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Rådmannens innstilling 

Utvalg for plan og utvikling vedtar at følgende endringer gjøres før planen sendes 
kommunestyret:  
 
Reguleringsbestemmelser 

• Det settes inn et nytt punkt under 3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg: 
o «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» 

• 3.1.10.1 Utnytting 
o Det settes inn følgende bestemmelse: «Det tillates inntil 50 fritidsenheter 

innenfor felt BKB1».  
• 3.1.10.2 endres til:  

o «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.»  

• 6 Rekkefølgebestemmelser 
o Nytt punkt under Før igangsettingstillatelse:  

«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.» 

VA-plan 
• VA-planen oppdateres i henhold til endringene i planforslaget, og det som faktisk er 

gjennomført i forbindelse med omlegging av vann og drensrør rundt hotellet i sommer.  
 

Planbeskrivelse 
• Planbeskrivelsen oppdateres med resultatene fra kartleggingen av naturtyper i området.  



Utvalg for plan og utvikling sin innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Hol kommunestyre revidering av 
detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell (planID 3044_4227).  
 
Detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell (PlanID 620_4192) oppheves. 
 
 
Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 10/2022 i møte den 17.02.2022 

Behandling  

Elin Solveig Bondli Lauvvrud (Sp) fremmet utsettingsforslag: 

Saken utsettes til kommunedelplan for naturmangfold, kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for Geilo er revidert og vedtatt. Utvalget mener at revideringen må fullføres før 
vedtak i saken fattes, da planforslaget kommer så tett på revideringsarbeidet.  
Nærmere begrunnelse for utsettelsen:  
Kommunedelplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo:  
•    Revidering vil vurdere ny, framtidig status for området. Utvalget er bekymret for at det er 
tilrettelagt for fritids og turistformål så nærme, og til dels inn i, eksisterende boligfelt.   
•    Nabomerknadene fra fastboende taler for at revideringen bør fullføres først, slik at 
merknadene blir vurdert i et mer helhetlig perspektiv.  
•    Det er påregnelig at en revidering vil se nærmere på problemstillingene rundt utleieplikt for 
reguleringsformålet fritids- og turistformål.  
•    Området i umiddelbar nærhet til planområdet er flomutsatt. Vurdering av flomfaren og evt. 
sikringstiltak vil komme frem i revideringsarbeidet. Det vil ikke være hensiktsmessig å vedta 
planforslaget før dette er klarlagt.  
   
            Kommunedelplan for Naturmangfold:   
•    I veileder for håndheving av naturmangfoldet § 8 skal man finne ut hvilket naturmangfold som 
kan påvirkes av beslutningen, hvilken tilstand dette naturmangfoldet har og hvilke effekter 
beslutningen vil ha på dette mangfoldet. Vurderingen av disse tre spørsmålene utgjør til sammen 
kunnskapsgrunnlaget. I samme veileder fra miljødirektoratet står det at selv om rådyr, elg og 
annet vilt som bruker områder ikke er truet, eller av annen grunn krever at man tar spesielle 
hensyn til den, skal kunnskapen om viltkorridoren og dens betydning for viltet legges til grunn 
som en del av kunnskapsgrunnlaget.   
  

Inger- Brit Vindegg (H) fremme forslag: 

As Sak 10/22      Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell – ny sluttbehandling.  

Forslag til vedtak: 
3.1.1.6  Fritids- og turistformål og hotell/ overnatting.  Enhetene innenfor planområdet regulert til 
næring med arealformål « bebyggelse og anlegg « med underformål « fritids- og turistformål «er 
underlagt utleieplikt. Enhetene skal stilles til disposisjon for utleie gjennom felles ordning .  

Anders Tørrisplass (H) ba om gruppemøte. Møte ble hevet kl. 10.19 Møte ble satt kl. 10.27. 

Votering: 

Utsettingsforslag fremmet av Elin Solveig Bondli Lauvrud (Sp) falt med 4 mot 2 (Sp). 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 (Sp). 

  

Saksordfører:  Oskar A. Skulstad 



 

Vedtak 

 

Utvalg for plan og utvikling vedtar at følgende endringer gjøres før planen sendes 
kommunestyret:  

  
Reguleringsbestemmelser 

•Det settes inn et nytt punkt under 3.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg: 
o«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» 

•3.1.10.1 Utnytting 
oDet settes inn følgende bestemmelse: «Det tillates inntil 50 fritidsenheter innenfor 

felt BKB1».  
•3.1.10.2 endres til:  

o«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.»  

•6 Rekkefølgebestemmelser 
oNytt punkt under Før igangsettingstillatelse:  

«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.» 

VA-plan 
•VA-planen oppdateres i henhold til endringene i planforslaget, og det som faktisk er 

gjennomført i forbindelse med omlegging av vann og drensrør rundt hotellet i sommer.  
  

Planbeskrivelse 
•Planbeskrivelsen oppdateres med resultatene fra kartleggingen av naturtyper i området.  

Utvalg for plan og utvikling sin innstilling til kommunestyret: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Hol kommunestyre revidering av 
detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell (planID 3044_4227).  
  
Detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell (PlanID 620_4192) oppheves. 
  

  



Kommunestyre har behandla sak 33/2022 i møte den 31.03.2022 

Behandling  

Saksordfører: Oskar Andreas Skulstad 

Elin Solveig Bondli Lauvvrud (Sp) fremmet utsettingsforslag: 
Saken utsettes til kommunedelplan for naturmangfold, kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for Geilo er revidert og vedtatt. Kommunestyret mener at revideringen må 
fullføres før vedtak i saken fattes, da planforslaget kommer så tett på revideringsarbeidet.  
Nærmere begrunnelse for utsettelsen:  
Kommunedelplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo:  
•    Revidering vil vurdere ny, framtidig status for området. Utvalget er bekymret for at det er 
tilrettelagt for fritids og turistformål så nærme, og til dels inn i, eksisterende boligfelt.   
•    Nabomerknadene fra fastboende taler for at revideringen bør fullføres først, slik at 
merknadene blir vurdert i et mer helhetlig perspektiv.  
•    Det er påregnelig at en revidering vil se nærmere på problemstillingene rundt utleieplikt for 
reguleringsformålet fritids- og turistformål.  
•    Området i umiddelbar nærhet til planområdet er flomutsatt. Vurdering av flomfaren og evt. 
sikringstiltak vil komme frem i revideringsarbeidet. Det vil ikke være hensiktsmessig å vedta 
planforslaget før dette er klarlagt.  
•    «Ved revideringen skal det ses på en bedre permanent løsning for skiløype, jf. 
nabomerknadene» 
   
            Kommunedelplan for Naturmangfold:   
•    I veileder for håndheving av naturmangfoldet § 8 skal man finne ut hvilket naturmangfold som 
kan påvirkes av beslutningen, hvilken tilstand dette naturmangfoldet har og hvilke effekter 
beslutningen vil ha på dette mangfoldet. Vurderingen av disse tre spørsmålene utgjør til sammen 
kunnskapsgrunnlaget. I samme veileder fra miljødirektoratet står det at selv om rådyr, elg og 
annet vilt som bruker områder ikke er truet, eller av annen grunn krever at man tar spesielle 
hensyn til den, skal kunnskapen om viltkorridoren og dens betydning for viltet legges til grunn 
som en del av kunnskapsgrunnlaget.   
 
Votering: 

Utsettingsforslag fremmet av Eli Solveig Bondli Lauvrud (Sp), forslaget falt 10 (1V, 8 Sp, 1 Ap 
(Larsgard)) mot 11.  

Utvalg for plan og utvikling sin innstilling ble vedtatt 11 mot 10 (1V, 8 Sp, 1 Ap (Larsgard)). 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Hol kommunestyre revidering av 
detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell (planID 3044_4227).  

  
Detaljreguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell (PlanID 620_4192) oppheves. 
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21 4192_Plankart Bardøla Høyfjellshotell 

22 Kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn rev08.11.2021.pdf 

23 Illustasjoner - revidering Bardøla Høyfjellshotell 

24 Merknader begrenset høring - samlet 
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Dokument i saken 

Se 360-sak 20/00846 og Elements-sak 2021/2713. 

Saksopplysninger 

Plantype: Detaljregulering 
Forslagsstiller: Bardøla Høyfjellshotell AS 
Plankonsulent: Asplan Viak AS 



Beliggenhet: gnr/bnr 59/28, 62/29, 59/41 m. fl. Sentralt på Geilo ved Bardøla Høyfjellshotell. 
Planområdet omfatter tidligere planområde for Bardøla Høyfjellshotell, samt et nytt område i 
nord.  
Planareal: Ca. 70 daa.  
 
Hovedinnhold i planen: 
Planen legger til rette for videreutvikling av Bardøla Høyfjellshotell med tilhørende områder, 
inkludert blant annet område for fritids- og turistformål (BFT) og en boligtomt (BFS1). Planen 
legger også opp til muligheten for etableringen av et skolebygg og annen næring/tjenesteyting, 
samt fritidsbebyggelse innen felt BKB1. Det legges også til rette for ny skiløype mot nord mot 
Havsdalen og Budalen etter omlegging av dagens trasé. Planområdet er flomutsatt og det foreslås 
avbøtende tiltak.  

