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Rådmannens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagt 
forslag til detaljregulering for område B3 og FeL1, Geilo sentrum.  
 
 
 
Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 47/2021 i møte den 18.08.2021 

Behandling  

Runar Tufto (Sp) ba om gruppemøte. Møte ble hevet kl. 12:54. Møte ble satt kl. 13:05. 

Elin Solveig Bondli Lauvrud (Sp) fremmet forslag: 

Til behandlingen i kommunestyret skal administrasjonen fremlegge en nærmere redegjørelse for 
jorddybde-kravet i reguleringsbestemmelsenes punkt 3.1.2, siste ledd. 

Elin Solveig Bondli Lauvrud (Sp) fremmet følgende endringer: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagt forslag til 
detaljregulering for område B3 og FeL1, Geilo sentrum, med følgende endringer: 
•    Før igangsettingstillatelse skal fortau mellom Ustedalen hotell, planområdet og Geilo sentrum 
(G27) være etablert. 

•    Maks tillatt mønehøyde skal følge overordnet plan. 
  

Votering: 

Det ble først stemt over forslag om endringer fra Hol Sp punktvis. 

Punkt 1: falt 4 mot 3 (Sp) 

Punkt 2: falt 4 mot 3 (Sp) 



Det ble så stemt over tilleggsforslag fremmet av Hol Sp. 

Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fremmet av Hol Sp ble enstemmig vedtatt. 

  

Saksordfører:  Anders Tørrisplass. 

 

Vedtak 

 

  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagt forslag til 
detaljregulering for område B3 og FeL1, Geilo sentrum.  

Til behandlingen i kommunestyret skal administrasjonen fremlegge en nærmere redegjørelse for 
jorddybde-kravet i reguleringsbestemmelsenes punkt 3.1.2, siste ledd. 

  



Kommunestyre har behandla sak 62/2021 i møte den 02.09.2021 

Behandling  

Saksordfører: Anders Tørrisplass 

  

Hol Sp fremmet følgende forslag av Elin Solveig Bondli Lauvrud: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagt forslag til 
detaljregulering for område B3 FeL1, Geilo sentrum, med følgende endringer:  
•    Før det gis igangsettingstillatelse skal fortau mellom Geilo sentrum (G27) og planområdet 
være etablert.  
•    Maks tillatt mønehøyde skal følge overordnet plan.  
 
Hol H fremmet følgende forslag av Inger-Brit Vindegg: 
Ta ut tekst: 
3.1.2 
Minste jorddybde over parkeringskjeller innenfor areal avsatt til felles lekeareal må være 1 meter. 
  

Votering: 
Forslag fremmet av Inger-Brit Vindegg (H) ble enstemmig vedtatt. 

Forslag Sp punkt 1 ble vedtatt 16 mot 5 (3H, Vindegg,Tørrisplass, Haatuft, og 2 Ap- Skulstad, 
Stue ) 

Forslag Sp punkt 2: 12 mot  9 (6H og  3 Ap-Kaupang,, Stue og Skulstad) 

Innstilling fra utvalg for plan og utvikling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagt forslag til 
detaljregulering for område B3 og FeL1, Geilo sentrum. 
•    Før det gis igangsettingstillatelse skal fortau mellom Geilo sentrum (G27) og planområdet 
være etablert.  
•    Maks tillatt mønehøyde skal følge overordnet plan.  

3.1.2 Tas ut 
Minste jorddybde over parkeringskjeller innenfor areal avsatt til felles lekeareal må være 1 meter. 

  

  



Saken avgjøres av 
Utvalg for plan og utvikling 
Kommunestyret fatter endelig vedtak 
 

Vedlegg 
1. Reguleringskart, 24.06.21 
2. Reguleringsbestemmelser, 05.07.21 
3. Drift- og vedlikehold - felles lekeareal, bekreftelse, 29.06.21 
4. Oppdatert VA plan, 22.06.21 
5. Planfremmers kommentarer til merknader, inkl. sol/skyggeanalyse, 25.06.21 
6. Innkomne merknader ved offentlig ettersyn, samlet 
7. Planbeskrivelsen, 26.02.21 
8. ROS-analyse, 25.06.21 

 

Dokument i saken 
Se dokumentoversikt i 360 og elements.  

