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Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell - Geilo 

Hol kommune 
Vedtak i Hol kommunestyre 31.03.2022, 

PS 33/22  
PlanID 3044_4227

1 PLANENS HENSIKT
Hensikten med planen er å legge til rette for videreutvikling av Bardøla Høyfjellshotell med tilhørende 
områder. Planen gir føringer for arealbruk, omfang og utforming av ny bebyggelse, sikre uteområder 
og sikre at området fremstår helhetlig med tilpassing til eksisterende bebyggelse og landskap. Planen 
legger også til rette for etablering av skolebygg og annen næring/tjenesteyting. 

2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET
Terrengforandringer i form av fyllinger og skjæringer og sår i forbindelse med bygge- og 
anleggsvirksomhet skal etterbehandles/overdekkes og tilsåes/beplantes.  

Ny bebyggelse i området skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal legges i 
bakken.  

Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeidet skal arbeidet straks 
stanses og kulturavdelingen i Viken Fylkeskommune varsles, jf. Kulturminneloven § 8.2. 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 
automatisk fredete kulturminner, ett jernvinneanlegg med kullgrop (id 272409, 1 og 2) og fem 
enkeltliggende kullgroper (id 272404, 272405, 272406, 272407 og 272408) som er markert som 
bestemmelsesområde nr. #4, #5, #6, #7, #8 og #9 i plankartet. Det skal tas kontakt med Viken 
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske 
granskingen kan fastsettes. 

Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bygninger, trafikkanlegg 
og uteareal. 

Tung anleggstrafikk/virksomhet tillattes i hverdager (mandag-fredag) mellom kl. 07:00-19:00, men 
ikke i høytider (inkl. juleferie og påskeferie). Med hverdager menes mandag til fredag. Gjelder ikke 
vareleveranse. Tyngre anleggstrafikk/virksomhet skal ikke foregå på såkalte «røde dager». Det 
samme gjelder for virkedagene mellom jul og nyttår (romjulen) og virkedagene mellom palmehelg og 
påske (påskeuka). 

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

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

3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

3.1.1.1 Krav til situasjonsplan 

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges en helhetlig situasjonsplan i 
målestokk 1:200 som viser plassering av bygninger det søkes tiltak for, og hvordan den bygde og 
ubebygde delen av tomta/feltet skal utnyttes og terrengformes. I tillegg skal det foreligge profiler 
som viser eksisterende (opprinnelig) og nytt terreng sammen med bygningshøyder. Det skal 
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redegjøres for bygningsplassering og bygningsvolum, uteareal, material-, form og fargebruk, planlagt 
terrengbehandling, støttemurer, atkomst, overvannshåndtering og ledningsgrøfter. Situasjonsplanen 
må vise hvordan kravet til parkering og uteoppholdsareal pr. enhet er ivaretatt. Situasjonsplanen må 
vise hvordan prinsippene om universell utforming er ivaretatt. 

3.1.1.2 Utforming 

Bebyggelse i området skal ha en arkitektur som tilpasser seg terrenget og omgivelsene. Bebyggelsen 
skal ha en enhetlig karakter mht. fargebruk, form, skala og materialer. Bygningens ytterflater og tak 
skal gis en jordnær, mørk farge. Ny bebyggelse skal ha saltak med takvinkel minimum 22 grader og 
maksimum 32 grader.  

3.1.1.3 Parkering 

Det er følgende krav til parkeringsdekning innenfor planområdet: 
▪ I parkeringsplass pr. hotellrom.
▪ Enheter mindre enn 75 m2 T-BRA: 1 biloppstillingsplass pr. enhet
▪ Enheter mellom 75-90 m2 T-BRA: 1,5 biloppstillingsplasser pr. enhet
▪ Enheter over 90 m2 T-BRA: 2 biloppstillingsplasser pr. enhet.
▪ Dersom det innenfor område BKB1 etableres skolebygg skal det være 0,5 parkeringsplass pr

ansatt og 0,3 parkeringsplass pr. elev. Dersom det etableres annen næring/tjenesteyting
innenfor BKB1 skal det sikres 1 biloppstillingsplass pr. 50 m² BRA.

▪ Innenfor BFS1 skal det etableres 2 vinterbrøyta parkeringsplasser pr. boenhet.
▪ Innenfor BFF1 skal det etableres 2 vinterbrøytede parkeringsplasser.

