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REGULERINGSBESTEMMELSER - DETALJREGULERING 

BERGHEIM – GEILO SENTRUM 
  Hol kommune   

Vedtatt i Hol kommunestyre den 02.09.2021, saknr. 62/21 
   Endret i Hol kommunestyre den 4.11.2021, saknr. 86/21, klagebehandling 

 
 
 

1. PLANENS HENSIKT 
Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse og felles lekeareal innenfor område B3 
og FeL1 i reguleringsplan for Geilo sentrum (PlanID 3044_062004088) i Hol kommune. Planen skal gi 
føringer for omfang og utforming av ny bebyggelse, sikre at hensynet til områdets attraksjonskraft blir 
ivaretatt og sikre at området fremstår helhetlig med god tilpassing til omgivelsene. 

 

 

2. FELLES BESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
Ved utbygging skal eksisterende vegetasjon søkes bevart. Terrengforandringer i form av fyllinger, 

skjæringer og sår i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet skal etterbehandles/overdekkes og 

tilsåes/beplantes slik at det får et naturlig utseende. 

Bygninger skal gis en helhetlig utforming, og tilpasses eksisterende terreng, landskap, omgivelser og 

omkringliggende bebyggelse. 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 

helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, slagg etter 

jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om 

kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8. 

Det tillates etablering av teknisk infrastruktur innenfor alle arealbruksformål. Nødvendige inngrep 

ved etablering av tekniske anlegg/ledningsgrøfter skal gis en etterbehandling slik at området får et 

naturlig utseende. 

Ved utbygging i området skal det vurderes ulike oppvarmingsløsninger/alternative energiløsninger. 
 

Lekearealet er felles for eiendommene i felt B1, B2, B3, TB1a-g og HBTF3 i Geilo sentrumsplan (PlanID 
062004088). 

 
 

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

3.1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

 
3.1.1. Boligbebyggelse B1 

3.1.1.1. Krav til situasjonsplan 

Samtidig med byggesøknad skal det foreligge en situasjonsplan i minimum målestokk 1:200, og en 
redegjørelse for den estetiske tilpasningen til omgivelsene. Planen skal vise hvordan den bygde, og 

ubebygde delen av feltet skal utnyttes og terrengformes. Det skal redegjøres for 

bygningsplasseringer og bygningsvolum, material-, form og fargebruk, planlagt terrengbehandling, 

støttemurer, gjerde, atkomst, parkering, ledningsgrøfter og etterbehandling/tilplantning, løsning for 
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renovasjon, samt overvannshåndtering. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende 

(opprinnelig) og nytt terreng sammen med bygningshøyder. 

 
 

3.1.1.2. Utnytting 

Tillatt utnyttelse er 60 % BYA inkl. overflateparkering. Parkering under bakken medregnes ikke i den 

totale BYA. 

Maks tillatt utnyttelse for hovedbygg inkl. overflateparkering er 50 % BYA. Resterende 10 % BYA kan 

benyttes til fellesanlegg for boder, sykkelparkering, rømningstrapp, pergola/skjerming ol. Dersom det 

ikke etableres boder, sykkelparkering, pergola/skjerming ol. økes likevel ikke utnyttelsesgraden for 

hovedbygget inkl. overflateparkering. 

 
3.1.1.3. Parkering 

Det skal settes av en vinterbrøytet parkeringsplass pr. boenhet. 

Minimum 5% av parkeringsplassene skal reserveres og være tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Parkeringsplasser reservert og tilrettelagt for funksjonshemmede, eventuelle gjesteparkering, kan 
opparbeides i p-kjeller/under bakken og/eller på terreng. Resten av parkeringsplasser skal være felles 
og opparbeides i p-kjeller/under bakken. 

 
 

3.1.1.4. Minste uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være minimum 25 m2 per boenhet opp til 2 enheter, og 10 m2 

per boenhet fra og med 3 enheter. Utomhusareal kan omfatte areal på dekke over overbygget etasje 

på kjellerplan, dersom det har adkomster som gir forskriftsmessig tilgjengelighet. Uteoppholdsareal 

på balkonger eller takterrasser kommer i tillegg. Uteoppholdsarealet skal være hensiktsmessig 

utformet og ligge godt tilgjengelig for boligene. Minimum 4 m2 skal være privat eller nært 

uteoppholdsareal. 

 
Uteoppholdsareal skal kun løses innenfor boligformålet. 

 
3.1.1.5. Byggehøyder 

Maks tillat mønehøyde for hovedbygg er 12 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Maks tillat mønehøyde for boder er ved saltak 4,5 meter. Ved flatt tak/pulttak er mask tillat 

mønehøyde 3,5 meter. 

 
3.1.1.6. Utforming 

Farger på ny bebyggelse skal være i jordfarger eller hvitt. Skarpe farger er ikke tillatt. Fasader skal ha 

tremateriale og/eller naturstein. I forbindelse med terrasser/svalganger og på deler av bebyggelsen 

tillates glassfasader. Det er tillatt med båndtekking på tak og på deler av bebyggelsen. 