Planforslaget ble 1. gangs behandlet i Utvalg for plan og utvikling 12.05.2021, sak 30/21. Det ble 
vedtatt å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med en rekke endringer, og det vises til 
vedlagt saksutskrift fra 1. gangs behandlingen. Det ble blant annet vedtatt at det skulle etableres 
flere nærlekeplasser innenfor planområdet, og at disse skulle tegnes inn på kartet. Planforslaget 
som har vært ute til offentlig ettersyn har avsatt areal til to nærlekeplasser. Øvrige vedtatte 
endringer ved 1. gangs behandling er innarbeidet i planforslaget før utleggelse til offentlig 
ettersyn.  

Etter offentlig ettersyn fremmes planforslaget med følgende endringer: 

• Utbyggingskonseptet for BFT-områdene nedskaleres og justeres til vertikalt delte bygg med 2 
enheter pr. bygg. Marktrykket foreslås til 120 m2 pr. bygg. Utnyttingsgraden for BFT-
områdene reduseres fra 40 % til 30 % BYA. 

• Mønehøyde for BFT-feltene settes til 9 m, mens det tidligere var forslag om 15 m for felt 
BFT1.  

• Maks antall enheter (for BFT-feltene) settes til 36 enheter, som også inkluderer muligheten til 
2 nye bygg som erstatning for de 2 gamle byggene sør på BFT2 og 3. Illustrasjoner av foreslått 
utbygging innenfor disse feltene er nå inkludert i planbeskrivelsen.  

• Utdypende avsnitt om sikker skoleveg er inkludert i planbeskrivelsen. 
• Reguleringsbestemmelsene endres til krav om helårskryssing av Vesleåne med bru.  
• Trafo har fått ny plassering.  
• Trasé for eksisterende skiløype gjennom området opprettholdes uendret, men det er gjort en 

mindre justering i kurva over BFT3 (på planfremmers grunn).  
• Flomgrøftene er regulert til grønnstruktur, som fører til en mindre justering i formål og også 

størrelse på de ulike feltene.  
• Inkludert reguleringsbestemmelse om arkeologisk utgraving av berørte kulturminner. 
• Tatt inn bestemmelser som angir når det tillates tung anleggstrafikk/virksomhet.  

Videre er det gjort mindre endringer og suppleringer i reguleringsbestemmelsene, samt inkludert 
illustrasjoner i planbeskrivelsen. Samtlige endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn er 
markert med rødt i bestemmelsene og planbeskrivelsen.  

 
Merknader ved offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.05.2021-21.08.2021. Det kom inn 10 
merknader. Merknaden er sammenfattet og kommentert av administrasjonen. Fullstendige 
merknader, og planfremmers kommentarer til disse, følger vedlagt saken.  
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
- I hovedsak den foreslåtte utvidelsen i retning Vesleåne og et mindre tjern Statsforvalteren 

har merknader til. Det er utredet for 200-års flom med klimapåslag som viser at deler av 
planområdet er flomutsatt.  



- Den beste måten å redusere flom på er å unngå å ta i bruk flomutsatte områder til 
bebyggelse. Foreslått boligområde er lagt helt i eiendomsgrensen mot tjernet, det samme 
gjelder BFT1. Regulert byggegrense mot vassdrag resulterer i en avstand på 15 m til bekken 
og tjernet. Denne avstanden kunne med fordel vært 30 m. Regulert byggeområde ligger nå 10 
m fra tjernet, som er uheldig.  

- Som et minimum bes det også om at et belte på 15 m blir regulert som en del av 
grøntområde i planen.  

- Det anbefales at deler av byggeområde BFS1 vurderes tatt ut. Av hensyn til vassdragnære og 
flomutsatte områder mener statsforvalteren at den nordlige delen kan tas ut.  

- Vedrørende flom vises det til uttalelsen fra NVE.  
- Det fremgår ikke av planforslaget hvordan skiløypa skal krysse Vesleåni. Statsforvalteren 

anbefaler at det stilles krav til bru, hvor det legges vekt på vannføring og bevaring av 
sidekanter i størst mulig grad. Kulvert frarådes.  

- Savner en redegjørelse for miljøvennlig energiløsninger.  
- Oppsummert: 

o Ber om at det sikres større avstand til tjern og bekk som reguleres som en del av 
grønnstrukturen i planforslaget.  

o Anbefaler at den nordlige delen av byggeområde BFS tas ut, da arealet er 
flomutsatt, ligger vassdragsnært og inngår i areal som ønskes benyttet til 
skiløype. Området bør inngå som en del av grønnstrukturen i planen.  

Vurdering: 
Planforslaget som fremmes til sluttbehandling har endret formål på flomgrøftene, fra 
byggeområde til grønnstruktur, og byggegrense innenfor BFS1 og BFT1 mot flomgrøft gjør at 
byggegrense mot tjernet vil være minimum 20 m. Planforslaget legger opp til 20 m grøntdrag mot 
Vesleåni.  
 

 
Figur 1 Avstand byggegrenser BFT1/BFS1 mot tjern 

 



 

Det er riktig som Statsforvalteren peker på, at det er mange forhold som skal løses innenfor 
boligtomten BFS1 – som er flomutsatt, ligger vassdragsnært og hvor eksisterende skiløype går i 
dag. Før ny skiløype videre mot Havsdalen og Budalen opparbeides, vil det ikke være mulig å 
bygge noe på denne tomten, slik planforslaget foreligger. Videre sikrer bestemmelsene at 
flomgrøft vist som bestemmelsesområde #1 skal være etablert før det eventuelt kan gis 
igangsettingstillatelse for ny boligbebyggelse. Slik sett mener administrasjonen planforslaget 
sikrer at det ikke kan etableres bebyggelse her før de ulike forholdene er avklart, og det ikke 
lenger er behov for skiløype gjennom tomten. Kommunen ønsker å legge til rette for boliger 
sentralt på Geilo, og planforslaget muliggjør også økt tomteareal for eksisterende tomter 62/94, 
62/95 og 62/96.  
 
Helårskryssing av Vesleåne er sikret med et eget bestemmelsesområde, og bestemmelsene er 
endret til krav om helårs brukryssing. 

 
Viken fylkeskommune 
- Planområdet er arkeologisk registrert ved flere anledninger, blant annet i 1997 og 2005, men 

sist gang i 2020 da de nye tilleggsområdene kom til mot øst.  
- Innenfor planområdet er det registrert til sammen sju automatisk fredede kulturminner, ett 

jernvinneanlegg med kullgrop og fem enkeltliggende kullgroper. Disse er merket av i 
reguleringsplanen med bestemmelsesområder #4-#9. Alle kulturminnene er i konflikt med 
planlagte tiltak, og ligger inne i areal avsatt til fritids- og turistformål (BFT1-3).  

- Fylkeskommunen vurderer at reguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell kan godkjennes 
under forutsetning at det først foretas en arkeologisk utgraving av berørte kulturminner, før 
tiltak i planen kan realiseres. Fylkeskommunen viser til at reguleringsbestemmelse 
vedrørende dette skal tas inn i reguleringsbestemmelsene, og dispensasjon fra den 
automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at nevnte bestemmelse tas inn i 
planforslaget. Dersom dette ikke gjøres, skal fylkeskommunens uttalelse oppfatter som en 
innsigelse til planforslaget.  

- Planen legger opp til å flytte fem Sefrak-registrerte bygninger til et mer egnet sted, uten at 
det foreligger konkrete planer for hvilken tomt de kan flyttes til. Fylkeskommunen viser til 
tidligere uttalelse, og gjentar anbefalingen om å regulere tunet til hensynssone c) kulturmiljø.  

 
Vurdering: 
Reguleringsbestemmelse vedrørende utgraving av fredede kulturminner er tatt inn i 
bestemmelsene, slik ordlyden er tilrådd fra fylkeskommunen. Når det gjelder de fem Sefrak-
registrerte bygningene innenfor planområdet, viser planfremmer til at det fortsatt er ønskelig å 
flytte disse til en mer egnet plassering, men at det pr. i dag ikke er avgjort hvor disse skal flyttes. 
Ved en eventuell rivesøknad vil den bli sendt til fylkeskommunen for uttale, og administrasjonen 
mener en vurdering av verneverdien vil ivaretas i en eventuell byggesak.  
 

Figur 2 Plankart til offentlig ettersyn Figur 3 Plankart til sluttbehandlingFigur 4 Plankart til offentlig ettersyn Figur 5 Plankart til sluttbehandling



NVE 
- Planområdet er utsatt for flom fra Vesleåne. Rapporten vedlagt planforslaget vider at det er 

reell fare for at flomvann fra Vesleåne kan renne ut av vassdrag og oppstrøms planområdet.  
- Den beste måten å ivareta sikkerheten mot flom er å gjøre forbedringer i elveløpet i 

Vesleåne, for å hindre at vannet går ut. NVE viser da spesielt til tiltak ved bru 5 og kulvert 2, 
og til å forhøye elvekantene på disse punktene.  

- Løsningen vist i reguleringsplanen kan være sårbar dersom det gjennomføres endringer i 
området mellom planområdet og elveløpet, da dette kan endre flomveiene slik at 
flomgrøftene ikke fanger opp flomvannet. NVE mener det bør vurderes om det områder som 
er særlig sårbare for endringer i terrenget og om det bør være begrensninger på hva som kan 
gjøres i dette området.  

- NVE mener kommunen bør vurdere å utvide planområdet til å omfatte hele område som kan 
være sårbart for tiltak, slik at flomveien kan bli regulert helt fra Vesleåne og til planområdet.  

