»: 

o «… og 12 (deling) i jordlova og skoglovens bestemmelser.» (tilføying i kursiv). 
o Ansvaret for å ta initiativ til dialog med beiterettshavarar og grunneigarar i BSA 

området, sør og vest, ligg på utbyggar. 
o Beiteretter må være klarlagt før utbyggingsavtaler inngås. 

 
Det mangler bestemmelser om bygninger i denne bestemmelsen. Administrasjonen

 mener at det må legges inn i bestemmelsen. 
 

- Punkt 4.8:  
Det finnes ikke a_BST1 på kartet, kun a-BST, og punkt 7.2.2 finnes ikke. 
 

- Punkt 4.9: 
Det må legges inn i bestemmelsene for de enkelte feltene hvor renovasjonsanlegg tillates. 

 
- Punkt 4.11.4 og 4.11.5: 

Det er i planforslaget foreslått å ta ut bestemmelsene. Administrasjonen mener at 
bestemmelsene må ta inn igjen da den sier hvor og hvordan gang- og sykkelveger skal 
etableres. 

 
- Punkt 4.12:  

Første avsnitt: Administrasjonen mener at hyttetun endres til fritidsbebyggelse da dette da 
også tillater enkeltstående hytter.  
 
Det mangler benevnelser på områder i bestemmelsen. Dette må rettes opp.  

 
- Punkt 4.13: 



 

  side 22 av 24 

Administrasjonen mener at denne bestemmelsen må tas ut da den «punkterer» 
grøntstrukturen og gjør den bebyggbar. Administrasjonen mener at grøntformål ikke kan 
inneholde barneskitrekk, taubane, topp- og bunnstasjon og at dette må fjernes fra 
bestemmelsen pkt. 4.1.3. Grensen skal ligge fast mot blågrønne strukturer. Slike pressede 
område kan ikke ha forhåndsgodkjent reduksjon. 
 

- Punkt 5.1: 
Tredje avsnitt: Hytter må plasseres utenfor hensynssonen også på tomt 8. 

 
- Punkt 5.2.1: 

Administrasjonen mener at bestemmelse om motorferdsel tas ut. Dette reguleres av annet 
lovverk og kan ikke skje i en planbestemmelse. 
 

- Punkt 6.2: 
Første avsnitt: Administrasjonen mener at «etc.» tas ut da dette åpner for tolkninger og 
tolkningstvil. 

 
- Punkt 6.5-6.7: 

Administrasjonen mener at disse bestemmelsen kan slås sammen. 
 

- Punkt 7.1.1: 
Administrasjonen mener at tiltaksplan må dateres. 
 

- Punkt 7.1.2: 
Her må det rettes i overskriften.  
 
Administrasjonen mener at økt skredfare pga. tiltak må vurderes før tiltaket og ikke i 
etterkant. Administrasjonen foreslår at tidspunkt endres til før tiltak gjennomføres. 

 
Andre avsnitt er ikke i samsvar med punkt 5.1, og dette må rettes. Bestemmelsene må evt. 
slås i sammen for tomt 6-8 og 23.  

 
Fjerde avsnitt: Feil henvisning til punkt 2.6 endres til punkt 2.7. 
 

- Punkt 7.1.3:  
Feil henvisning til punkt 4.7 endres til punkt 4.11. 

 
- Faglig retting: 

Rammetillatelse/igangsettingstillatelse: Det er brukt både begrepet igangsettingstillatelse og 
rammetillatelse/søknad. Administrasjonen mener dette må endres til byggetillatelse da dette 
vil omfatte både igangsettingstillatelse og rammetillatelse. Slik det står i bestemmelsen der 
det kreves rammetillatelse, vil dette si at alle søknader må skje i en to-trinns behandling. 
Dette vil etter administrasjonens mening være tungvint og kan gi unødvendig tidsbruk. Det er 
ikke vanlig at det søkes om byggetillatelse for enkelthytter i en rammesøknad. Dette skjer 
normalt i en ett-trinns søknad, altså ved at det gis igangsettingstillatelse når søknaden er 
behandlet. 
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Det er brukt tegn og bokstaver for prosent om hverandre. Det er også vekslet mellom 
bindestrek og understrek i benevnelsen for de ulike delfeltene. Dette bør være konsekvent så 
det er lettere å søke opp. 