Saksopplysninger 

Plantype: Detaljregulering  
Forslagsstiller: Bergheim AS   
Plankonsulent: Asplan Viak AS   
Beliggenhet: G/bnr. 64/8 sentralt plassert i Geilo sentrum.  
Planareal: Ca. 3,5 daa.  
Prøveinnsendelse planforslag: 21.12.20.  
Komplett planforslag: 26.02.21.  
Hovedinnhold: Planforslaget legger til rette for etablering av ny boligbebyggelse og felles 
lekeareal innenfor område B3 og FeL1 i reguleringsplan for Geilo sentrum.  

 
Da planen ble 1.gangs behandlet i UPU 14.04.21, sak 24/21, ble følgende vedtatt: 
‘Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge 
forslag til detaljregulering for område B3 og Felt 1 - Geilo sentrum (planID 3044-4231) ut 
til offentlig ettersyn med følgende endringer:  
 
- Det tilføres til felles bestemmelser at lekearealet er felles for eiendommene i felt B1, B2, 
B3, TB1a-g og HBTF3 i sentrumsplan  
- Bestemmelse 3.1.1.3 endres til å sikre at 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.  
- Bestemmelse pkt. 3.1.1.4. endres til å sikre uteoppholdsareal kun innenfor boligformålet.  
- Det tilføres bestemmelse pkt. 3.1.2 at 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 tilføres til rekkefølgebestemmelse: Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse skal 
lekeareal være etablert, og tilfredsstillende støy- og lysforhold samt eventuelle 
sikringstiltak må dokumenteres. 
 
Grunnet ovennevnte endringer, kan følgende tas ut:  



- Bestemmelsesområde til felles lekeareal  
- Tredje setning i bestemmelse til støy hensynsone at tilfredsstillende støynivå må 
dokumenteres for lekeplass.’ 
 

Innkomne merknader ved offentlig ettersyn 

Nedenfor gis en sammendrag av innholdet i innkomne merknader med tilhørende 
vurdering fra planfremmer og rådmannen. Det har kommet inn 11 merknader til 
planforslaget som har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 17.04.21-29.05.21. For 
detaljert informasjon i de innkomne merknadene, vises det til vedlagt dokument. 

Saksbehandling etter offentlig ettersyn 
Administrasjonen sendt en epost til planfremmer 18.06.21, og ba om et revidert 
planforslag med avklaring om hvem er tenkt drift- og vedlikehold ansvarlig for felles 
lekeareal. Asplan Viak as bekreftet 29.06.21 (se vedlagt) at ‘tiltakshaver påtar seg ansvar 
for at drift og vedlikehold av felles lekeareal sikres.’ 

 
Avsender Planfremmers  

vurdering 
Rådmannens 
vurdering 

Statsforvalteren i Oslo og 
Viken 
a) Bygg sør for planområdet 
kan føre til en del skygge på 
lekearealet, særlig på 
høsten og vinteren.  
 
b) Planen sikrer 50 m2 
lekeareal. Forutsetter at 
dette er pr. boenhet og ber 
kommunen rette opp 
bestemmelsene. 
 
c) Savner en bedre 
redegjørelse for barn- og 
unges interessert innenfor 
området. Hva finnes av 
tilbud og hva er behovet? 
Når det gjelder vei til skole 
og fritidsaktiviteter mener 
de dette burde vært 
grundigere omtalt.  
 
d) Det er i dag gang- og 
sykkelveg langs riksveg 7 
med kryssing via 
fotgjengerfelt. Utover dette 
er det lite tilrettelagt for 
myke trafikanter. Behovet 
for planskilt kryssing av 
riksveien kan bli et behov i 
takt med boligutbygging i 
sentrum. 
 

a) Det er gjennomført en sol 
/skyggeanalyse som viser at 
arealet vil ha tilfredsstillende 
solforhold på minimum 50 % 
av arealet kl. 15 ved 
jevndøgn.  
 
b) Det er bestemmelser fra 
sentrumsplan, justert/endret 
i tråd med vedtak av 
14.04.21, som gjelder i 
denne saken.  
 
c) Viser til planbeskrivelsen. 
Planområdet ligger sentralt 
plassert med kort avstand til 
bl.a. rekreasjonsområder 
(sommer og vinterstid), 
skole, og idrettsplasser. 
 
