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Rådmannens innstilling 

Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 70/2021 i møte den 13.10.2021 

Behandling  

Runar Tufto (Sp) fremmet alternativ 2 til forslag til vedtak.  

Oskar A. Skulstad (Ap) fremmet alternativ 3 til forslag til vedtak. 

Votering: 

Det ble stemt over alternativ 2 og 3 i forslag til vedtak.  

Alternativ 2 falt med 4 mot 3 (Sp). 

Alternativ 3 ble vedtatt med 4 mot 3 (Sp) 

  

Saksordfører:  Anders Tørrisplass 

 

Vedtak 

III.    Klagen tas delvis til følge. Rekkefølgebestemmelse vedr. fortau langs Geilovegen endres til 
«Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye enheter innenfor planområdet skal 
fortau langs planområdet mot Geilovegen være opparbeidet. Fortauet skal i henhold til egen 
avtale bygges i samråd med kommunen, med grunnlag i tekniske krav for bygging av kommunale 
veger, samt Statens vegvesens gjeldende håndbok nr. 017 Veg- og gateutforming.». Mønehøyde 
endres til 12 m.  



  



Kommunestyre har behandla sak 86/2021 i møte den 04.11.2021 

Behandling  

Saksordfører: Anders Tørrisplass 

Forslag fra Hol Sp fremmet av Aslak Geir Skurdal (Sp): 
Alt 2: 

Klagen tas delvis til følge. Rekkefølgebestemmelse vedr. fortau langs Geilovegen endres til «Før 
det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye enheter innenfor planområdet skal 
fortau langs planområdet mot Geilovegen være opparbeidet. Fortauet skal i henhold til egen 
avtale bygges i samråd med kommunen, med grunnlag i tekniske krav for bygging av 
kommunale veger, samt Statens vegvesens gjeldende håndbok nr. 017 Veg- og gateutforming.» 

Votering: 

Utvalg for plan og utvikling sin innstilling mot forslag fra Hol Sp, 13 mot 8 (8 Sp). Utvalg for plan 
og utvikling sin innstilling ble vedtatt. 

 

Vedtak 

III.   Klagen tas delvis til følge. Rekkefølgebestemmelse vedr. fortau langs Geilovegen endres til 
«Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye enheter innenfor planområdet skal 
fortau langs planområdet mot Geilovegen være opparbeidet. Fortauet skal i henhold til egen 
avtale bygges i samråd med kommunen, med grunnlag i tekniske krav for bygging av kommunale 
veger, samt Statens vegvesens gjeldende håndbok nr. 017 Veg- og gateutforming.». Mønehøyde 
endres til 12 m. 

  



Saken avgjøres av 
Kommunestyret hvis klagen tas helt eller delvis til følge. Statsforvalteren i Oslo og Viken dersom 
klagen ikke tas til følge.  

Vedlegg 

1 629313 B3 Plankart A3 210906 Vedtatt plan 

2 Planbeskrivelse_VEDTATT 

3 Reguleringsbestemmelser_VEDTATT 

4 Saksprotokoll DETALJREGULERING OMRÅDE B3 OG FEL 1 - GEILO SENTRUM 

5 Saksutskrift - Detaljregulering område B3 og Felt 1 - Geilo sentrum - 1. gangs behandling 

6 Klage på vedtak - Detaljregulering B3.pdf 

 

Dokument i saken 

Se sak 2021/2242 i Elements 

Saksopplysninger 

Hol kommunestyre vedtok 02.09.2021, sak 62/2021, Detaljregulering for område B3 og FeL1 – 
Geilo sentrum med følgende endringer: 

- Før det kan gis igangsettingstillatelse skal fortau mellom Geilo sentrum (G27) og 
planområdet være etablert.  

- Maks tillatt mønehøyde skal følge overordnet plan.  
- Bestemmelse 3.1.2 tas ut (minste krav til jorddybde over p-kjeller).  

Vedtak av planen ble kunngjort 11.9.2021 med klagefrist til 4.10.2021. Det er kommet inn én 
klage på vedtaket, og denne er mottatt innen fristen. Klagen er innsendt av GeiloArk på vegne av 
Bergheim AS, som har vært planfremmer i detaljreguleringsplanen og er hjemmelshaver i 
planområdet. Klager er dermed part i saken, og klagen tas opp til realitetsbehandling.  