Kravet til parkering kan dekkes på tvers av feltene dersom ikke annet er spesifisert under 
bestemmelsen knytte til hvert enkelt formål/felt. 

Dersom det bygges felles parkeringsanlegg for flere enn 10 enheter reduseres overnevnt krav med 
inntil 25 %. Hver boenhet skal minimum har minst 1 biloppstillingsplass. 

Plassering og hvordan kravet til parkeringsplasser er innfridd skal dokumenteres i forbindelse med 
byggesøknad.  

3.1.1.4 Minste uteoppholdsareal 

Minste uteoppholdsareal MUA skal være 25m2 eller minimum 20% av BRA pr fritidsenhet (inkludert 
enheter innenfor areal avsatt til fritids- og turistformål) og boligenhet. Minst 4m2 av dette skal være 
privat eller i nærheten av uteoppholdsareal. Ellers kan kravet til minste uteoppholdsareal dekkes på 
tvers av feltene dersom ikke annet er spesifisert under bestemmelsen knytte til hvert enkelt 
formål/felt. 

Areal for uteopphold skal være egnet for opphold og har god tilkomst fra de ulike enhetene.  
Arealene skal ha gode sol- og lysforhold med sol på minimum halvparten av arealet ved vårjevndøgn 
klokka 15. Arealet skal ikke være brattere enn 1:3. Skyggevikninger og vindpåkjenning skal reduseres 
mest mulig gjennom utforming av bygg. 

3.1.1.5 Byggegrense 

Der det ikke er vist byggegrense i plankartet kan det bygges i formålsgrensen. Nye eiendomsgrenser 
følger formålsgrensen. 
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3.1.1.6 Fritids- og turistformål og hotell/overnatting – presisering av bruk 

Enhetene innenfor planområdet regulert til næring med arealformål «bebyggelse og anlegg» med 
underformål «fritids- og turistformål» og «hotell/overnatting» er underlagt uteleieplikt. 

Enhetene må være tilgjengelig for utleie i minst ni måneder av året. 

3.1.2 Boligbebyggelse 

Arealer avsatt til boligbebyggelse omfatter en ny boligtomt BFS1, samt tilleggsareal til eksisterende 
eiendommer 62/94, 62/95 og 62/96.  

3.1.2.1 Utnytting

På boligtomt BFS1 kan det etableres en enebolig eller tomannsbolig med tilhørende garasje og/eller 
uthus. Maksimal tillatt utnytting er 30 % BYA, inkl. parkering.  

Krav til parkering og MUA fremkommer i pkt. 3.1.1.3 og 3.1.1.4. Parkering og MUA skal etableres på 
egen tomt.  

Garasje/uthus kan oppføres med maks BYA 50 m2 pr. enhet. 

3.1.2.2 Byggehøyder 

Maks tillatt mønehøyde for bolighus er 9 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  

Maksimal tillatt mønehøyde for garasje/uthus er 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

3.1.2.3 Plassering 

Ny bebyggelse innenfor BFS1 må ikke komme i konflikt med bestemmelsesområde # 1 avsatt til 
flomgrøft.  

3.1.3 Frittliggende fritidsbebyggelse – BFF1 

3.1.3.1 Utnytting

På området kan det oppføres en frittliggende hytte. Tillatt utnytting for BFF1 er 216 m2BYA. Uthus 
kan være på inntil 30 m2. 

Krav til parkering og MUA fremkommer i pkt. 3.1.1.3 og 3.1.1.4. Parkering og MUA skal etableres på 
egen tomt. 

3.1.3.2 Byggehøyder 

Maks tillatt mønehøyde er 5,5 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

3.1.4 Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie – BFK 

3.1.4.1 Utnytting

Området er avsatt til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie og følgende utnyttelse gjelder for 
områdene BFK: 

- BFK1 og BFK2 (samlet): 22 boenheter, BYA=29%, BYA=90m2 pr bygning. (For Direktørboligen
gjelder BYA=150m2) Totalt tillatt 19 bygninger.