d) Det er gangveg fra 
planområdet og langs riksveg 
bl.a. til barnehager og 
idrettsområde. Det er i 
gjeldende planer lagt til rette 
for etablering av gangveg 
langs Geilovegen inn til 
sentrum. Denne planen 
utgjør en liten del av 
gangtrafikken, og å pålegge 
etableringa av planskilt 
kryssing er urimelig. 
 

 
a) Planfremmer har 
dokumentert at krav fra 
veiledende kommunedelplan for 
Geilo kan bli oppfylt. 
 
 
b) Totalt oppholdsareal skal 
være min. 25m2 per leilighet 
opp til 2 enheter, og 10m2 pr. 
leilighet fra og med 3 enheter. 
Dvs. planen skal sikre min. 
230m2 basert på 20 enheter, og 
kun innenfor boligformålet.  
 
c) Rådmannen er uenig med 
Statsforvalteren da det skal 
sikres en felles lekeareal på ca. 
1,5 daa innenfor et 
sentrumsnært område. 
Ivaretakelse av barn- og unges 
interesse var også en viktig del 
av 1.gangsbehandling. 
 
d) Geilo sentrumsplan stilles 
ingen rekkefølgekrav til område 
B3 mht. ny gangveg, og derfor 
enig med planfremmer. 
 
e) Alle boenheter med 
støyutsatt fasade skal også være 
gjennomgående, og det skal 
dokumenteres før det gis 



e) Både støygrense for 
veitrafikk og støyskjerm bør 
bli regulert inn. Savner et 
kart som viser utbredelsen 
av støy i området og effekt 
de ulike tiltakene vil få. 
Viktig at rekkefølgekrav blir 
fulgt opp i byggesøknad.  
 
f) Fraråder bruk av 
russervinduer som det er 
vist til i støyrapporten. Disse 
kan ikke åpnes fullt ut og 
samtidig ivareta støyhensyn. 
 

e) Uproblematisk å 
innarbeide støygrensen og 
støyskjerm. Støyanalysen 
viser at tilfredsstillende 
støynivå kan oppnås og 
hvilke tiltak som kan gjøres 
for å få til det. Dette er 
videre fulgt opp i planen. 

igangsettingstillatelse at alle 
boenheter kan ha en stille side. 
 
f) Enig med Statsforvalteren, og 
russervinduer tillates ikke i 
vedlagt bestemmelser. 
 

Viken fylkeskommune 
a) Lekearealet er noe 
mindre enn i gjeldende plan. 
Det er viktig at det sikres 
gode kvaliteter. Ved 
omdisponering av arealer 
skal det skaffes fullverdig 
erstatning. Bør vurdere å 
øke arealet for å sikre nok 
plass til lekeområder også 
for de større barna.  
b) Påpeker viktigheten av å 
påse at lekearealet har 
tilfredsstillende solforhold.  
 
c) Stabburet er gammelt og 
at det er et godt eksempel 
på denne bygningstypen i 
øvre Hallingdal. Vurdert som 
verneverdig og bør flyttes 
og tatt vare på, helst i et 
gårdstun i Hallingdal. 

 
a) Totalt lekeareal satt av i 
planen er i underkant 1,5 
daa. Dette er omtrent det 
samme som i gjeldende plan. 
Arealet er tilstrekkelig for 
opparbeidelse av 
lekeapparater og lignende.  
 
 
b) Lekearealet vil etter 
justeringen være mer 
beskyttet mot støy enn i 
gjeldende plan og det vil ha 
tilfredsstillende solforhold.  
 
c) Stabburet er solgt og vil bli 
satt opp igjen i Leveld. 

 
a) Lekearealet skal være 
minimum 50m2, og det vurderes 
at resten av arealet (ca. 1,4 daa) 
må være tilrettelagt for 
aldersgruppen 5-13 
år. Veiledende delplan for Geilo 
har et krav til 1,5 daa 
(nærlekeplasser), og planen 
derfor sikrer en tilpasset 
størrelse.  
b) Sol/skyggeanalyse viser at 
lekearealet vil ha 
tilfredsstillende solforhold. 
 
c) Det vises til planfremmers 
kommentar. 
 