- Det er positivt at flomgrøftene er markert som bestemmelsesområder i plankartet og at det 
gjennom bestemmelsene er fastsatt at grøftene skal være åpne. For å sikre at flomgrøftene 
blir ivaretatt også når planområdet tas i bruk, anbefales det at grøftene reguleres som 
grønnstruktur, evt. blågrønnstruktur.  

 
Vurdering: 
Administrasjonen er i utgangspunktet enig i at den beste måten å ivareta sikkerheten mot flom 
for hele området kan være å gjøre utbedringer i elveløpet. Planområdet er utsatt for flom fra 
kritiske punkt oppstrøms planområdet. Administrasjonen vurderer at det er sikret tilstrekkelige 
tiltak i planen for å sikre planområdet mot flom, og at en mer omfattende vurdering av flomfare 
ved Vesleåne, og eventuelle sikringstiltak utenfor planområdet i denne saken, vil måtte gjøres i 
forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel, som det er varslet oppstart for i 
januar 2022. Flomvurderingene gjort i denne saken vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for 
videre vurderinger knyttet til flom i kommunen, gjennom kommuneplanens overordnede ROS-
analyse.  
 
Flomgrøftene er i oppdatert planforslag regulert til grønnstruktur. Området mellom byggeområde 
og Vesleåni er i planforslaget regulert til LNF-område – friluftsformål, hvor vegetasjon og naturlig 
terreng skal bevares. Det tillates ikke tiltak som hindrer sikker tilkomst til flomgrøftene innenfor 
bestemmelsesområde # 1 og #10.  
 
Statens vegvesen 
- Registrerer at trafikkmengde på Havsdalsvegen i krysset med rv.7 er beregnet å øke fra ca. 

1000 ÅDT til 1100 ÅDT. Dagens atkomst til skole- og idrettsområdet på motsatt side av 
riksvegen skal stenges.  

- For myke trafikanter fra området vises det til fortau langs Havsdalsvegen, gangveg til Geilo 
sentrum, undergang under jernbanen og eksisterende gangbru over riksvegen. I følge 
planbeskrivelsen skal det sikres en gangforbindelse gjennom området BKB1 til SGS4, men det 
ser ut til å mangel en reguleringsbestemmelse om dette.  

- Vegvesenet kan ikke se at skoleveg fra området er spesielt omtalt, noe vegvesenet ser som en 
mangel.  

- Etter vegvesenets syn bør det legges bedre til rette for skoleveg og trafikksikker adkomst til 
skole- og idrettsområdet på motsatt side av rv. 7.  

- Nytt fortau langs Havsdalsvegen sydover fra SGS4 bør vurderes, og også en egen gangbane fra 
undergangen under jernbanen fram til riksvegen og med en bedre kryssing av denne.  
 

Vurdering: 
Reguleringsbestemmelsene er presisert, slik at gangforbindelse gjennom området BKB1 til SGS4 
er knyttet til rekkefølgebestemmelse for felt BKB1. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er 
ytterligere omtalt i oppdatert planbeskrivelse. Det vurderes at det er gode muligheter for å 
komme seg til skoleområdet etter gangveg/fortau slik situasjonen er i dag, se bilde under. En 



gangveg/fortau på andre siden av rv.7 er ikke noe godt eller nødvendig alternativ; det vil blant 
annet måtte passere trafikken inn til bensinstasjon/bilforretning i tillegg til vegkrysset til 
Havsdalsvegen. Ved den vestlige jernbaneundergangen er det etablert innkjøring/gangbane ned 
til vegkrysset. Det vises for øvrig til rådmannens vurdering i denne saken vedr. kryssing av Nye 
Havsdalsvegen.  
 

 
Gangforbindelser planområdet - skoleområdet 

Bane Nor 
Viser til uttalelse datert 10.05.2018, og har ingen ytterligere merknader.  
 
Vurdering: 
Tas til orientering.  
 
Ole Johnny Gauteplass og Jan Helge Haugeplass 
- Eiere av 56/6 og 63/1, to av eiendommene planfremmer har valgt å legge skiløype over som 

en del av grunnlaget for sin reguleringsplan.  
- Planfremmer har ikke tatt kontakt med grunneierne for å informere om planene, langt 

mindre gjort noen avtaler. Merknadsavsenderne ble ikke varslet ved oppstart, og har derfor 
ikke hatt noen anledning til å komme med merknader før nå. Kjenner til andre grunneiere 
hvor det heller ikke er gjort noen avtale. 

- Traséen mot Budalen vil berøre en nylig godkjent tillatelse for bygging av treningsløype for 
travhest, og foreslått skiløype vil ikke være forenelig med slik aktivitet.  

- Ønsker å påpeke at det er gjeldende handlingsplan som planfremmer og myndigheter må 
forholde seg til. 

- Fremføring av moderne skiløype gjennom etablert bolig- og hytteområde er komplisert, og 
båndlegger store arealer og legger begrensninger på utnyttelsen av omkringliggende areal til 
blant annet fremføringen av vinterbrøytet veg om regulering av arealet til andre formål i 
fremtiden.  

- Det ville vært enklere for grunneiere å legge til rette for skiløyper dersom tilstøtende areal, 
som er regulert til LNF, samtidig blir regulert til fritidsbebyggelse, da det vil være naturlig å se 
på plassering av skiløype i samsvar med dette.  

- Dagens skiløype over Bardølsgård omtales som midlertidig, men denne har vært der i 40 år, 
og det vil heller være korrekt å omtale denne som eksisterende eller veletablert.  



- Nå som hotellet har kjøpt 62/7 Birkeland, vil det være naturlig å inkludere denne i 
reguleringsplanen, slik at eksisterende skiløype fra Havsdalen kan fortsette i den historiske 
traseen over jordet til Birkeland og frem til hotellet.  

- Enig med rådmannens anbefaling om at planfremmer og andre involverte må regne med at 
eksisterende skiløype blir gjeldende i overskuelig tid fremover.  
 

Vurdering: 
Dersom det skal etableres ny trasé mot Budalen og Havsdalen, må det inngås avtaler med 
grunneiere. Merknaden belyser utfordringene ved endret trasé. Planforslaget sikrer imidlertid 
dagens skiløype frem til eventuell ny trasé er på plass. Dersom det ikke inngås avtaler om ny trasé 
vil dagens skiløype bli værende. Administrasjonen er enig i at det er sannsynlig at dagens skiløype 
vil være gjeldende fremover. Deler av eiendommene 56/6 og 63/1 nordvest for planområdet er i 
gjeldende kommunedelplan avsatt til LNF-formål, og en omdisponering til mulige 
utbyggingsområder for fritid må avklares i forbindelse med revideringen av kommunedelplanen, 
som det nå er varslet igangsatt arbeid med.  
 
Helen Oddestad og Olav Djønne 
- Innenfor området er det skiløype som har eksistert i årevis, og det er ikke store utbedringene 

som treng for å sikre den over veien til Havsdalen og videre til Budalen.  
- I høringsforslaget ønskes det å legge skiløype, 30 m i bredde, i LNF-område mellom hus og 

hytter, hvor en liten rådyrstamme befinner seg vinterstid og plage alle med tråkkemaskiner 
mellom 3.30 og 5.00 på morgenen.  

- Er ikke positive til planforslaget, i alle fall ikke om det legges skiløype vest for bekken.  
 

Vurdering: 
Planforslaget fremmer forslag om å legge skiløypa mot Budalen og Havsdalen (utenfor 
planområdet) om. Skiløypa er derfor foreslått slik at det samsvarer med planfremmers ønskede 
fremtidig løsning. Ettersom det ikke foreligger avtaler med grunneiere om realisering av ny trasé, 
er eksisterende skiløype sikret i planen slik at denne ikke fjernes før eventuell ny trasé er på plass.  
 
Kåre Tragethon, Christine Tragethon, Knut Eriksen og Kari Brusletto Eriksen (innsendt 2 ganger) 
- Ønsker å uttrykke bekymring over at det legges til rette for fritids- og turistformål så nærme, 

og til dels inn i, eksisterende boligfelt. Å legge utleiehytter og/eller hotellvirksomhet inn i 
eksisterende boligfelt oppleves inngripende, og det anses om en ugunstig utvikling av 
kommuneplanen.  

- Stabiliteten i boligfeltet oppleves ustabil, da det unektelig vil bli hyppig gjennomtrekk av 
mennesker. Det fremheves spesielt barns trygghet i lek og skoleveg.  

- Stiller spørsmål om hva boligfeltet kan forvente fremover i forhold til kommunedelplan, 
eksisterende boliger og boplikt.  

- Mener ikke BFT1-3 er best egnet til å falle inn under avgrensede områder for foreslått formål.  
- Ønsker at de aktuelle områdene forblir regulert til alminnelig tettstedsbebyggelse.  
- Ser behovet for å påpeke verdien av naturmangfoldet som eksisterer i det aktuelle området. 

Skogen på 62/1 er tilholdssted for flere dyre- og plantearter.  
- Kan ikke se at det foreligger noen konsekvensutredning for naturmangfold.  
- Støtter for øvrig nabo Christian Grahl-Madsens utsagn: «samlet sett fremstår ekstensiv 

utnyttelse av 62/1 å være til varig skade for kulturgrunnlag og naturmiljø».  
 

Vurdering: 
Planen legger til rette for boligbebyggelse mellom eksisterende boligfelt og planlagt fritids- og 
turistformål, og utnyttelse og høyder for BFT1-3 (turist- og fritidsformål) er justert ned i 
planforslaget som fremmes til sluttbehandling. Det er også lagt inn bestemmelse når det tillates 
anleggsdrift. Når det gjelder fremtidig status for hele området i overordnet plan, vises det til at 
det nylig er varslet oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel, som også inkluderer 



kommunedelplan for Geilo hvor det oppfordres til at innbyggere og andre i kommunen kommer 
med innspill.  
 