- BFK2, BFK4 og BFK5 (samlet): 15 boenheter, BYA=27%, BYA=90m2 pr bygning. Totalt tillatt 15
bygninger.
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Hovedandelen av boenhetene i områdene (minst 80%) skal ha en størrelse på mellom 30-100m2 BRA 
eksl. p-plass. Maks tillatt utnytting pr boenhet er BRA=250m2. Eksisterende frittliggende fritidsboliger 
som overstiger 100m2 BRA kan ikke utvides med mer enn 15m2 BRA.  

Krav til parkering og MUA fremkommer i pkt. 3.1.1.3 og 3.1.1.4. 

3.1.4.2 Byggehøyder 

Maks tillatt mønehøyde er 6 meter målt fra gjennomsnittlig terreng. 

For den gamle bygningen Pålrud og Direktørboligen er maks tillatt mønehøyde 7,5 meter målt fra 
gjennomsnittlig terreng.   

3.1.4.3 Støyskjerm 

Støyskjerm innenfor BFK1 viser støyskjerm iht. støyrapport fra 2015 utarbeidet av Akustikk-konsult 
AS tilsier. Støyvoll skal bygges av jordmasser og såes til. Maks skråningshelning 1:1,5 m. Støygjerde 
skal bygges på en slik måte at boligbebyggelse på motsatt side av jernbanesporet ikke får økt 
støynivå. For bebyggelse høyere enn en etasje må det gjøres bygningstekniske tiltak for å tilfredsstille 
kravene til maks innendørs støy i henhold til støyrapporten. 

3.1.5 Fritids – og turistformål – felt BFT1, BFT2 og BFT3 

3.1.5.1 Utnytting

Utnyttelsesgraden for felt BFT1, BFT2 og BFT3 er 30 % BYA, og maks antall enheter settes til 36. Det 
tillates inntil 18 vertikalt delte 2-mannsboliger. Arealet som hver bygning opptar av terrenget skal 
være maks 120 m2 pr. bygg, jf. figur 2-1 i «Veiledning Grad av utnytting» (KMD 2014). 

Krav til parkering og MUA fremkommer i pkt. 3.1.1.3 og 3.1.1.4. Parkering og MUA for BFT1, BFT2 og 
BFT3 må løses innenfor disse tre områdene.  

3.1.5.2 Byggehøyder 

Maks tillatt mønehøyde for BFT1, BFT2 og BFT3 er 9 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

3.1.5.3 Plassering 

Ny bebyggelse må ikke komme i konflikt med bestemmelsesområde # 1 avsatt til flomgrøft. 

3.1.6 Hotell – BH1 

3.1.6.1 Utnytting

Utnyttelsesgraden for felt BH1 er 80 % BYA. 

Krav til parkering framkommer i pkt. 3.1.1.3. 

3.1.6.2 Byggehøyder 

Ny bebyggelse og utvidelser i tilknytning til eksisterende bygg kan ikke overskride høyeste 
eksisterende mønehøyde på kote 797,7 m.o.h. 

Frihøyde over kjøreveg SKV2 skal være minst 4,7 meter innvendig. 
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3.1.7 Trafo 

Området er avsatt til trafo og skal benyttes til energianlegg/trafo. 

3.1.8 Renovasjon 

Området er avsatt til renovasjonshåndtering. 

3.1.9 Nærlekeplass BLK1 og BLK2 

Områdene BLK1 og BLK2 er avsatt til lekeplasser. Arealene skal ha gode sol- og lysforhold med sol på 
minimum halvparten av arealet ved jevndøgn kl. 15. 

3.1.10  Kombinert fritidsbebyggelse/næring/tjenesteyting BKB1 

Området er avsatt til kombinert fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie og/eller annen 
næring/tjenesteyting. 

3.1.10.1 Utnytting

Utnyttelsesgraden for felt BKB1 er 40 % BYA. 

Krav til parkering og MUA fremkommer i pkt. 3.1.1.3 og 3.1.1.4. Ved utbygging av skolebygg skal 
parkering løses innenfor BKB1-området. 

Det tillates inntil 50 fritidsenheter innenfor felt BKB1. 

3.1.10.2 Byggehøyder 

Maks tillatt mønehøyde for næring/tjenesteyting innenfor felt BKB1 er 15 meter målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng. Maks mønehøyde for fritidsbebyggelse innenfor felt BKB1 er 9 m 
målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

3.1.10.3 Plassering 

Interne adkomstveger og gjennomgående gang-/sykkelveg skal sikres ved plassering av bygg, og 
fremgå i situasjonsplanen jf. pkt.3.1.1.1. 