 
Klagers merknader (sammenfattet av administrasjonen, klagen i sin helhet ligger vedlagt): 

- Generelt vil det påpekes at vedtaket gjort i kommunestyre vil få store konsekvenser for 
gjennomføringen av konseptet tenkt innenfor planområdet.  

- Vedtaket oppleves urimelig sett i forhold til omfanget av utbyggingen og de 
dokumenterte konsekvensene av planforslaget slik det forelå til kommunestyret. 
Oppleves også urimelig i forhold til den prosessen som har vært oppe mot kommunen og 
de faglige vurderingene gjort av administrasjonen, samt behandlingen i UPU både ved 1. 
og 2. gangs behandling.  

Mønehøyde 
- Planforslaget ble fremmet til behandling med en mønehøyde på 12 m. I gjeldende plan 

(sentrumsplanen) er maks mønehøyde satt til 9 m. En økning fra 9 til 12 m ble gjort etter 
en grundig vurdering hvor det ble vurdert å ikke gi negative konsekvenser for 
omkringliggende omgivelser og bebyggelse.  

- Det ligger ingen bygg i umiddelbar nærheten nord for planområdet og sol og hovedutsikt 
er sørover slik at bygg sør for planområdet i vesentlig grad ikke blir berørt. Kan ikke se at 
tiltaket er til vesentlig sjenanse for nabobebyggelse eller skiller seg ut fra bebyggelse 
ellers i området.  



- Nabobebyggelse i sør vil være vesentlig høyere med sine 4 etasjer på terreng, mens 
bebyggelsen i opprinnelig konsept har 3 etasjer med en nedgravd sokkeletasje som gjør 
at bygget er godt tilpasset terrenget innenfor området.  

- Det er videre gjennomført støyanalyse som viser at det er mulig å oppnå gode 
støyforhold, og prosjekterte boliger har gode lys- og solforhold med gjennomgående 
leiligheter og balkong mot uteområder i sør.  

- En reduksjon i mønehøyde fra 12 til 9 m vil medføre at prosjektet og den planlagte 
utbyggingen innenfor planområdet ikke er gjennomførbar. Sammen med et takvinkelkrav 
på 25 grader vil reduksjonen i mønehøyde bety at 1 av 3 planlagte etasjer må fjernes. 
Dette utgjør i foreløpig konsept 7 leiligheter. En slik reduksjon gjør at det ikke lenger vil 
være lønnsomhet i prosjektet.  

- Administrasjonen vurderte også ifm sluttbehandlingen at en høyere utnyttelse er vurdert 
som akseptabel i denne saken da det er tenkt mindre leiligheter i et sentrumsnært 
område.   

- Det vises til klagen i sin helhet for illustrasjoner av bebyggelsen som tenkt i opprinnelig 
utbyggingskonsept.  

Etablering av fortau fra planområdet til Geilo sentrum 
- Krav om etablering av fortau fra planområdet og til Geilo sentrum ses på som et urimelig 

krav sett i forhold til den nokså beskjedne utbyggingen planforslaget la til rette for.  
- Fra utbyggers side er det uttalt at det vil være naturlig at utbygger etablerer fortau forbi 

egen eiendom (G27).  
- Ved etablering av området må det nødvendigvis gjøres ting på eiendommen, og det er da 

naturlig at det etableres fortau samtidig. Dette kan imidlertid ikke settes som et krav i 
forbindelse med IG, da det ikke vil være gjennomførbart, men kan ferdigstilles samtidig 
med resten i forbindelse med brukstillatelse/ferdigattest.  

- Utbygger er allerede pålagt opparbeidelse av felles lekeplass til flere eiendommer, og har 
avstått grunn til felles lekeareal for flere omkringliggende eiendommer.  

- Med bakgrunn i dette ses det som svært urimelig å stille krav til opparbeidelse av fortau 
på en strekning som går langt utover planområdet, og som berører allerede etablerte 
bebygde områder som ikke har dette kravet. Dette ble også vurdert av administrasjonen 
til sluttbehandlingen. 
 

- Det stilles avslutningsvis spørsmål ved om kommunestyret ved behandlingen av planen 
har vurdert de faktiske konsekvensene av planforslaget og de endringene som er vedtatt. 
Å redusere antall enheter i et slikt prosjekt vil få store konsekvenser, og vil mest 
sannsynlig føre til at prosjektet ikke er gjennomførbart. I den sammenheng vil det trekkes 
frem at det er i tråd med samfunnsdelen å fortette sentrumsnære områder. Det er 
nettopp dette planforslaget legger opp til.  