Forholdet mellom bruk og vern av området blir en del av den politiske vurderingen i denne saken. 
Planforslaget er ikke vurdert å være omfattet av oppfangskriteriene i forskrift om 
konsekvensutredning, og planforslaget er derfor ikke konsekvensutredet. Det vises til 
planbeskrivelsens 4.14 for planfremmers vurdering etter naturmangfoldloven, og 
Miljøkonsekvenser i denne saksfremstillingen.  
 
Christian Grahl-Madsen 
- Eier eiendommene 58/18, 59/40, 60/50 og 62/27 og er sameier med ¾ andel i realsameiet 

Ragnhildgjøtu. Merknaden retter seg i hovedsak mot den planlagte utbyggingen i nord, i form 
av fritidsbebyggelse, boligbebyggelse og skiløype.  

- Sterkt imot forslaget til reguleringsplan så langt det omfatter planlagt bygging av leiligheter i 
det nordre området av planområdet.  

- Området i nord, sammen med vassdraget, bidrar til en grønn korridor, og fremstår etter hvert 
som et av de siste sentrumsnære og sammenhengende skogsområdene på nordsiden av rv. 7 
som har direkte forbindelse til nasjonalparken.  

- Forslaget til reguleringsplan fremstår allerede utdatert, mtp at det er grunnleggende 
misforhold mellom det uttalte målet med planen og den reelle utviklingen av området.  

- Vil ikke samtykke til noen av elementene i planforslaget som er lagt til innsenders 
eiendommer. 

- Forslag til reguleringsplan må omarbeides slik at fremtidige tiltak i sin helhet må baseres på 
eiendommer som eies eller kontrolleres av forslagsstiller.  

- Forslaget til reguleringsplan omfatter arealer som ikke inngår i tomtereserven, og kommer 
slik sett i tillegg til et antall enheter som allerede er betydelig. Andre, mer egnede, vil måtte 
prioriteres bort i revideringen av arealdelen.   

- I områdene BFT1-3 viser planbeskrivelsen at reguleringsplanen åpner for 100 nye enheter, og 
sammen med seksjonering av hotellet åpnes det for en ekstrem utnyttelse av planområdet.   

- Antallet fritidsenheter vil binde opp offentlige service- og tjenestetilbud, uten at kommunen 
vil bli tilført inntekter av betydning.  

- Nedleggelse av hotellet vil føre til at folk lokalt mister jobber, og sett i sammenheng med 
allerede vedtatte planer og planforslag i kommunen, innebærer det at det kan fremstå som 
det som har vært en omforent og etablert næringspolitikk fravikes.  

- Områdene BFT1-3 og BFS1 bør bevares som urørt naturressurs i forbindelse med revideringen 
av kommuneplanens arealdel. Området inngår i en kartleggingsprosess som Statsforvalteren i 
Viken har varslet igangsatt i løpet av 2021. Denne kartleggingen vil være et viktig innspill til ny 
kommuneplan (KP). 

- Vedtakelse av reguleringsplanen fremstår som prematurt. Utredninger og analyser i 
forbindelse med ny KP kan meget vel konkludere at den samfunnsutviklingen som ligger i 
planforslaget kan fremstå som direkte uønsket.  

 
Utnyttelse 
- Ikke samsvar mellom hva planbeskrivelsen omtaler som maksimal utnyttelse (100 enheter) og 

den utnyttelsen som foreslås i reguleringsbestemmelsene.  
- Dersom det skal vedtas en reguleringsplan for BFT1-3 så må utnyttelsen reguleres på en måte 

som gir forutberegnelighet og robuste rammer: 
o % BYA må reduseres betydelig 
o Tillatte maksimerte byggehøyder må fastsettes til maksimum kotehøyde 
o Antall enheter må angis som et maksimum 
o Antall etasjer må angis som et maksimum.  

- Reguleringsplanen har ingen krav om tilgjengelighet i forhold til uteoppholdsareal eller 
bebyggelse. 

 



Kulturminner 
- Kulturminnene må beholdes og sikres vern gjennom reguleringsplanen, da forslaget til plan 

slik det foreligger vil ødelegge kulturminnene for evig tid og for alle kommende generasjoner.  
- Vitnesbyrdene om tusen år gammel jernutvinning bør veie tyngre enn behovet for atter flere 

minimalistiske «sale out & lease back»-leiligheter.  
 

Skiløype 
- Deler av skiløypen forutsettes etablert på 59/40 med en noe endret trase enn slik løypen er 

etablert i dag. Det kan ikke påregnes samtykke til bruk av denne eiendommen som skiløype.  
- Skiløypen slik den fremstår i dag, avviker fra gjeldende reguleringsplan. Den ble opparbeidet 

uten samtykke, og det foreligger ikke samtykke til bruk.  
- Regulert trasé må derfor legges om, da 59/40 ikke har noen nytte av skiløypen.  
- Verdifull kulturskog har blitt fjernet uten samtykke, som ikke har blitt påtalt eller nektet 

grunnet dugnadsånd og respekt for hjørnesteinsbedriften, men reguleringsplanen endrer 
forutsetningene.  

- Fremstår som underlig at 59/40 skal bidra med sine arealressurser for å stimulere til økt 
profitt for de eierinteressene som nå avvikler arbeidsplasser og næringsliv på eiendommen.  

 
Jordskifte/Makeskifte SKV2 mv 
- Innenfor planområdet er det et realsameie, på ca. 1 måls størrelse. Eiendommene 58/18, 

59/40, 60/50 og 62/27 har ¾ eierandel i dette sameiet. Naturlig at sameiet utskiftes og at 
disse eiendommene får utlagt tilsvarende arealer fra 62/7(1) og 62/29, som eventuelt vil bli 
gjenstand for jordskifte, og traseen til SKV2 i dette området vil vanskeliggjøre 
jordskifteløsningen.  

- Inntil det foreligger en slik løsning, vil SKV2 delvis måtte etableres på realsameiet, som det 
ikke vil gis samtykke til. Det samme gjelder planlagt løsning for VA til feltene BFT1-3.  

 
Flomgrøft 
- Oversiktstegningen som viser planlagt flomgrøft, gir inntrykk av at denne skal plasseres delvis 

på 59/40. Samtykke til dette vil ikke bli gitt.  
 

Vurdering: 
Deler av eiendom 59/40 ligger innenfor planområdet, slik deler av eiendommen også gjør i 
gjeldende plan. Planforslaget som fremmes er slik sett en videreføring av de formålene som er 
regulert for de aktuelle delene av eiendommen i gjeldende plan, med unntak av deler av 
flomgrøft #10 som berører deler av BFK5 og at skiløypa er regulert noe bredere med en mindre 
justering i trasé, slik at formålsgrenser utfordres noe. Skiløypa er regulert i 10 m bredde, for å 
sikre fremkommelighet for tråkkemaskin og en grøntkorridor langs løypa. Byggegrense for BFF1 
(deler av 59/40) opprettholdes imidlertid uendret fra gjeldende plan. Det er et krav i 
bestemmelsene at flomgrøften må være etablert før det kan gis IG til ny bebyggelse innenfor BH, 
BFK og BKB. Administrasjonen mener det er en utfordring av planfremmer er avhengig av tiltak på 
annen manns grunn for å realisere tiltak i planen, men er tydelig på at dette er planfremmers 
risiko.   
 
Bebyggelsen i nord er ikke regulert til fritidsbebyggelse, men til fritids- og turistformål. 
Intensjonen med reguleringsformålet er turisme og den fritidsaktivitet og handel som følger av 
dette. Det er med andre ord snakk om næringsrelatert bebyggelse. Administrasjonen må 
forutsette at bruken av bebyggelsen vil være tilsvarende formålet fremmet i reguleringsplanen, se 
også under Rådmannens vurdering. 
 
Kartleggingen det vises til ble gjennomført mai-okt 2021, og er ment å heve kunnskapsgrunnlaget 
om naturtyper generelt i kommunen. Resultatet fra kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase. I 
området er det registrert to naturtyper (boreal hei og flomskogmark), se vurderingen under 
Miljøkonsekvenser. Naturtypene er registrert med dårlig og svært redusert tilstand i 



kartleggingen. Kartleggingen har ikke registrert noen rødlistearter i området, og naturmangfoldet 
der det er vurdert (flomskogmark) er vurdert å være moderat.  
 
Fremtidig bruk av området er et lokalpolitisk spørsmål. Det er iboende motsetninger mellom bruk 
av området til utbygging og vern av området til natur/friluftsliv. Det er denne avklaringen 
politikerne må ta stilling til.  
 
Vurderinger knyttet til eksisterende og fremtidige utbyggingsområder i kommunen, og hvorvidt 
byggeområder skal tas ut, vil være en del av arbeidet med revideringen av kommuneplanens 
arealdel, som nå er varslet igangsatt.  
 
Utnyttelse 
Det vises til tidligere kommentar om nedjustert planforslag til sluttbehandling. Maks tillatte 
enheter innenfor BFT1-3 samlet er nå satt til 36 enheter. Mønehøyde er satt til 9 m. I 
reguleringsbestemmelsene er det krav om saltak for ny bebyggelse, med takvinkel mellom 22-32 
grader. Det er mulig å sette inn en bestemmelsene om maks antall etasjer innenfor maks 
mønehøyde, men administrasjonen har ikke krevd dette. Planbeskrivelsen inneholder nå 
illustrasjoner som viser maks utbygging av disse feltene. Det er i planens bestemmelser krav om 
at prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bygninger, 
trafikkanlegg og uteareal.  
 