Statens vegvesen 
a) Trafikksikker skoleveg bør 
beskrives bedre. Skolevegen 
vil gå igjennom vegnettet i 
Geilo sentrum eller rett ned 
til rv. 7 med plankryssing.  
 
b) Det er regulert fortau 
langs Geilovegen og langs 
Gjeilegutu i 
sentrumsplanen. Bør legge 
bedre til rette for et 
tilfredsstillende fortau langs 
disse, og frisiktsone mangler 
mot Gjeilegutu.  
 

a) Det er gangveg fra 
planområdet og langs riksveg 
7 blant annet til barnehager, 
skole, bibliotek og 
samfunnshus.  
 
b) Det er i gjeldende planer 
lagt til rette for etablering av 
gangveg/fortau langs 
Geilovegen inn til sentrum. 
Planen berører ikke fortau i 
gjeldende reguleringsplan. 
 
c) Fasadenivåer presentert 
for alle etasjer, høyeste 
beregnede fasadenivå 
uavhengig av etasje er det 

a) Det vises til planfremmers 
kommentar. 
 
b) Uenig med planfremmers 
kommentar. Den regulerte 
gangvegen (G27) vil betjene 
boliger i denne saken.  
 
c) Revidert bestemmelser sikrer 
støygrensen. Skjerming også nå 
sikret i reguleringskart med 
tilhørende bestemmelse. 
 
d) Det vises til planfremmers 
kommentar. 
 



c) I utført støyberegninger 
er det kun beregnet støy 1,5 
m over terrengnivå for å 
vise tilfredsstillende 
skjermet utearealene. Kan 
ikke se at støyforholdene for 
1. og 3. er dokumentert i 
forhold til trafikkstøy fra 
riksvegen.  
 
d) Det er her antakelig 
uheldig å bruke ÅDT som 
grunnlag for 
støyberegningen, da 
sommertrafikken er 
vesentlig større enn ÅDT.  
 
e) Det forutsettes et 
fordrøyningsmagasin for å 
forsinke avrenningen 
nedover mot bl.a. riksvegen. 
Det er lagt til faktor 1,4 for 
klimatilpassing. Imidlertid er 
det kun lagt til grunn en 
returperiode på 50 år. 
Normalt skal det legges til 
grunn 200 års returperiode. 

som vises i vedleggene (både 
for veg og jernbane). 
Støysoner fra veg er vist for 4 
meter over terreng iht. T-
1442 i innsendt vedlegg C.  
 
d) Det er ikke tatt hensyn til 
vesentlig høyere mengder 
om sommeren. Det gis også 
av veileder M-128/2014 at 
ÅDT skal legges til grunn 
(dvs. gjennomsnittlig).  
 
e) VA-planen kan endres slik 
at det legges til grunn 200 
års returperiode. 

e) Det vises til oppdatert VA-
plan datert 22.06.21. 
 
 
 
 
 
 

NVE 
VA-notatet bør følges opp. 
Positivt at plankart legges til 
rette for flomveg og 
fordrøyningsmagasin. 

 
Plankart og bestemmelsene 
sikrer at VA-planen blir fulgt 
opp. 

 
Ingenting å bemerke. 

Bane NOR 
Ingen merknader 

  

Hallingdal Kraftnett 
En høyspent kabel i området 
må tas hensyn til. 
 

Kabelen ligger utenfor 
planområdet, og det 
forutsettes at denne 
hensyntas ved utbygging. 

 
 Ingenting å bemerke. 

Tiltakshaver ved Geiloark 
a) Foreslår at det tillates 
tak-terrasse på den midtre 
delen i bygget. Dette for å 
kunne få inn flere vinduer 
på hems og for å bryte opp 
volumet. Ber også om: 
 
b) Rømningstrapper tas med 
under hva som kan oppføres 
innenfor resterende 10 %, 
og også kan plasseres 2 m 
fra tomtegrense.  
 

a-d) Ser det som 
uproblematisk å innarbeide 
de endringene det bes om.  
 
e) Det sees som urimelig å 
pålegge tiltakshaver 
aleneansvaret. Tiltakshaver 
påtar seg likevel ansvar for at 
drift og vedlikehold av felles 
lekeareal sikres. 

a) Det er viktig å sikre at en 
terrasse på den midtre delen i 
bygget blir ikke erstatning for 
del av min. uteoppholdsareal. 
Dette kan også skape utfordring 
mht. universell utforming. 
 