3.1.10.4 Teknisk infrastruktur 

Ved utbygging må det sikres at overflatevann behandles slik at det ikke er fare for at utvasking 
og/eller andre endringer påvirker jernbanen negativt. Eventuelle endringer i grunnvannet må ikke 
medføre negative virkninger for jernbanen. 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

3.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Område regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter kjøreveger med annen 
veggrunn, parkering, og gang- og sykkelveg.  

3.2.2 Kjøreveg 

Regulerte vegtraséer skal gi helårsatkomst til området. 
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Reguleringsbredde framgår av plankartet.  

Veg SKV1 er offentlig veg. Øvrige veger er interne private veger. 

Kravet til frihøyde for SKV2 under regulert hotellformål er 4,7 m. 

3.2.3 Gang-/sykkelveg, 

Reguleringsbredden framgår av plankartet.  

SGS1 er offentlig gang-/sykkelveg. 

SGS2 og SGS3 er interne, kjørbare gangveger til bebyggelsen i BFK-områdene. 

3.2.4 Parkering 

Regulert parkeringsplass er for områdene BH og BFK. 

3.3 Grønnstruktur (§12-5 nr.3) 

3.3.1 Turdrag 

Det kan innenfor området avsatt til turdrag/skitrasé ikke gjøres tiltak som hindrer 
framkommeligheten for allmenheten. Nødvendig tynning av vegetasjon er tillatt.  

Turdraget i forbindelse med SKV5 skal gi sikker tilkomst til flomgrøft innenfor bestemmelsesområde 
#1. Det er ikke tillatt med tiltak som kan være til hinder for dette.  

3.4 LNF-områder (§12-5 nr.5) 

3.4.1 Friluftsformål 

I områder avsatt til friluftsformål skal vegetasjon og naturlig terreng bevares. Tiltak som fremmer 
områdets funksjon som friluftsområde tillates. Det er innenfor områdene ikke tillat med tiltak som 
kan være til hinder for allmenhetens ferdsel. Ved behov tillates tiltak for utbedring av erosjonssikring 
mot Vesleåne. 

Området skal gi sikker tilkomst til flomgrøft innenfor bestemmelsesområde #1 og 10. Det er ikke 
tillatt med tiltak som kan være til hinder for dette. 

4 BESTEMMELSESOMRÅDER 

Innenfor bestemmelsesområde #1 og #10 markert i plankartet skal det etableres flomgrøft iht. krav i 
Flomfarevurdering, dokument nummer 20326-01-2, utarbeidet av Skred AS. Det er innenfor området 
ikke tillatt med tiltak som kan være til hinder for flomgrøfta. #1 skal sikres en vannføringskapasitet på 
0,09 m3/s. #10 skal sikres en vannføringskapasitet på 1,0 m3/s. Grøftene skal revegeteres med gress. 
Stikkrenne under atkomstveg SKV2 skal dimensjoneres for vannføring på 1 m3/s, og etter 
forutsetningene i rapport 20326-01-2 fra Skred AS. 

Før det gis igangsettingstillatelse innenfor felt BFT1-BFT3 må de automatisk fredete kulturminnene – 
Id 272404, Id 272405, Id 272406, Id 272407, Id 272408, og Id 272409 – være frigitt av 
riksantikvaren/Viken fylkeskommune. Kullgrop Id 272404 er markert med bestemmelsesområde # 4 i 
plankartet. Kullgrop Id 272405 er markert med bestemmelsesområde # 5 i plankartet. Kullgrop Id 
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272406 er markert med bestemmelsesområde # 6 i plankartet. Kullgrop Id 272407 er markert med 
bestemmelsesområde # 7 i plankartet. Kullgrop Id 272408 er markert med bestemmelsesområde # 8 
i plankartet. Jernvinne Id 272409 er markert med bestemmelsesområde # 9 i plankartet. 

Bestemmelsesområde #11 omfatter korrespondering til eksisterende skitrasé. Denne er midlertidig 
fram til skiløype nordover mot Havsdalen og Budalen er etablert.  

