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Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 27.08.2020 sak 8/20 
 
Behandling 
Sigrid Simensen Ilsøy fremmet på vegne av Hol Senterparti endring av kulepunkt 2: 

 Kulvert Fv.40 ved kulturkyrkja og helårskryssing av Ustedalsfjorden skal være opparbeidet før 
50 % av enhetene er bygget. 

 
Sandra Marie Paulsen (V) fremmet følgende endring til punkt: 
Punkt 7.1.1.: 
Helårskryssing av Ustedalsfjorden skal være opparbeidet før det gis byggetillatelse. 
 
Oskar A. Skulstad ba om gruppemøte. Møte hevet kl 12:50. 
Møte satt igjen kl 12:55 
 
Votering 
 
Rådmannens innstilling kulepunkt 2 mot forslag til endring fra Hol SP kulepunkt 2, Hol senterparti sitt 
forslag ble enstemmig vedtatt.  
Sandra Marie Paulsen (V)sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Kulepunkt 2  deles i. 
Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
Kommuneplanutvalget legger sender forslag til områdereguleringsplan for Vestlia reiselivsområde, 
mottatt 18.08.20 til ny 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. 
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 Det innarbeides i bestemmelsene at skibro 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 
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OMRÅDEREGULERING FOR VESTLIA REISELIVSOMRÅDE - BEHANDLING AV 
REVIDERT PLANFORSLAG 

 
 
Saken avgjøres av:  
Kommuneplanutvalget vedtar å legge planen ut til offentlig ettersyn. 
Kommunestyret fatter endelig vedtak. 
 
Vedlegg:  

 Supplerende planbeskrivelse, 18.08.20 
 Reguleringsbestemmelser, 18.08.20. 
 Plankart, 18.08.20. 
 Temakart – Grønnstruktur 
 Skred AS, notat datert 15.4.2020, kommentarer til NVE sine skredrelaterte innsigelser til 

områdeplan 
 Skred AS, notat datert 15.4.2020, spesifisering av tiltak mot flom 
 Fylkesmannen i Buskerud, tillatelse til opprydding i forurenset grunn ved Geilo skytebane, 

27.02.2018 
 Fylkesmannen i Buskerud, vedtak om tillatelse til opprydding i forurenset grunn ved Geilo 

skytebane, 27.02.2018 
 COWI, desember 2016, Risikovurdering og tiltaksplan for Geilo skytebane 
 Oppsummering merknader, 07.08.20 
 Saksutskrift fra KPU-behandling 12.09.19, sak 3/19 
 Saksutskrift fra KPU-behandling 28.11.19, sak 2/19 
 Saksutskrift fra KPU-behandling 06.05.20, sak 5/20 
 Planbeskrivelse, 18.12.19 
 Reguleringsbestemmelser, 16.08.19 
 Reguleringsbestemmelser, 14.11.19 
 Innkomne merknader v/offentlig ettersyn, dok. 192-204 
 Innkomne merknader v/offentlig ettersyn, dok. 205-234 
 Innkomne merknader v/offentlig ettersyn, dok. 236, 239 og 245 
 Vedlegg C – Forsvarsbygg miljøkartlegging, 2014 
 Vedlegg D – Forsvarsbygg, supplerende miljøkartlegging, 21.01.2016 
 Vedlegg E – Rapport COWI, supplerende prøvetaking, 17.11.2016 

 
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: Asplan Viak 
Planareal: 2 km2 

Mottatt revidert planforslag: 09.08.20. 
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 
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frittliggende og konsentrert bebyggelse. Planforslaget legger opp til 900 nye enheter og ble 
førstegangsbehandlet i sak 2/19 den 28.11.2019. Planen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 
18.12.2019-13.02.2020. Fylkesmannen i Oslo og Viken fikk utsatt frist til 21.02.2020, og Viken 
Fylkeskommune fikk utsatt frist til 16.03.2020. 
 
I forbindelse med offentlig ettersyn har det kommet innsigelser fra Fylkesmannen, fylkeskommunen 
og NVE. Disse er knyttet til tema naturfare (skred, flom og overvann), villrein, ospeskog, myr, 
jordvern, matproduksjon, beitebruk og kulturlandskap. Innsigelsene var tema i møte i 
kommuneplanutvalget 06.05.2020, sak 5/20. Det ble vedtatt å opprette en styringsgruppe for 
sluttføring av planprosessen. Områdeplanen er omarbeidet for å svare ut innsigelsene og mer 
dokumentasjon er lagt til etter undersøkelser i felt. Hol kommune vurderer at endringene også 
krever ny offentlig ettersyn. For mer informasjon om dette vises det til supplerende planbeskrivelse 
av den 18.08.20. 
 
Det er også gjort vurderinger av andre innkomne merknader. Totalt kom det inn 41 merknader ved 
offentlig ettersyn. Disse er vurdert og kommentert i eget vedlegg (oppsummering av merknader). En 
del av høringsinnspillene er løst/delvis løst gjennom arbeidet med innsigelsene. Ettersom planen skal 
på ny offentlig ettersyn har administrasjonen fokusert på de merknadene som bør tas til følge i 
denne omgang. En del av disse er foreslått som supplerende endringer av administrasjonen der de 
ikke er innarbeidet i planforslaget. De er vurdert og kommenteres i saksfremlegget og fremkommer 
under Rådmannens innstilling. 
 