Kulturminner 
Viken fylkeskommune har uttalt seg til kulturminnene i planen. Jernvinneanlegg og kullgroper er 
vanlige kulturminner i kommunen, selv om antallet ikke er ubegrenset. Utbyggingen som foreslås 
gjennom planforslaget innebærer en fortetting av en del av Geilo som allerede er preget av 
utbygging og moderne aktivitet. En fortetting vil kunne gi mindre tap av kulturminner enn om 
slike inngrep blir foretatt mer spredt i kommunen. Det er lagt inn som vilkår i bestemmelsene at 
det må foretas en arkeologisk utgravning av kulturminnene før det kan gis tillatelse til tiltak 
innenfor planen. Administrasjonen mener hensynet til kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt.  
 
Privatrettslige forhold/Realsameie og jordskifte 
Reguleringsplanen er i utgangspunktet uavhengig av eiendomsforhold. Det vil være planfremmer 
som bærer risikoen ved å være avhengig av opparbeidelse av andre tiltak (som f.eks flomgrøft) på 
andre eiendommer for å få igangsettingstillatelse til ulike felt innenfor planområdet. Mulige utfall 
av en eventuell fremtidig jordskiftesak vurderes ikke i denne sammenheng. Fremtidig drift av 
hotellet er også av privatrettslig art.   
 
Anders og Malin Tragethon, Else Inger og Steinar Tragethon 
- Utnyttelsen på BFT1-3 oppleves som høy, da området er oppfattet som et egnet boligområde. 

Boområdet får turistetablissement på 2 sider av innsenders eiendom.  
- Eiendom 62/7 er også overtatt av Bardøla, og innsenders eiendom vil da ligge som en privat 

eiendom inn i Bardølas aktivitetsområde.  
- Mener høyden på BFT1 bør være maks 9 m, og stiller spørsmål om kravet til byggehøyde bør 

gjelde fra eksisterende kotehøyde eller lavere, fremfor gjennomsnittlig planert terreng.  
- Slik innsender erfarer det, har det vært for få parkeringsplasser til det eksisterende anlegget. 

Ber om at det blir planlagt for flere parkeringsplasser enn de krav som er stilt i planen. 
- Planen under ett vil føre til mange boenheter med tilhørende aktivitet av biler og besøkende 

fra Havsdalsvegen og inn mot Bardøla. Forventer at forholdene for myke trafikanter blir 
hensyntatt og planlagt ut fra et sikkerhetsperspektiv. Trafikken vil øke i omfang, og skolebarn 
og andre myke trafikanter vil være svært sårbare i trafikkbildet.  

- Farten ned fra Havsdalen er stor, og det foreslås å anlegge fartsdempere i forhold til 
fotgjengerovergangene.  

- Ber om en bred vurdering av sikkerhetsbilde for skolebarn og andre myke trafikanter.  



- Vil også påpeke utfordringer med snøhåndtering rundt veiene til hotellet, og ber om at 
snødeponi tas inn i planen.  

- Ønsker at rekkefølgekrav vedrørende skiløype for boligtomt BFS1 tas ut. Bardøla har nylig 
blitt eier av eiendom 62/7, og skiløypen har gått over denne eiendommen før den ble lagt ved 
siden av eiendom 62/96 for 3 år siden.  

- At skiløypa går over eiendommen til innsender, og låser en eventuell utbygging av en bolig for 
fastboende føles urettferdig da fastboende er noe Hol kommune både trenger og ønsker.  

- Lagt ved artikkel som henviser til en dom fra Høyesterett vedr. rekkefølgebestemmelse ri 
utbyggingsplaner/avtaler.  

 
Vurdering: 
Planforslaget som legges frem til sluttbehandling har redusert høyde og utnyttelse innenfor BFT-
feltene. Det er vanlig praksis i kommune å måle høyde fra gjennomsnittlig planert terreng. Det er 
også inkludert et avsnitt i planbeskrivelsen som redegjør for hensynet til myke trafikanter i 
området. Parkeringskrav for hotellrom er videreført fra gjeldende plan, dvs. krav om 1 plass pr. 
hotellrom. Kravet for fritidsboliger/fritids- og turistformål er justert ned etter erfaringer fra 
reguleringsplanene for Highland og Geilo sentrum. Planforslaget redegjør for hvordan parkering 
kan løses innenfor BFK3-5 da felles parkeringsareal i sørvest tas bort. Trafikale forhold er videre 
vurdert i planbeskrivelsen, se også vurdering av merknad fra Statens vegvesen og rådmannens 
vurdering i denne saken.  
 
Rådmannen vurderer det som rimelig å kreve opparbeidelse av ny trasé før ny bebyggelse kan 
tillates innenfor BFS1, da det ikke er ønskelig at løypen i området forsvinner før det foreligger en 
erstatning. Administrasjonen mener det er positivt at planforslaget også legger opp til 
boligformål, men vil påpeke at sikring av løypetraséer i kommunen er viktig og gjelder uavhengig 
av formål.  
 
Det forventes at snøhåndtering håndteres på en god måte som ikke er til hinder for andre i 
området.  
 
2. gangs behandling – Utvalg for plan og utvikling 8.12.2021 
Planforslaget var oppe til 2. gangs behandling i utvalg for plan og utvikling 8.12.2021, sak 90/21. 
Følgende ble vedtatt: 
 
«Saken utsettes.  
Utvalg for plan og utvikling vedtar at saken sendes på begrenset høring til berørte naboer, med 
høringsfrist 10. januar. Planfremmer bes om å kalle inn til et møte med berørte naboer for å 
informere om planforslaget. Dette sørlig for å ivareta naboer når det er tale om fritid-
/næringsbebyggelse såpass tett på eksisterende boligområde.» 
 
Saken ble sendt på begrenset høring til berørte naboer i brev av 9.12.2021. Informasjonsmøte ble 
avholdt 17.1.2022, og høringsfristen ble derfor forlenget til 24.1.2022. Planfremmers referat fra 
møtet ligger vedlagt saken. Det kom inn 7 merknader ved den begrensede høringen. Disse ligger i 
sin helhet vedlagt saken. Vedlagt er også planfremmers kommentarer til merknadene.  
Administrasjonen gjør oppmerksom på at planforslaget som fremmes til ny sluttbehandling er 
identisk med planforslaget som ble fremmet for utvalg for plan og utvikling 8.12.2021, sak 90/21. 
Det vil si at det ikke er gjort endringer i kart eller bestemmelser etter den begrensede høringen.  
 
Jørgen B. Mathisen, Bardølavegen 75 
Er enig i at skiløypa bør gå over jordet ned til Bardøla, slik det tidligere er gjort. 
 
Vurdering: 
Tas til orientering, det vises til rådmannens vurdering.  



 
Ole J. Gauteplass og Jan Helge Haugeplass (likelydende merknad) 
På nabomøtet 17/1 presenterte planfremmerne et nytt forslag til løsning for skiløype, som 
innebærer å legge skiløype over 62/7, krysse vegen til 62/94 og koble seg til løypen i 
reguleringsplanen ved området BFFT1. Dette er et godt forslag fra planfremmer, og en løsning 
som støttes da den kan fjerne rekkefølgebestemmelse for BFS1. 
 
Vurdering: 
Tas til orientering, det vises til rådmannens vurdering.  
 
Christine og Kåre Tragethon, Knut Eriksen og Kari Brusletto Eriksen 
Undrer seg over at planlegger informerer aktuelle naboer, da planleggers ønsker og mål er 
tydelige. Tidligere sendte innspill gikk på kommunens forslag om å vedta den foreslåtte 
detaljreguleringen av de aktuelle områdene.  
 
I den forbindelse er det ønskelig å på nytt uttrykke bekymring rundt etableringen av hotell-
/næring/fritidsformål inn i etablert boligområde. Det er ikke bare de direkte tilknyttede naboene 
som bør involveres men hele det etablerte boligområdets innbyggere. Dette fordi boligområde 
endres ved til del å bli innesluttet av hotell/næring/fritid og vil påvirke: 
- Attraktiviteten i markedet for fastboende eller mulige fastboende.  
- Stabilitet og gjennomfart av mennesker i området, for fastboende barnefamilier.  
- Fremtidig markedsverdi på boliger.  

 
Kommunen bør velge å realisere de ulike områdene de har tilgjengelig på en måte som 
reflekterer en langsiktig strategisk tankegang, og som dermed gir innbyggerne i kommunen en 
viss forutsigbarhet og trygghet, samt tar hensyn til ethvert områdes til enhver tid realiserte 
bebyggelse.  
 
Innsenderne undres derfor over at kommunen velger å utnytte de aktuelle områdene til 
formålene som er foreslått, da eksisterende boligfelt uten tvil vil være påvirket av 
detaljreguleringen, og det stilles spørsmål hvordan kommunen ønsker å prioritere fastboende, 
sett opp mot turister. For fastboende er stabilitet en nøkkel både for arbeid og fritid, samt barn, 
som også gjenspeiler valg av bosted/kommune.  
 