- Det ses om underlig at kommunestyre velger å gå bort fra faglige vurdering gjort av 
fagfolk i kommunen og vedta endringer i en plan som vil få så store konsekvenser for 
gjennomføringen av dette boligprosjektet.  
 

Forhold til overordnet plan 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Geilo satt av til nåværende sentrumsområde.  
Tidligere føringer for planområdet finnes i reguleringsplan for Geilo sentrum, planID 0620_04088. 
Området B3 ligger utenfor handelssentrum og er i denne planen avsatt til boligbebyggelse med 
en utnyttelsesgrad på 40 % BYA og maks mønehøyde 9 m. Området FeL1 er avsatt til felles 
lekeplass for eiendommene i felt B1-3, TB1a og HBTF3.  
 



I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 20.6.2018, vektlegges det at kommunen har behov for 
større mangfold i boligtilbudet, og at nye typer boliger i sentrumsnære områder, som 
leilighetsbygg og flermannsboliger, vil kunne være attraktivt for flere grupper. I tettsteds- og 
bygdesentra skal boligbygging prioriteres fremfor andre utbyggingsformål.  

Vurdering 

Klagesaken skal vurdere om det fremkommet nye opplysninger som ikke er behandlet tidligere, 
eller påviste saksbehandlingsfeil. Drøftingen står altså på om klagen fremhever nye momenter 
som tidligere ikke har vært et tema eller gjenstand for diskusjon i planforslaget eller påstander 
om saksbehandlingsfeil. Klagen går i all hovedsak ut på det politiske vedtaket i saken, som ble 
vedtatt etter forslag fremmet i sluttbehandlingen i kommunestyremøtet. Det klages på redusert 
mønehøyde og rekkefølgekrav vedrørende fortau fra planområdet til Geilo sentrum.  
 
Mønehøyde 
Det fremgår av klagen at planforslaget har vært fremmet til behandling med en mønehøyde på 12 
m, og at denne økningen fra maks mønehøyde i sentrumsplanen (9 m) ble gjort etter en grundig 
vurdering hvor det ble vurdert at økt høyde ikke ville gi negative konsekvenser for 
omkringliggende omgivelser og bebyggelse. Likevel valgte kommunestyret å vedta planforslaget 
med en mønehøyde på 9 m, i tråd med overordnet sentrumsplan. Planfremmers vurderinger 
knyttet til mønehøyde i planforslaget fremgår av planbeskrivelsen som fulgte saken til 
sluttbehandling (planbeskrivelsen er endret etter endelig vedtak). Planfremmers begrunnelse for 
disse høydene er slik sett ikke noe nytt i saken som politikerne ikke kan sies å ha tatt stilling til i 
behandlingen av planforslaget. Det samme gjelder forhold knyttet til støy, eller at 
nabobebyggelsen i sør er høyere. Planforslaget ble også lagt frem til sluttbehandling med 
illustrasjoner som viste foreslått mønehøyde på 12 m på måte som administrasjonen vurderer 
som tilstrekkelig for å kunne vurdere virkningene for området rundt og omkringliggende 
bebyggelse.  
 
Administrasjonen har forståelse for klagers argument om det er lite forutsigbart at det vedtas 
reduksjon i mønehøyde ved sluttbehandlingen, når innstillingen fra både administrasjonen og 
utvalget ved to anledninger har vært å vedta planfremmers forslag til høyder, men minner om at 
det ikke er et krav at kommunestyret må vedta innstillingen fra utvalget. Det fremgår videre av 
klagen at en reduksjon i mønehøyde vil føre til at 1 av 3 planlagte etasjer må fjernes, og videre 
anførte tvil om kommunestyret har forstått konsekvensene av endringene de har foreslått. 
Administrasjonen forutsetter at kommunestyret er innforstått med at en reduksjon i høyder også 
vil bety en reduksjon i antall etasjer, og dermed også en reduksjon i antall boenheter innenfor 
planområdet.  
 