 
 
Oppsummering: 
 
Det planmaterialet som er mottatt er nå i hovedsak av god kvalitet. Det er imidlertid viktig at de 
endringen som administrasjonen foreslår blir innarbeidet i planen slik at den blir i tråd med de 
føringer som kommunestyret har gitt i sine prinsipputtalelser og de vedtak som 
kommuneplanutvalget har fattet ved tidligere behandlinger av denne saken. Administrasjonen har 
ikke rukket å kontrollere at kommunens tilbakemeldinger på konsekvensutredningene er 
innarbeidet. Av denne grunn er heller ikke planbeskrivelsen kontrollert. De endringene som 
administrasjonen mener må foretas er så mange og angår så viktige deler av planen, at 
administrasjonen rår til at saken må sendes tilbake for å rette opp dette. Kommuneplanutvalget får 
saken til ny behandling når kommunen har mottatt oppdatert planmateriale. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommuneplanutvalget sender forslag til områdereguleringsplan for Vestlia, datert 15.08.2019 med 
tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse tilbake med følgende endringer: 

 Rekkefølgekrav: Planbestemmelsene rettes slik at rekkefølgekrav skal være innfridd før det 

gis igangsettingstillatelse. For kulvert FV40 ved kulturkyrkja og kryssing av Ustedalsfjorden 

skal rekkefølgekravet være sikret for det gis igangsettingstillatelse og være gjennomført før 

50% av enhetene er bygget. Det legges inn rekkefølgekrav knyttet til VA. 

 Plangrenser: Plangrensen endres til den grensen som fremgår av kommunedelplan for Geilo, 

planprogrammet og varselet om oppstart. 

 Plankrav: Antall tillatt enheter pr felt må inn i bestemmelsene, ellers må det bli krav om felles 

plan for hele A-områdene, B-områdene og C-områdene.  

 

 

 Pkt 3.1 endres til: 

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for alle BAA-områder og BFR – områder, samt a-

BFF7 før utbygging kan skje. Minimum 2 felter skal inngå i felles reguleringsplan.  

 Kvalitetsprogrammet tas ut av planen og dette innarbeides i planbestemmelsene. 

 Parkeringsdekning: Det innarbeides i planbestemmelsene følgende krav til parkeringsdekning 

etter enhetens størrelse i BYA: 

<50 kvm: 1 parkeringsplass 
50 kvm > 100 kvm: 1,5 parkeringsplasser 
>100 kvm: 2 parkeringsplasser 

 Veier: Plankartet og planbestemmelsene endres slik at minimum veibredde (veibane) settes 

til minimum 4 meter og tilførselsveier reguleres til minimum 6 meter. Det skal reguleres inn 

formålet «annet veiareal» på alle veier i planområdet slik at veiskulder og grøfter også inngår 

i veiformålet. 

 pkt. 4.1.1 må tydeliggjøres for å gi forutsigbare rammer i planen.  
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- I plankart og bestemmelser må det fastsettes og tydeliggjøres hvilke områder som er 

fritid – til rettelagt for utleie, og hvilke områder som er tradisjonell fritidsbebyggelse. 

Antall enheter for hvert felt i hele planen må fremgå av bestemmelsene. 

Totalregnskapet må vises i tabellform.  

- Andre avsnitt om utvisning av skjønn må tas ut, da dette ikke gir tydelige rammer og 

gjør saksbehandling vanskelig.  

- Fjerde avsnitt andre setning tas ut, og erstattes med «fordelingen av størrelser 

beregnes samlet i den enkelte detaljreguleringsplan.»  

- I bestemmelsen er dette innarbeidet for alle BFF og BFR felt unntatt b_bfr11. 

Administrasjonen mener at b_bfr11 også må tas med i punkt 4.3.5. 

 De forhold som i vurderingen er omtalt som mindre endringer rettes opp i planbestemmelser 

og plankartet.  

 I de tilfeller endringene har betydning for planbeskrivelsen foretas det også endringer i 

denne. 

Revidert planforslag vil bli fremmet for ny 1. gangs behandling i kommuneplanutvalget. 
 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 13.september.2019 
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