Vurdering: 
Det vises til rådmannens kommentar til merknad ved offentlig ettersyn. Området er i gjeldende 
kommunedelplan avsatt til tettstedsbebyggelse, som også omfatter avgrensede områder for 
fritids- og turistformål. Hva den fremtidige arealbruken innenfor området skal være, er en del av 
den politiske vurderingen i denne saken.  
 
Else Inger og Steinar Tragethon 
Takker for et godt informasjonsmøte 17/1, og har noen betraktninger til de trafikale forholdende i 
området. Det savnes en helhetlig plan for tryggere avvikling av bevegelsesmønsteret for 
skolebarn og generelt myke trafikanter. Merknaden inneholder flere bilder som skisserer hvordan 
bevegelsesmønsteret er i dag.  
 
Fra Holms til krysset ved Groberget er det lagt til rette med 10 fartsdumper. I det området 
merknaden påpeker, er det mange avkjøringen til bolighus og mange kryssinger der myke 
trafikanter skal ferdes. Her er det så vidt vi kan se ikke planlagt noen fartsdempende tiltak, og alle 
veikryssinger oppleves oversiktlige. I tiltaksplan for trafikksikkerhetstiltak 2020-2023 angir at det 
må vurderes fartsdempende tiltak i området ved Nye Havsdalsvegen,  
 



Mener traséen for dagens løype bør kortsiktig legges tilbake der den alltid har gått, frem til ny 
plan for løypetrase ligger klar.   
 
Vurdering: 
Administrasjonen er enige i at kryssingen over Nye Havsdalsvegen mot Timrehaugvegen er en 
usikker og uoversiktlig kryssing i dag, og foreslår at det legges inn rekkefølgebestemmelse vedr. 
dette i planforslaget, se rådmannens vurdering. Se tidligere merknader og rådmannens vurdering 
i denne saken vedrørende dagens skiløype.  
 
Anders og Malin Tragethon 
Har ingen videre kommentarer til utbyggingen som foreslås, og er glade for at høyden på byggene 
(innenfor BFT) er justert ned. Har noen kommentarer til skiløype: 
- Rekkefølgebestemmelse vedr. IG for BFS1 må fjernes i sin helhet, da dette er en midlertidig 

løype.  
- Planfremmer var tydelige i møtet at det er kommunen som ønsker å regulere skiløypen i den 

midlertidige traséen. Det foreligger ingen avtaler om at skiløypen må gå der den går i dag.  
- Mener skiløype over 62/7 oppfyller de samme krav kommunen har nedfelt i ski- og løypeplan 

for Geilo.  
- Traseen har hatt denne ruten i 30 år og ble først lagt om for 3 år siden. Ved å legge løypa over 

jordet, vil ikke traséen komme i noen konflikt med utbygging, samt at den vil befinne seg hvor 
skigående faktisk går på ski. Skiløypen blir i hovedsak for alpinkjørere og disse kommer 
uansett ikke til å ta runden rundt hotellet.  

- Å regulere skiløypen der den ikke vil gå i fremtiden, og samtidig låse for utbygging er dumt. 
Dersom kommunen ønsker å sikre traseer for fremtiden, må kommunen gå i dialog med 
grunneiere og skrive avtaler som sikrer dette.  

- Skiløypa der den går i dag går delvis over tomt 62/109. Det står en brannkum som ligger midt 
i traseen for løypa, og tråkkemaskina må derfor svinge inn på tomt 62/109. Boden på 
eiendommen er flyttet to ganger i håp om at tråkkemaskina skal slutte å ødelegge den.  

- Stiller spørsmål om kommunen mener det er godt gjennomtenkt at en tråkkemaskin skal 
krysse riksveg og videre inn på kommunal veg. Ettersom det ikke finnes planfri kryssing 
mellom stadion og Havsdalen bør det være en garasje for tråkkemaskin i Havsdalen.  

- Skoleveg er usikker for myke trafikanter. Dersom ikke vegen markert i blått i merknaden 
brukes, bør den stenges.  

- Det vises til at planområdet er utsatt for flom, og at det beste tiltaket vil være å gjøre 
endringer i elveløpet. Hva med alle andre boliger som ligger nedstrøms elveløpet ovenfor 
planområdet? 

 
Vurdering: 
Det vises til rådmannens kommentar til merknader ved offentlig ettersyn, og vurderingen i denne 
saken vedr. trasé over 62/7. Administrasjonen vurderer at det er sikret tilstrekkelige tiltak i 
planen for å sikre planområdet mot flom, og at en mer omfattende vurdering av flomfare ved 
Vesleåne, og eventuelle sikringstiltak utenfor planområdet i denne saken, vil måtte gjøres i 
forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel, som det nå er varslet oppstart for.  
 
Christian Grahl-Madsen 
Tidligere merknader opprettholdes.  
 
Vurdering: 
Tas til orientering, se rådmannens vurdering av merknad ved offentlig ettersyn. 
 
 



Forhold til overordnet plan 

Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Geilo avsatt til tettstedsbebyggelse, som 
omfatter areal til bolig, offentlig-allmennyttige formålet, idrettsanlegg og avgrensede områder for 
forretnings-, industri-, fritids- og turistformål. Ved 1. gangs behandling omfattet planforslaget noe 
areal mot Vesleåne som i KDP var regulert til LNF. Dette ble foreslått som en del av 
utbyggingsområdet i BFT1. Etter 1. gangs behandling er utbyggingsområdene i tråd med areal 
avsatt til tettstedsområde i kommunedelplanen.  

Planområdet omfatter arealet i eksisterende reguleringsplan for Bardøla Høyfjellshotell, planID 
620_4192, vedtatt 24.02.2016. Hotellet er her regulert til hotell/overnatting og fritidsformål 
tilrettelagt for utleie, mens FT1-4 er regulert til konsentrert fritidsbebyggelse.  

Miljøkonsekvenser 

Planlagt utbygging ligger innenfor byggeområde i kommunedelplan for Geilo. Det er ikke 
registrert rødlistede eller sårbare arter i området. Det vises for øvrig til planbeskrivelsens pkt. 
4.14 og saksfremstillingen til 1. gangs behandling.   

Resultatet fra kartleggingen av naturtyper i området utført sommeren 2021 er nå tilgjengelig i 
Naturbase. Kartleggingen har registrert to ulike naturtyper i området.  

Geilomoen SV1 – Boreal hei 

 
I området nord for hotellet, mot Vesleåne og elva er det registrert et større område med 
naturtypen boreal hei, som er sårbar (VU) på norsk rødliste for naturtyper. Naturtypen berører de 
foreslåtte byggeområdene BFT1-3. Boreal hei er i utgangspunktet et åpen naturtype uten 
dominerende tresjikt, dominert av dvergbusker/lyng. Naturtypen er skjøtselavhengig og oppstår 
med at skogmark går over til heivegetasjon som følge av hogst, beiting, og rydding av 
trær/busker. Naturtypen er avhengig av moderat sommerbeite og rydding for å ikke gro igjen. 

Det registrerte området er vurdert å være svært redusert som følge av at den allerede er relativt 
gjengrodd med einer, bjørk, furu og at det ikke beites. Deler av området er i dag brukt til skiløype 
og sti, og er betydelig påvirket. Uten at område skjøttes og beites, vil denne naturtypen over tid 
gå over til skog som følge av gjengroing. 

Med unntak av en mindre kantsone mot Vesleåne og dammen i nord er hele denne registrerte 
naturtypen foreslått regulert til fritids- og turistformål, boligbebyggelse og kjøreveg. Denne 
registrerte naturtypen vil derfor forsvinne ved gjennomføring av planen slik den er foreslått.  



Geilomoen S1 

 
Oppstrøms samleløpet mellom Vesleåne og Budøla, mellom vassdragene og ned til Øyovegen er 
det registrert et område med naturtypen flomskogmark, som er sårbar (VU) på norsk rødliste for 
naturtyper. Naturtypen berører den foreslåtte traséen for helårs turveg/løype mot Havsdalen og 
Budalen.  

Flomskogmark er områder hvor påvirkningen fra vannet former skogen, uten at påvirkningen er 
så stor at ikke trær og busker kan vokse der. Naturtypen er avhengig av flompåvirkning i ulik 
styrke og frekvens. Det er ofte snakk om små og fragmenterte områder. De viktigste 
påvirkningene er utbygging av vannkraft og flomforebygging, drenering og oppdyrkning, utfylling 
og nedbygging.  

Den registrerte naturtypen er vurdert å være intakt, men er i dårlig stand med bakgrunn i at det 
er yngre produksjonsskog i området. Naturmangfoldet i området er vurdert som moderat med 
bakgrunn i områdets størrelse. Det er ikke registrert rødlistearter i området. Foreslått turdrag 
med brukryssing i bestemmelsesområde #12 vil berøre den vestre delen av naturtypen. Med 
grunnarbeid, fundamentering av bru og rydding av trase med tilstrekkelig bredde for 
tråkkemaskin må en legge til grunn at denne delen av naturtypen vil forsvinne ved full realisering 
av planen og dersom skiløype fra planområdet og nordover mot Havsdalen/Budalen etableres.  

Økonomiske konsekvenser 

Planforslaget er ikke vurdert å ha noen vesentlige økonomiske konsekvenser for Hol kommune. 
Avtale om fellesgodefinansiering er underskrevet og mottatt av kommunen i forbindelse med 
vedtakelse av gjeldende detaljreguleringsplan.  