Kommunestyret er øverste planleggings- og reguleringsmyndighet og har ansvaret for det 
planfaglige skjønn, jf. plan- og bygningloven § 3-3. Det er kommunestyret som avgjør hvilke 
arealdisponeringer, herunder også høyder, som skal gjelde i en reguleringsplan. Det at 
kommunestyret vedtar lavere høyder enn det administrasjonen har anbefalt i sin innstilling, 
tolker administrasjonen som at politikerne etter en helhetsvurdering anser at de foreslåtte 
høydene ikke er akseptable for eiendommen, og at det ikke er ønskelig å avvike fra 
høydebegrensningen satt for eiendommen i reguleringsplan for Geilo sentrum, heller ikke sett 
opp mot føringene i samfunnsdelen og en avveining av ønsket om flere sentrumsnære boliger.  
 
Rekkefølgekrav om etablert fortau fra planområdet til Geilo sentrum 
Ved sluttbehandling ble det vedtatt å legge inn krav om etablering av fortau fra planområdet til 
Geilo sentrum. Det anføres i klagen at vedtatte krav til etablering av fortau er urimelig, sett opp 
mot utbyggingens beskjedne omfang og at planfremmer allerede er pålagt å opparbeide felles 
lekeplass for flere eiendommen i området. Utbyggingens omfang og forutsetningen om 
opparbeidelse av felles lekeareal har vært en del av planen siden den var oppe til 1. gangs 



behandling. Politikere i Hol kommune har slik sett vært klar over disse forholdene ved endelig 
vedtak av detaljreguleringsplanen. 
 
Videre anføres det i klagen at et slikt rekkefølgekrav ikke vil være forholdsmessig. Jamfør plan- og 
bygningsloven § 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. En viktig begrensing i kommunens adgang til å stille 
rekkefølgekrav, er at dette kun gjøres i «nødvendig utstrekning». Vilkåret innebærer at det må 
være et behov for det konkrete rekkefølgekravet. I tillegg må det også være en nær og relevant 
sammenheng mellom kravet og planens innhold. Det er med andre ord ikke adgang til å gi 
rekkefølgebestemmelser for å ivareta mer generelle behov eller målsetninger. 
 
Det trekkes i klagen frem at administrasjonen ved sluttbehandling hadde vurdert det aktuelle 
rekkefølgekravet, og at det i denne vurderingen ble lagt vekt på at krav til opparbeidelse av fortau 
fra planområdet til Geilo sentrum ikke ville stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang. 
Det ble også opplyst om at det ikke er rekkefølgekrav til B3 vedrørende fortau (G27) i overordnet 
sentrumsplan. Dette kravet ligger på andre utbyggingsområder i sentrum. Ved sluttbehandling ble 
det likevel vedtatt å legge inn krav om etablering av fortau fra planområdet til Geilo sentrum. Det 
er imidlertid ikke noe krav at kommunestyret må vedta innstillingen fra administrasjonen. 
Administrasjonen forutsetter at politikerne har gjort vurderinger knyttet til sammenhengen 
mellom utbyggingen og rekkefølgekravet, og at politikerne i Hol kommune mener det er en saklig 
grunn til å stanse utbyggingen i påvente av hele det etablerte tiltaket, selv om denne 
begrunnelsen ikke fremgår av vedtaket.  
 
Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for 
videre behandling. Ved et slikt vedtak mener administrasjonen det i samme vedtak må fremgå 
hvilke vurderinger som er lagt til grunn for rekkefølgekravet da dette ikke fremgår av det 
opprinnelige vedtaket.  
 
Fortau langs planområdet 
Planfremmer har i klagen uttalt at det anses som naturlig at planfremmer bygger fortau forbi 
egen eiendom. Geilovegen har i dag ikke fortau langs planområdet og videre mot sentrum, men 
det er regulert inn i sentrumsplanen. Det er slik sett et generelt behov for fortau på strekningen 
for å ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter inn mot sentrum. Planforslaget vil legge til 
rette for ca. 13 nye boliger med vedtatt mønehøyde på 9 m. Ved etablering av boliger i 
sentrumsnære områder, må det antas at mange av de fremtidige beboerne i planområdet vil gå 
til/fra sentrum, tatt i betraktning planområdets sentrale beliggenhet. Et fortau vil slik sett betjene 
boligene i denne saken. Ved en økning i brukermasse vil det være behov for tiltak som gjør det 
nødvendig med nye krav til utforming og kvalitet av eksisterende gateløp for å ivareta hensynet til 
myke trafikanter. Krav til etablering av fortau langs eget planområdet anses av administrasjonen 
som planavledet og i sammenheng med planens innhold, da et fortau her vil betjene fremtidige 
beboere. Ved sluttbehandling vurderte administrasjonen at opparbeidelse av gangveg fra 
planområdet helt til Geilo sentrum ikke ville stå i rimelig forhold til utbyggingens omfang, da 
strekningen er lang og at behovet for fortau ikke ene og alene utløses av den vedtatte 
utbyggingen. En endret ordlyd som reduserer rekkefølgekravets utstrekning til fortau langs 
planområdet anses å i større grad stå i rimelig forhold til utbyggingen som er vedtatt for 
planområdet.  
 