Andre merknader som er vurdert til å være mindre vesentlige eller ikke bør tas til følge er derfor ikke 
drøftet nærmere i saksfremlegget da rådmannen vurderer det som avgjørende å løse innsigelser man 
kan gå videre i planprosessen (jf. kommuneplanutvalget sak 5/20 den 06.05.20).   
 
Denne behandlingen tar for seg endringene som er gjort etter offentlig ettersyn. For tidligere 
utredninger, bakgrunn, planprosess og andre opplysninger vises det til planbeskrivelsen datert 
18.12.19 og saksutskrift fra behandlingen den 28.11.19. 
 
Endringer i forhold til overordnet plan: 

 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) i tråd 
med kommunedelplanen. 
 

 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: 
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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 (se vedlegg fra 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 rødlistearter. Som avbøtende tiltak er det foreslått at det 
tilgjengeliggjøres erstatningsareal, sikret gjennom bestemmelse om mulighet for å sette opp gjerde. 
Det er ikke ønskelig med gjerder i området, men er åpen for nærmere dialog med Fylkeskommunen 
om dette. 
 
LNF-område: I revidert plan har formålet blågrønnstruktur blitt endret til LNF-formål. Det omfatter 
deler av ospeskogen og Uthusslåtta med innmarksbeite. Det er lagt til bestemmelse om at det ved 
tilrettelegging og skjøtsel av areal skal det så langt det er mulig ikke fjernes osp og at kvaliteten på 
dagens matjord skal vurderes og brukes til nydyrking ved god kvalitet. Et større område i sørvest, 
tidligere regulert til skianlegg (BSA), er også endret til LNF. Tapet av levesteder/biotoper for 
potensielle rødlistearter og barrierer for vilt er redusert.  
 
Helse-/miljø og beredskapsforhold: 
Solli-området: Revidert planforslag viser til utfordringer med ny adkomst til Solliområdet. Innkjøringa 
er uheldig på grunn av 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. På grunn av at rekkefølgekravet om avstenging av eksisterende innkjøring fra fv. 40 
trer inn relativt raskt ved utvikling av Vestlia, foreslås det at innkjøring til Solli-området i vest gjøres 
til en midlertidig tidsbegrenset løsning i påvente av reguleringen av 65/39 (se supplerende 
planbeskrivelse). 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Revideringen gir ikke endringer i økonomiske konsekvenser for kommunen. Det vises til vurderinger i 
tidligere saksutskrift. 
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Vurdering:   
Kommunen ved samarbeidsgruppen og administrasjonen har samarbeidet med Asplan Viak for å 
komme frem til en planforslag som kan gi grunnlag for videre planprosess. Det er foreslått vesentlige 
plangrep og endringer for å imøtekomme innsigelsespunktene fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen 
og NVE. Administrasjonen er positive til endringene som er gjort for å svare ut innsigelsene og 
kommenterer de ikke nærmere her. Disse er punktvis oppsummert i supplerende planbeskrivelse 
med vurderinger. Etter justeringene som er gjort i forbindelse med tilbakemelding den 17.08.20 
stiller administrasjonen seg også bak de andre foreslåtte endringene. Administrasjonens vurdering er 
at områdeplanen tar mange gode grep for å utvikle Vestlia videre som reiselivsområde og nå 
balanserer utbygging med flere andre viktige hensyn i og rundt planområdet på en bedre måte.  
 
I forbindelse med behandlingen av andre innkomne merknader og ny førstegangsbehandling mener 
administrasjonen at planen bør vedtas med noen supplerende endringer. Under gjennomgås disse 
supplerende endringene med administrasjonens vurdering: 
 

1. Rekkefølgekrav om helårskryssing av Ustedalsfjorden og kulvert under Fv. 50.  
Dette rekkefølgekravet har vært behandlet flere ganger tidligere, men bestemmelsene 
henger ikke sammen med tidligere vedtak. Før førstegangsbehandling den 12.09.19 foreslo 
Opus å ta ut rekkefølgekrav om kulvert og vinterkryssing. I saksfremlegget står derfor 
følgende om 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. 
 
Områdeplanen ble også vedtatt med denne innstillingen i kommuneplanutvalget (12.09.19, 
sak 3/19):  
 
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. 
 
Med “sikret gjennomført” menes at tiltakshaver/grunneier har inngått utbyggingsavtale eller 
finansieringsavtale (jf. bestemmelsens pkt. 7.2, nå pkt. 7). 
 
Dette ble ikke innarbeidet i reguleringsbestemmelsene som administrasjonen mottok til 
behandlingen 28.11.19, sak 2/19. Dette er påpekt i saksutskriften s. 13: 
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Administrasjonen mener revidert bestemmelse ikke er i tråd med vedtaket som sier at 
kryssing av Ustedalsfjorden skal være sikret og gjennomført før 50 % av enhetene er bygd. 
Det samme gjelder for kulvert ved kulturkyrkja (bestemmelsen 7.1.2 bokstav a og b). 
Bestemmelsen må endres så dette sikres, og formuleringen om at det skal «tilrettelegges for» 
må bort. jf. Rådmannens innstilling. 
 