Dersom synlig grunnmur overstiger 0,8 m skal denne forblendes med fortrinnsvis steinmaterialer 

eller andre materialer som harmoneres med bygningsmiljøet i området. 

Bebyggelsen skal ha saltak/skråtak, med en takvinkel på mellom 25 og 40 grader. Trapp/heistårn, 

balkonger/svalganger og boder kan ha flatt tak. 

Det tillates etablering av takterrasse på deler av bebyggelsen. 
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3.1.1.7. Plassering 

Plassering av ny bebyggelse skal tilpasses terrenget. Det er tillatt med underetasje. 

Bygninger skal legges i balanse mellom skjæring og fylling, målt fra opprinnelig terrengs nivå. 

Maksimalt tillatt fylling i skrått terreng skal ikke overstige 1,5 m. 

 
3.1.1.8. Byggegrense 

Byggegrenser er 4 meter målt fra formålsgrenser. 

Terrasser, boder og rømningstrapp kan plasseres 2 meter fra formålsgrenser. 

Installasjoner i forbindelse med søppelhåndtering (eks. moloker) kan plasseres i formålsgrensen mot 

nord. 

 
3.1.2. Felles lekeareal 

Lekearealet skal være minimum 50m2, og tilrettelegger også for aldersgruppen 5-13 år (dvs. være 
egnet for aktiviteter som ballek, skating, sykling, tauhopping, aking m.m.). Det skal være fast dekke 
(stein, asfalt o.l.) for tilkomst for (trehjuls)sykkel, barnevogn, rullestol osv. Lekearealet for den yngste 
aldersgruppen (0-5) skal være minimum 50m2, med lekestativer beregnet på små barn og sitteplass 
med bord for voksne. Det er ellers tillat med installasjoner som fremmer lek og bevegelse for barn. 
Lekeplasser skal være universelt utformet med hensyn til tilkomst og sittemøblement. Eventuelle 
lysanlegg på leikearealene skal ha effektiv skjerming så boliger rundt ikke blir plaget av lyset. 

 
Deler av parkeringskjeller i tilknytting til parkeringskjeller i B1 tillates etablert under areal avsatt til 
felles lekeareal. 

 
3.1.3. Veg 

Regulert vegtrasé skal gi helårs adkomst til området. 
 
 

4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSONER (§§ 12-6 OG 11-8) 

4.1. Støysone H220 
Gul støysone H220 fremgår av plankartet. Innenfor sonen kan det ikke gis igangsettingstillatelse til ny 

boligbebyggelse før tilfredsstillende støynivå kan dokumenteres. 

 
Alle boenheter med støyutsatt fasade innenfor sonen skal være gjennomgående og det skal 

dokumenters at alle boenheter kan ha en stille side der støynivå er mindre eller lik grenseverdi 

Lden<55dB gjengitt i T-1442/2016, tabell 3. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål 

(stue og soverom) i hver boenhet skal ha minst ett åpningsbart vindu mot stille side, herunder 

minimum 1 soverom. Hver boenhet skal ha tilgang stille uteoppholdsareal (jf. pkt. 3.1.1.4.) med 

støynivå under grenseverdi Lden<55dB i T1442/2016, tabell 3. 

 

 

5. BESTEMMELSESOMRÅDER 
 

Innenfor bestemmelsesområde #1 markert i plankartet skal det etableres en flomgrøft iht. krav i VA- 

plan Detaljregulering Bergheim – Geilo sentrum, utarbeidet av Asplan Viak AS. Lengde på grøften må 
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avklares ved detaljprosjektering. Det er innenfor området ikke tillatt med tiltak som kan være til 

hinder for flomgrøfta. 

 

 

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse skal det utarbeides en situasjonsplan iht. pkt. 

3.1.1.1. 

Før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg skal vann- og avløpsløsninger utredes og planlegges slik 

at tekniske planer for vann og avløp er godkjent. Endelig plassering av overvannsmagasin som 

beskrevet i VA-plan Detaljregulering Bergheim – Geilo sentrum, utarbeidet av Asplan Viak AS skal her 

avklares. Det samme gjelder etablering av flomgrøft innenfor bestemmelsesområde # 1og etablering 

av stikkrenne under Gjeilegutu. 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse skal tilfredsstillende støynivåer kunne 

dokumenteres, jf. pkt. 4. 

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye enheter innenfor planområdet 

skal fortau langs planområdet mot Geilovegen være opparbeidet. Fortau skal i henhold til 

egen avtale bygges i samråd med kommunen, med grunnlag i tekniske krav for bygging av 

kommunale vegen, samt Statens vegvesens gjeldende håndbok nr. 017 Veg og 

gateutforming. 

Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal støyskjerm som vist i plankartet være etablert. 

Før det gis brukstillatelse for nye bygg skal det være etablert vann- og avløpsløsninger iht. godkjente 

tekniske planer. 

Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal det være etablert tilfredsstillende adkomst og 

parkering. 

Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal lekeareal være etablert, og tilfredsstillende støy- og 
lysforhold samt eventuelle sikringstiltak må dokumenteres. 