Teknisk infrastruktur 

Ledningsnettet innenfor planområdet er gammelt, og på et punkt nesten innunder en 
eksisterende bygning. Ledningsnettet ligger tett ved og delvis i områdene som ved realisering av 
planen skal bebygges. Det er antatt at vannrørene av støpejern er så dårlige at det ifølge teknisk 
etat vil være en økt risiko for uhell i forbindelse med arbeidsvirksomheten, og det bør i den videre 
prosjekteringen vurderes om disse skal erstattes. Det har vært større lekkasjer innenfor 
planområdet tidligere. Deler av nettet rundt hotellet er lagt om og erstattet i sommer. 
Administrasjonen forutsetter en dialog med teknisk etat ved den videre detaljprosjekteringen.  
 



Videre må løsningen for brannvann med utgangspunkt i høydebassenget på Haugeplass vurderes 
dersom forutsetningene endrer seg, ettersom høydebassenget er under vurdering og kan bli 
flyttet i fremtiden.  

Vurdering 

Redusert utnyttelse/høyder og presisering av bruk – BFT1-3 
Planforslaget er noe nedskalert etter offentlig ettersyn. Det foreslås nå maks 36 nye enheter 
innenfor BFT-feltene, og maksimalt antall er sikret i bestemmelsene. I henhold til foreslåtte 
bestemmelser kan det innenfor feltene tillates inntil 18 vertikalt delte tomannsboliger, med 
maksimalt 120 m2 BYA pr. bygg. Planforslaget legger fortsatt opp til en relativt stor utbygging i et 
område som tidligere har vært ubebygd, men er en reduksjon sett opp mot forslaget som lå ute til 
offentlig ettersyn. Det vises her til illustrasjonene i planbeskrivelsen og som følger som vedlegg i 
saken.  

 
Figur 6 Prinsippskisse BFT mot sør, Bardøla Hotell til høyre 

Formålet som fremmes for felt BFT1-3 er fritids- og turistformål. Intensjonen med 
reguleringsformålet er turisme og den fritidsaktivitet og handel som følger av dette. Det er her 
snakk om næringsrelatert fritidsbebyggelse, og områder som er regulert til dette skal brukes til 
næringsmessig utleie i minst ni måneder av året dersom det skal være i tråd med formålet. Eget 
bruk er dermed begrenset til 3 måneder. Eksempelvis vil dette gjelde enheter for «salg og 
tilbakeleie». Imidlertid kan det være en realitet at det forekommer bruk av hytter og leiligheter i 
områder regulert til fritids- og turistformål som ikke oppfyller reguleringsformålet. Bruk i strid 
med reguleringsformålet undergraver planverket og dermed også det samfunnsmessig hensynet 
bak tillatelsen til oppføring av byggene. Spørsmålet som må stilles er i hvilken grad dette formålet 
gir reelle «varme» senger. I planbeskrivelsens vurdering av behov for konsekvensutredning (s.14) 
fremgår det at det innenfor BFT1-3 «….vil etableres fritidsboliger for salg, med avtale om 
tilbakeleie». Dersom hensikten med de nye utbyggingsområdene innenfor BFT1-3 er å åpne for 
stor grad av privat bruk, mener administrasjonen det foreslåtte formålet, fritids- og turistformål, 
ikke vil være i tråd med dette.  
 
For å tydeliggjøre hva som ligger i utleieplikt for reguleringsformålet fritids- og turistformål, kan 
det presiseres i bestemmelsene til planformålet at den enkelte enhet skal være tilgjengelig for 
utleie i minst 9 måneder pr. år. Dette fremgår i utgangspunktet av formålet, men 
administrasjonen anser det som hensiktsmessig at det presiseres i bestemmelsene, slik at bruken 



er kjent og forutsigbar for naboer og eventuelle nye eiere. I vedlagt VA-plan fremgår det av 
dimensjoneringsgrunnlaget (s. 4) at det tas utgangspunkt i at de 128 «hotellsengene» innenfor 
felt BH1 bygges om til små leiligheter. Administrasjonen fremmer derfor forslag om at det legges 
til følgende under fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg, for underformålene fritids- og 
turistformål og hotell/overnatting: 
 
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.» 
 
Administrasjonen er også kjent med at det i andre kommuner er regulert inn bestemmelser som 
blant annet angir at perioden med egenbruk (3 måneder) skal fordeles mellom sommer- og 
vintersesong, slik at egenbruk ikke beslaglegger store deler av eksempelvis vintersesongen, hvor 
det er et behov for «varme» senger. Administrasjonen fremmer ikke forslag om dette, da det ikke 
er gjort for tilsvarende planer i kommunen, men vurderer det som hensiktsmessig med en 
gjennomgang av problemstillingen i forbindelse med revideringen av kommuneplanens arealdel.  
 
Fremtidig trasé mot Havsdalen og Budalen og privatrettslige forhold 
Rådmannen opprettholder vurderingen fra 1. gangs behandlingen, og kan ikke se at etablering av 
skiløype til Havsdalen og Budalen er gjennomførbar pr. i dag. Ny trasé mot Havdalen/Budalen må 
imidlertid være etablert dersom det skal gis igangsettingstillatelse for boligtomt BFS1, slik 
planforslaget foreligger til ny sluttbehandling. For ny bebyggelse innenfor felt BFT1-3 kan det gis 
igangsettingstillatelse før skiløype mot nord er etablert, dersom det kan dokumenteres at nye 
tiltak ikke vil påvirke midlertidig skiløype gjennom bestemmelsesområde #11. Slik sett muliggjør 
planen en del utbygging innenfor BFT-feltene før skiløype mot Havsdalen/Budalen er etablert, 
mens det for boligtomt BFS1 vil slå inn krav om ny løypetrasé før det kan gis IG da dagens skiløype 
går over denne tomten. Hvorvidt det vil inngås fremtidig avtaler om ny trasé mot Havsdalen og 
Budalen som muliggjør en full realisering av planen blir slik sett en reguleringsrisiko 
administrasjonen forutsetter at planfremmer er kjent med.  
 
Reguleringsplanen er avhengig av privatrettslige avtaler for å kunne endre løypetraseen for 
skiløypa nordover mot Havsdalen/Budalen. Det samme gjelder tiltak på annen manns grunn, som 
det fremgår tydelig av høringsinnspillene at det ikke kan påregnes samtykke til. Merknadene som 
er kommet inn belyser utfordringene for planfremmer dersom man ønsker å realisere alle deler 
av planen. Merknadene viser videre utfordringen med uavklarte privatrettslige forhold, herunder 
også løypepreparering over 59/40, hvor hjemmelshaver i sin merknad har vært tydelig på at det 
ikke kan påregnes videre samtykke til eksisterende skiløype.  
 
Dagens skiløype og rekkefølgebestemmelse for boligtomt BFS1 
Slik planfremmer regulerer fremtidig trasé mot Havsdalen og Budalen er dette en løsning frem i 
tid, og neppe gjennomførbart i nærmeste fremtid. Høringssvar fra grunneiere videre oppover i 
foreslått trasé illustrerer dette. Med andre ord må det sikres et alternativ frem til dette kan 
realiseres.  
 
Dagens trasé går gjennom feltene BFT1, BFT3 og BFS1 (boligtomten). Traséen er i forslaget som 
legges frem til politisk behandling vist som bestemmelsesområde #11, med tilhørende 
rekkefølebestemmelse som sikrer at skiløypa skal gå der frem til den fremtidige traséen til 
Havsdalen/Budalen er realisert. Dette innebærer at det vil være en sammenhengende skiløype i 
området, og planforslaget slik det foreslås vil ikke i noen vesentlig grad forringe løypetilbudet i 
området, sett opp mot hvordan det er i dag. Det innebærer videre at det for felt BFS1 (boligtomt) 
og til dels BFT1 og BFT3 er krav om at fremtidig trasé mot Havsdalen/Budalen må være etablert 
før det kan gis igangsettingstillatelse. Dette er i samsvar med kommunens overordnede plan for 
stier og løyper (Handlingsplan for stier og løyper 2017-2021) hvor det blant annet fremgår at 



etablerte sti- og løypetraséer skal legges inn i kart i både overordnede planer og 
reguleringsplaner. Eventuelle endringer i trasser og nye stier og løyper skal vurderes i 
planprosessen for å sikre et godt og sammenhengende løypenett. En forankring i det kommunale 
plansystemet vil være med å hindre en bit-for-bit utbygging som legger press på sti- og 
løypetraseene.  
 
Flere av merknadene som er kommet inn i forbindelse med den begrensede høringen peker på at 
det urimelig at det er en rekkefølgebestemmelse vedrørende etablering av ny skiløype nordover 
før det kan gis igangsettingstillatelse til boligbebyggelse innenfor BFS1, og mener det er 
hensiktsmessig at dagens løype går over Bardølsgård-jordet (62/7) og videre gjennom 
hotellområdet, før den kobler seg på eksisterende trasé ned mot jernbanen. Flere av merknadene 
er positive til denne løsningen. Planfremmer kan støtte naboinnspillene om at den midlertidige 
skiløypa bør tilbakeføres til der den gikk for noen år siden (over jordet på 62/7), men har 
forståelse for begge alternativene. Planfremmer mener det må bli opp til kommunen om 
eksisterende trasé skal opprettholdes som i fremlagte planforslag, eller om den skal legges om.  
 