b) Akseptabel da 
uteoppholdsareal kun løses 
innenfor boligformål. Flere tiltak 
kan jo forminske areal til 
hovedbygning. 
 
c) Akseptabel dersom det sikres 
minimum jorddybde på 1 meter 
i lekeplassen, mht. grøntarealet. 



c) At nedgrav p-kjeller kan 
legges under deler av areal 
avsatt til felles lekeplass. 
 
d) At krav til sandkasse 
erstattes med lekeplass 
tilpasset den yngste 
aldersgruppen. 
 
e) At det avklares hvem som 
skal drifte og vedlikeholde 
felles lekeareal. 

 
d) Ordlyd er revidert i den 
endelige versjonen av 
bestemmelsene. 
 
e) Kommunen har ikke hjemmel 
til å regulere drift av privat 
eiendom. Sikring av fremtidig 
tilgang til felles lekeareal er noe 
som er også av privatrettslig art. 

Øyvind Kristiansen 
Mener utsikt mot skibakken 
vil bli forringet. 

Utsikten mot skibakken vil 
for noen leiligheter bli 
dårligere ved gjennomføring 
av planen. 

Det anerkjennes at eksisterende 
bygg sør for planområdet vil 
miste noe av sin utsikt til 
alpinbakken i nord. 

Monica Lilledal 
Mener ny bebyggelse vil 
forringe utsikt til skibakken 
og også eiendommens 
verdi. Vil også bidra til 
innsyn til leilighet i 2. etg. på 
Geilogarden. 

Utsikten mot skibakken vil 
for noen leiligheter bli 
dårligere ved gjennomføring 
av planen. 

Se svar over. Boligformålet i 
gjeldende plan er nærmere sør. 
Det sees som fordelaktig mht. 
innsyn mellom felt B3 og HBTF3 
at hovedbygg blir plassert 
lengere mot nord. 

Torstein Berggren 
a) Forslaget vil frata utsikt 
nordover. Det er minimum 4 
leiligheter som kun 
forholder deg nordover.  
b) Mener de også vil få 
massivt innsyn til stue, 
soverom og terrasse. 
Alternativet i gjeldende 
reguleringsplan er bedre. 
 
c) I tillegg til sjenanse vil gi 
et betydelig verditap på 
leilighetene. Forventer i det 
minste en betydelig 
kompensasjon fra utbygger. 

a) Se svar over.  
 
 
 
b) Fordelen ved en justering 
av grensen er vurdert til å 
være større enn ulempene, 
bl.a. med tanke på skjerming 
av lekeareal, avstand 
imellom byggene, solforhold 
for ny bebyggelse, og innsyn 
totalt sett ved at bygget vil 
ligge lenger unna. 

a) Se svar over. 
 
 
 
b) Forholdet til 
nabobebyggelsen skal 
redegjøres for ved 
byggesøknad, når en konkret 
vurdering av alle fellesanlegg 
som løses innenfor 
boligformålet er nødvendig.  
 
c) Ingen har krav på utsikt etter 
loven. Jf. Pbl. § 15-3 skal det kun 
måtte betales erstatning hvis en 
reguleringsplan medfører at en 
eiendom ikke kan nyttes på 
annen regningssvarende måte, 
noe som ikke er tilfelle. 

Sameiet Haugstomta 
a) Det bør reguleres inn 
fortau på tomten mot 
Geiloveien.  
 
b) Ber om at bygget 
«mykes» opp i forhold til 
det skisserte, massive 
bygget, som er tegnet i dag.  
 
c) Tomten må forbeholdes 
boliger for fastboende. 

a) Geilo sentrumsplan 
regulerer gangveg nord for 
planområdet, også forbi 
Haugstomta mot sentrum.  
Forslaget berør ikke dette.  
 
b) Illustrasjoner er ikke 
bindende, og bestemmelse 
styrer bl.a. høyder, material- 
og fargebruk. Bygninger skal 
gis en helhetlig utforming, og 

a) Uenig med planfremmers 
kommentar. Den regulerte 
gangvegen (G27) vil betjene 
boliger i denne saken.  
 
b) Det vises til planfremmers 
kommentar. Forholdet til 
nabobebyggelsen skal 
redegjøres for ved byggesak. 
 



tilpasses eksisterende 
landskap, og omgivelser.  
 
c) Planen legger til rette for 
ny boligbebyggelse. 

c) Kommunen har ikke hjemmel 
til å sikre dette. Det er også 
tenkt seniorboliger. 