Ved en inkurie ble formuleringen svekket i Rådmannens innstillingen. Planen ble lagt ut til 
offentlig ettersyn med følgende endring/formulering: 
 
Rekkefølgekrav: Planbestemmelsen rettes slik at kulvert Fv. 40 ved kulturkyrkja og kryssing av 
Ustedalsfjorden er sikret etablert før 50 % av enhetene er bygget. 
 
Dette henger ikke sammen med vurderingen i saksfremlegget eller tidligere vedtak i 
kommuneplanutvalget. Det er påpekt i mange av høringsinnspillene at rekkefølgekravet er 
alt for vagt og lite konkret for en så vesentlig infrastruktur knyttet til planen (Geilo sti- og 
løypelag, Geilo velforbund, Geilo Tettstedutvalg og mange private).  
 
Slik ordlyden er nå blir kan en ikke få kulvert og kryssing av Ustedalsfjorden realisert i 
overskuelig fremtid. Administrasjonen mener at en tett og massiv utbygging må være med å 
bidra til videreutviklingen av fritidstilbudet i tidlig fase, da det fremskynder behovet for 
dette. Det er en forutsetning for at Geilo fortsatt skal være et attraktivt område for 
fritidsmarkedet samt attraktiv lokalsamfunn for fastboende. Det er spesielt viktig nå som 
alpinanlegget med heis og nedfarter er tatt ut at det sikres utvikling av sti- og løypenettet 
rundt Ustedalsfjorden for Geilo som reiselivsdestinasjon. 
 
Administrasjonen mener rekkefølgebestemmelsen må følge vedtaket 12.09.19, sak 3/19, slik 
at tiltaket skal være sikret før det gis igangsettingstillatelse og være gjennomført før 50 % av 
enhetene er bygget. Det foreslås å presisere ordlyden fra gjennomført til opparbeidet. Det 
må også presiseres i rekkefølgebestemmelsen at det dreier seg om 
helårskryssing/helårstrasé) av Ustedalsjorden slik det står i vurderingene i saksutskriftene og 
i planbeskrivelsen (s. 7, bro v/Solli – koble nord- og sørsiden av Ustedalsfjorden rundt). Hvis 
ikke risikerer man en midlertidig vinterkryssing.  
 
Administrasjonen har også ønske om at helårskryssingen av Ustedalsfjorden markeres på 
plankart før sluttbehandling. Det stilles ikke krav om dette nå for å kunne utrede 
hensiktsmessig plassering først. 
 

2. Dimensjonering av skibro/helårskryssing. 
Administrasjonen mener det må sikres i bestemmelsene skibro/helårskryssing med 
tilstrekkelig bredde for stor tråkkemaskin. En tråkkemaskin er minimum 6 meter bred og det 
trengs større areal for å tråkke opp skiløype.  
 

3. Busslomme/bussholdeplass. 
Det går i dag skibuss til Vestlia fra Geilo sentrum og det er busstopp ved planlagt rundkjøring 
som betjenes av linje 333 og 420. Administrasjonen støtter Fylkeskommunens anbefaling om 
at det sikres busslommer på hver side av eksisterende opphøyd gangfelt ved Sparbutikken 
ved etableringen av rundkjøringen. Ved å etablere bussholdeplasser her vil også eventuelle 
shuttlebusser eller andre rutebusser kunne dra nytte av å stoppe i nærheten av planområde 
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og/eller dagligvarebutikk. I tillegg bør det utredes mulighet for en busslomme mellom 
rundkjøringen b-BAA1. Endelig plassering av bussholdeplasser må vurderes med tanke på 
areal og trafikksikkerhet. 

 
4. Bestemmelse om anleggsarbeid og tidspunkt med hensyn til støy. 

Det anbefales at det innarbeides bestemmelser som regulerer driftstid for tiltak etter 
bestemmelsens 6.6 (massehåndtering). Det anbefales at opplasting, lagring og transport av 
masser kun kan skje mandag til fredag hele året mellom kl. 07 og 19. 
 

5. Bestemmelse om offentlig veg – o_SV3. 
O_SV3 bør reguleres til samme bredde som o_SV5, dvs. 6 meter da denne er tilkomstvei til 
o_SV5 og dagligvarebutikk (Spar) med varetransporten som følger. 

 
Det vurderes at revidert planmateriale nå kan tas opp til behandling med supplerende endringer med 
sikte på ny offentlig ettersyn og løsning på innsigelsene. 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommuneplanutvalget legger sender forslag til områdereguleringsplan for Vestlia reiselivsområde, 
mottatt 18.08.20 til ny 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 og helårskryssing av Ustedalsfjorden skal være opparbeidet før 
50 % (450) av enhetene er bygget. 

 Det innarbeides i bestemmelsene at skibro 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 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 27.august.2020 
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