Forslaget vist i figur 7 vurderes å ikke å være praktisk gjennomførbart gjennom 
utbyggingsområdet, og vil også innebære at løypa må krysse parkeringsplass, vinterbrøytet veg og 
kjøres mellom flere eksisterende bygg. Det vil i praksis innebære at en starter traseen på 
Bardølsgård-jordet, slik det skisseres i kart fra planfremmer som viser alternativ løsning for 
midlertidig skiløype utenfor planområdet (se planfremmers kommentarer til merknader ved 
begrenset høring, vedlegg 25).  

 
Figur 8 Alternativ løsning dagens skiløype (vedlegg 25) 

Figur 7 Skisse vist i merknad fra A. Tragethon, 
24.1.2022



 
 
Med en slik løsning vil en miste skiløypa fra undergangen under jernbanen (ved Geilo Auto), som 
er den nærmeste koblingen fra Geilo stadion og videre med skiløype mot Havsdalen, i alle fall 
frem til ny trasé nordover er etablert. Denne løsningen gjør at løypa vil starte bak Bardøla, på 
jordet, og videre følge dagens trasé mot Havsdalen. Administrasjonen vurderer at dette vil være 
en dårligere løsning for brukerne av løypetilbudet i området, da man ikke lenger vil få en 
sammenhengende løype med mot jernbanen og koblingen mot stadion. Dette løser imidlertid en 
del av nabomerknadene og gjør at rekkefølgekravet for områdene BFS1, BFT1 og BFT3 kan 
frafalles og at utbygger kan bygge i disse områdene uten først å innfri rekkefølebestemmelsen om 
fremtidig løype mot Havsdalen/Budalen. Administrasjonen vil synliggjøre at traséer utenfor 
planområdet, vist som stiplede linjer, ikke er juridisk bindende. Å fjerne rekkefølgebestemmelsen 
som begrenser utbygging på BFS1 før ny trasé mot nord er etablert vil videre føre til at det ikke 
foreligger noe krav i planen om å erstatte dagens trasé når denne blir borte som følge av 
utbygging på boligtomta.  
 
Administrasjonen forholder seg til handlingsplanen for stier og løyper, og mener planforslaget slik 
det foreligger med bestemmelsesområde og rekkefølge for utbygging innenfor de berørte feltene 
best ivaretar føringene i det overordnede planverket for stier og løyper i kommunen, men har 
forståelse for ulempene dette kan medføre for utbygging på BFS1.  
 
Administrasjonen gjør oppmerksom på at planforslaget slik det er lagt frem til ny sluttbehandling 
er identisk som planforslaget som ble fremmet til 2.gangs behandling i UPU 8.12.2021. Det er 
med andre ord ikke gjort endringer i kart/bestemmelser som følge av merknadene som er har 
kommet inn i forbindelse med den begrensede høringen. Dersom det er ønskelig å imøtekomme 
nabomerknader knyttet til dette forholdet, må det fremmes forslag om dette i den politiske 
behandlingen.  
 
Felt BKB1 
I følge planbeskrivelsen legger planforslaget til rette for utvidelse av hotellet, fritidsleiligheter for 
utleie og etablering av et skolebygg. Området består i dag av hotell med 128 hotellrom, 25 
utleiehytter og 6 boliger tilgjengelig for ansatte.  
 
Innenfor felt BKB1 kan det bygges skolebygg, annen næring/tjenesteyting og/eller i kombinasjon 
med fritidsleiligheter. Administrasjonen vil påpeke at det innenfor dette feltet åpnes for et 
skolebygg, men dette er kun en mulighet. Feltet kan også bebygges med utelukkende 
fritidsformål, og anslaget i planbeskrivelsen er at med foreslåtte rammer, vil dette åpne for 70-
100 enheter mot maksimalt 30 enheter i gjeldende plan. I gjeldende reguleringsplan er BKB1 
omtalt som FT2, og er avsatt til konsentrert fritidsbebyggelse. Reguleringsbestemmelsene i 
gjeldende plan setter en begrensning på 30 enheter innenfor feltet, fordelt på 6 bygninger. Maks 
tillatt BYA er satt til 29 %, og maksimal mønehøyde er 6 m. I planforslaget som nå fremmes til 
behandling foreslås feltet med en utnyttingsgrad på 40 % BYA, og maks tillatt mønehøyde på 15 
m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
I oppdatert planbeskrivelse til sluttbehandling fremgår det at området primært er tenkt til 
skoletomt, men at det stadig skjer prosesser som kan medføre at skolebygget blir flyttet til et 
annet sted. Det er derfor ønskelig å opprettholde et fleksibelt reguleringsformål om omfatter 
muligheten til både skole, fritid og annet næringsformål. Administrasjonen mener imidlertid at 
reguleringsplanen må kunne gi forutsigbare rammer for hva som kan komme innenfor et område. 
Administrasjonen har forståelse for at det er ønskelig med fleksibilitet i planforslaget, men 
vurderer at planforslaget slik det foreligger nå åpner for mange ulike kombinasjoner av formål, og 
at det slik sett kan fremstå lite forutsigbart hva som vil komme innenfor BKB1. Det er i forslag til 
bestemmelser ikke differensiert i utnyttelse og høyde hva gjelder de ulike formålene, eller satt et 
maks antall fritidsenheter som kan tillates innenfor feltet. Administrasjonen mener det må 



fremgå av planen hvor mange fritidsenheter planen åpner for, også innenfor felt BKB1. Videre 
vurderer administrasjonen at en mønehøyde på 15 m kan være hensiktsmessig dersom det skal 
bygges skolebygg innenfor feltet, men mener denne høyden ikke nødvendigvis skal være 
forbeholdt samtlige formål, som fritidsformål.  
 
Administrasjonen fremmer derfor forslag om at dersom feltet bebygges med fritidsbebyggelse, 
skal maks tillatt mønehøyde for fritidsbebyggelse innenfor felt BKB1 settes til 9 m, slik det foreslås 
for ny bebyggelse innenfor BFT1-3. Maks antall fritidsenheter innenfor feltet foreslås satt til 50 
enheter.  
 
Seksjonering 
Det ble ved 1. gangs behandling i Utvalg for plan og utvikling diskutert adgangen til å kunne forby 
seksjonering av næringseiendom, uten at dette ble vedtatt som en del av endringene før 
planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. Administrasjonen vil imidlertid presisere noen 
forhold knyttet til dette.  
 
Ny eierseksjonslov ble behandlet av Stortinget 29. mai 2017. Her ble det foreslått å endre plan- og 
bygningsloven § 12-7 nr. om reguleringsbestemmelser om forbud mot seksjonering av 
turistanlegg. Forslaget skulle skape klarhet i et spørsmål som det hadde vært uenighet om. 
Stortinget vedtok imidlertid ikke dette forslaget om endring i plan- og bygningsloven. Det ble her 
vist til at det er gjennom reglene om utforming og bruk i plan- og bygningsloven at myndighetene 
kan styre graden av privatisering av turistanlegg. På bakgrunn av Stortingets behandling har 
departementet uttalt i brev av 15.06.2017 til Fylkesmannen i Østfold, at det ikke finnes grunnlag 
for å opprettholde tidligere standpunkt om at det kan gis reguleringsbestemmelser om 
seksjonering av turistanlegg. Administrasjonen legger da til grunn at det ikke er anledning til å gi 
reguleringsbestemmelser som forbyr seksjonering av turistanlegg. Forståelsen av dette er avklart 
med Statsforvalteren i Oslo og Viken i forbindelse med behandlingen av denne saken.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det ble ved 1. gangs behandling også diskutert sikker fremkommelighet for myke trafikanter fra 
planområdet frem til Dr. Holms hotell, gjennom Timrehaugvegen. Administrasjonen vurderer at 
det kan være svært utfordrende å bygge gangveg/fortau etter Timrehaugvegen og frem til Dr. 
Holms, fordi eiendommene langs vegen går helt ut i vegbanen og det flere steder er ned mot 4-5 
m mellom veg og bygg.  
 
Kryssingen over Nye Havsdalsvegen mot Timrehaugvegen bør imidlertid oppgraderes, da det er 
en usikker og uoversiktlig kryssing i dag. Det samme gjelder kryssing av Nye Havsdalsvegen ved 
innkjøringen til Bardøla. Som flere av naboene har pekt på vil planforslaget generere en økning i 
trafikk i et område hvor mange myke trafikanter ferdes, og hvor det til tider er høy fart og 
uoversiktlige kryssinger. Økt trafikk som følge av planforslaget vil ytterligere forsterke dette, og 
sammen med en økt brukermasse, som disse kryssingene vil betjene, mener administrasjonen det 
vil være nødvendig med nye krav til utforming og kvalitet av eksisterende gateløp for å ivareta 
hensynet til myke trafikanter. Det vurderes dermed som planavledet og i sammenheng med 
planens innhold å stille krav om at disse to kryssingene oppgraderes for å ivareta 
trafikksikkerheten til myke trafikanter. Teknisk etat har signalisert at det anses som 
hensiktsmessig at kommunen opparbeider kryssingene, og at planfremmer bidrar til finansiering 
av tiltaket. Administrasjonen fremmer derfor følgende forslag til rekkefølgebestemmelse: 
 
«Før det gis igangsettingstillatelse til nye enheter innenfor planområdet skal tilpasset kryssing ved 
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.» 


	Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell - ny sluttbehandling
	Rådmannens innstilling
	Utvalg for plan og utvikling sin innstilling til kommunestyret:
	Utvalg for plan og utvikling vedtar at følgende endringer gjøres før planen sendes kommunestyret:
	Utvalg for plan og utvikling sin innstilling til kommunestyret:
	Saksopplysninger
	Teknisk infrastruktur
	Vurdering