Innenfor bestemmelsesområde # 12 skal det etableres en helårs brukryssing over Vesleåne. 

5 HENSYNSSONER 

5.1 Støysone H220 
Gul støysone H220 framkommer av plankartet. Innenfor sonen kan det ikke gis igangsettingstillatelse 
til ny bebyggelse før det er dokumentert tilfredsstillende støynivå utenfor rom med støyømfintlig 
bruk, og at det kan etableres uteareal med tilfredsstillende støynivå iht. støyretningslinjene T-1442. 

5.2 Flomfare H320 
Det er innenfor hensynssonen ikke tiltatt med ny bebyggelse før tilstrekkelige sikringstiltak kan 
dokumenteres. 

For eksisterende bebyggelse innenfor hensynssonen bør flomforebyggende tiltak vurderes. 

5.3 Hensynssone høyspentkabel H370 
Det er innenfor område H370_1 ikke tillatt med ny bebyggelse før høyspentkabelen som går 
igjennom området er lagt i bakken. 

6  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Turdrag 

Midlertidig skiløype innenfor bestemmelsesområde #11 kan ikke tas bort før ny turdrag/skiløype 
nordover mot Havsdalen og Budalen er etablert. 

Før igangsettingstillatelse 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse skal det foreligge en helhetlig situasjonsplan for 
det aktuelle feltet som berøres av nye tiltak, jf, pkt. 3.1.1.1. 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse innenfor område BFT 1-3 skal midlertidig skiløype 
#11 innenfor planområdet være etablert, og flomgrøft #1 skal være etablert. 
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Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse innenfor område BFT1-3 skal turdrag/skiløype mot 
nord mot Havsdalen og Budalen være etablert. Igangsettingstillatelse kan imidlertid gis før turdrag/ 
skiløype mot nord mot Havsdalen og Budalen er etablert hvis det kan dokumenteres at nye tiltak ikke 
vil påvirke midlertidig skiløype innenfor bestemmelsesområde #11. 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bolig innenfor område BFS1 skal ny skiløype mot nord mot 
Havsdalen og Budalen være etablert.  

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse innenfor områdene BH, BFK og BKB skal flomgrøft 
#10 være etablert. 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bolig innenfor område BFS1 skal adkomst til eiendommen 
være etablert.  

Infrastruktur som veg, vann og avløp og overvannshåndtering skal være etablert for berørt 
strekning/område før det gis igangsettingstillatelse på bygg. 

Før det gis igangsettingstillatelse innenfor felt BFT1-BFT3 må de automatisk fredete kulturminnene – 
Id 272404, Id 272405, Id 272406, Id 272407, Id 272408, og Id 272409 – være frigitt av 
riksantikvaren/Viken fylkeskommune, jmf pkt. 4. 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse innenfor område BH1 skal det dokumenteres at 
solforholdene på nærlekeplassene ivaretas jf. pkt. 3.1.9. 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse innenfor flomfaresone H320 skal det 
dokumenteres at kravene i forhold til sikkerhetsklasse mot flom gitt i TEK 17 eller senere forskrift er 
ivaretatt. 

Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse innenfor støysone H220 skal tilfredsstillende 
støynivå jf. pkt 5.1 dokumenteres. 

Før det gis igangsettingstillatelse til nye enheter innenfor planområdet skal tilpasset kryssing av Nye 
Havsdalsvegen mot Timrehaugvegen, samt tilpasset kryssing av Nye Havsdalsvegen ved innkjøring til 
Bardøla Høyfjellshotell være sikret etablert. Kryssing skal etableres og utformes med grunnlag i 
teknisk krav for bygging av kommunale veger, samt Statens vegvesen gjeldende håndbok 017 Veg- og 
gateutforming, Håndbok V128 fartsdempende tiltak og Veiledning V127 gangfeltkriterier. 

Før bebyggelse tas i bruk 

▪ Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor planområde skal nærlekeplasser være
etablert.

▪ Uteoppholdsareal skal være etablert før det gis brukstillatelse for tilhørende byggesak.
▪ Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor område BKB1 skal eksisterende avkjøring

i sørvest stenges og erstattes av gangveg SGS4. Gang- og sykkelforbindelse skal være etablert
gjennom BKB1 frem til påkobling SGS4 før første brukstillatelse gis i BKB1.