Videre vurderer administrasjonen det som hensiktsmessig at et slikt rekkefølgekrav vil slå inn ved 
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, og ikke ved igangsettingstillatelse. Krav om etablert fortau 
langs planområdet før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet 
kan vanskeliggjøre anleggsfasen og etableringen av p-kjeller. Ved den foreslåtte ordlyden (se pkt 
II og III under forslag til vedtak) sikres det at fortauet langs planområdet er opparbeidet før ny 
bebyggelse tas i bruk og behovet for fortau for nye beboere slik sett oppstår.  



 
Det har i etterkant av vedtaket av planen vært et møte mellom administrasjonen, planfremmer 
og teknisk etat vedrørende gjennomføringen av fortau langs planområdet slik klagen foreslår. 
Fra kommunens side er det hensiktsmessig at strekningen i sin helhet opparbeides 
sammenhengende, slik at man ikke får en bit-for-bit utbygging av fortau. I møtet ble det diskutert 
muligheten for å inngå en utbyggingsavtale med planfremmer, der kommunen vil kunne stå for 
gjennomføring av fortau fra planområdet til Geilo sentrum og planfremmer bidrar til strekningen 
langs eget planområde. Med denne løsningen anser administrasjonen det som hensiktsmessig at 
ordlyden i rekkefølgebestemmelsen endres.  
 
Forslag til vedtak 
Klagen inneholder ingen påstander om saksbehandlingsfeil. Hva gjelder anførslene om 
mønehøyde kan ikke administrasjonen se at det fremkommer nye opplysninger som ikke er 
behandlet i saken tidligere, og forholder seg derfor til vedtaket i saken. Hva gjelder rekkefølgekrav 
mener administrasjonen det bør gjøres en vurdering av om ordlyden bør endres, eventuelt må 
vedtatte rekkefølgekrav begrunnes. Klagen kan også i sin helhet tas til følge. Dersom klagen tas 
helt eller delvis til følge, er det å anse som et nytt enkeltvedtak som skal kunngjøres og hvor det 
er klageadgang for parter og andre med rettslig klageinteresse.  
 
Anførslene i klagen går i hovedsak ut på redusert mønehøyde og rekkefølgekrav vedrørende 
fortau til Geilo sentrum, som ble vedtatt etter forslag i forbindelse med den politiske 
sluttbehandlingen. Saken legges derfor frem uten innstilling.  
 
Administrasjonen ser at det kan være flere ulike forslag til vedtak som er aktuelle i saken: 
 

I. Klagen tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 2.9.2021, sak 62/21, stadfestes og 
klagen oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre behandling.  

 
II. Klagen tas delvis til følge. Rekkefølgebestemmelse vedr. fortau langs Geilovegen endres 

til «Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye enheter innenfor 
planområdet skal fortau langs planområdet mot Geilovegen være opparbeidet. Fortauet 
skal i henhold til egen avtale bygges i samråd med kommunen, med grunnlag i tekniske 
krav for bygging av kommunale veger, samt Statens vegvesens gjeldende håndbok nr. 017 
Veg- og gateutforming.» 
 

III. Klagen tas delvis til følge. Rekkefølgebestemmelse vedr. fortau langs Geilovegen endres 
til «Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for nye enheter innenfor 
planområdet skal fortau langs planområdet mot Geilovegen være opparbeidet. Fortauet 
skal i henhold til egen avtale bygges i samråd med kommunen, med grunnlag i tekniske 
krav for bygging av kommunale veger, samt Statens vegvesens gjeldende håndbok nr. 017 
Veg- og gateutforming.». Mønehøyde endres til 12 m.  
 

IV. Klagen tas til følge. Mønehøyde endres til 12 m og rekkefølgekravet vedrørende fortau fra 
planområdet til Geilo sentrum tas ut.  
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