 

Forhold til overordnet plan 
Planområdet er i kommunedelplan for Geilo (PlanID 4001_2010) satt av til nåværende 
sentrumsområde. Gjeldene føringer for planområdet finnes i reguleringsplan for Geilo 
sentrum, PlanID 0620_04088. Område B3 ligger utenfor handelssentrum og er i planen 
satt av til boligbebyggelse med en utnyttelsesgrad på 40 % BYA og maks mønehøyde på 9 
meter. Område FeL1 er satt av til felles lekeareal og skal være felles for eiendommene i 
felt B1, B2, B3, TB1ag og HBTF3. En høyere utnyttelse er vurdert som akseptabel i denne 
saken da det er tenkt mindre leiligheter i et sentrumsnært område.  
 

Miljøkonsekvenser 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12 er lagt til grunn ved utøvelse 
av offentlig myndighet, og det vises til planbeskrivelse 4.5. Tiltaket anses å ha liten 
negativ konsekvens for biologisk mangfold. På området er det kartlagt 1,6 da fulldyrka 
jord. Det følger av planstatus for arealet at dyrka jord allerede er omdisponert i vedtatt 
reguleringsplan, og er i 2020 godkjent fradelt. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget er ikke vurdert å ha noen vesentlige økonomiske konsekvenser. 
 

Vurdering 

Opparbeidelse av gangveg lans Geilovegen 
Jf. Plan- og bygningslov §12-7 kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til krav 
om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak, og at utbygging ikke kan finne sted før 
tekniske anlegg som vegnett er tilstrekkelig etablert. Slike tiltak må stå i rimelig forhold til 
utbyggingens art og omfang. Den regulerte gangvegen (G27) vil betjene boliger i denne 
saken, og gangveg mangler også langs den nordlige grensen av Haugstomta i øst frem til 
sentrum.  
 
Rådmannens vurdering er at krav til opparbeidelse av gangveg fra planområdet til 
sentrum vil ikke stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang da hoved 
kjøreadkomst er fra sør, det tilrettelegges for kun 20 boliger, og utbygger er allerede 
pålagt opparbeidelse av felles lekeplass til flere eiendommer. Det virker også som 
uhensiktsmessig å kreve opparbeidelse av gangveg kun langs planområdets nordlige 
grense da kommunen, men hele strekningen avsatt i sentrumsplanen, dersom det er 
ønskelig å opparbeidet det i fremtiden. 
 
Konklusjon 
Planen er endret slik at det sikres oppdatert støygrense, nødvendig støyskjerming, og 
minst jorddybde på 1 m dersom p-kjeller legges under lekearealet.  Planmaterialet er 
også revidert i henhold til vedtaket i UPU 14.04.21, og mht. ovennevnte innspill ved 



offentlig ettersyn. Det tilrettelegges for sentrumsnært boliger med egne p-plasser, men 
eksisterende bygg sør for planområdet vil miste noe av sin utsikt til alpinbakken i nord.  
 
Det fremgår av Pbl. §1-1 4.ledd: ‘Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet 
og medvirkning for all e berørte interesser og myndigheter.’ Forutsigbarhet gjelder både 
for utbyggere, men også for naboer, og opparbeidelse av avventet felles lekeareal for 
eiendommene i felt B1, B2, B3, TB1ag og HBTF3er svært ønskelig. Rådmannen vurderer at 
planen er godt begrunnet, og det er viktig at minimum oppholdsareal og felles 
lekearealer sikrer gode kvaliteter. Rådmannen har kvalitetssikret plankart og 
bestemmelser, og vurderer at detaljreguleringsplan gir tydelige rammer til videre 
byggesaksbehandling.  Med hensyn til felles lekeplassen vil detaljreguleringsplan sikre en 
mer nøyaktig spesifikasjon enn det som nevnes i gjeldende Geilo sentrumsplan. 


	DETALJREGULERING OMRÅDE B3 OG FEL 1 - GEILO SENTRUM
	Rådmannens innstilling
	Saksopplysninger
	Vurdering

