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Varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsendring for reg.plan for 
Dagaliåsden del 1, planID 062007005 

Det varsles med dette om igangsetting av reguleringsendring for reguleringsplan for 
Dagaliåsen, del 1 (ikrafttredelsesdato 11.12.2003), jf. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 
12-14.  

Formålet med planarbeidet er å justere formålsgrensene slik at disse stemmer overens 
med eksisterende eiendomsgrenser. Det fremmes også forslag om å øke mønehøyden fra 
5 til 5,5 m for én av tomtene innenfor planområdet (Tun 2). Forslag til endring følger 
vedlagt. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse.  

Planarbeidet utføres av Numedal Hus AS. Aktuelle dokumenter ligger også tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside: 

www.hol.kommune.no/kunngjoring 

Hol kommune v/plan og utvikling sin foreløpige vurdering 

Det vurderes som positivt at endringsforslaget tar sikte på å justere formålsgrensene slik 
at disse samsvarer med eksisterende eiendomsgrenser. Flere av tomtene innenfor 
planområdet har til nå vært regulert til både fritidsformål og delvis jord- og skogbruk, 
som følge av at det ikke har vært samsvar mellom formålsgrenser og eiendomsgrenser. 
Konsekvensen av endringsforslaget er at samtlige fritidstomter nå i sin helhet reguleres 
til fritidsbebyggelse.  

Når det gjelder økt mønehøyde for Tun 2 fra 5 til 5,5 m anser kommunen denne økningen 
som beskjeden. Samtlige tomter innenfor planområdet, med unntak av Tun 1 og 2, tillates 
med 5,5 m mønehøyde. Tun 1 er bebygd, og endret mønehøyde foreslås derfor ikke for 
denne tomten. Tun 2 ligger lavere i terrenget enn både Tun 1 og Tun 3, og kommunens 
foreløpige vurdering er at en økning i mønehøyde på 0,5 m for Tun 2 ikke vil gi vesentlige 
konsekvenser.  

http://www.hol.kommune.no/kunngjoring


 

 

Samlet sett vurderes det at endringsforslagene ikke påvirker gjennomføringen av planen 
for øvrig og de går ikke ut over hovedrammene i planen. Hensynet til natur- og 
friluftsområder blir ikke berørt. 

Saksgang 

Forslag til endring av reguleringsplan for Dagaliåsen del 1, planID 062007005, sendes nå 
på høring til berørte parter etter plan- og bygningsloven § 12-14. Etter høringen vil 
innkomne merknader bli vurdert før vedtak fattes. Etter vedtak i kommunen vil berørte 
parter få tilsendt informasjon om vedtaket.  

Eventuelle merknader kan sendes skriftlig til Hol kommune, Plan og utvikling, 
Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post til postmottak@hol.kommune.no innen 
23.01.2023.  

 

Ingrid Olsen Tormodsgard  
Arealplanlegger  
       

Elektronisk godkjent uten signatur                                        

 

Vedlegg 

1 ØL2214 Planbestemmelser1 30.11.2022..pdf.pdf 

2 ØL2214 del-1 plankart 01C 06.12.2022.pdf 

3 Endringsforslag vist mot gjeldende plan 

4 Endringsforslag vist mot eksisterende eiendomsgrenser 

 

 
Kopi til: 

NUMEDAL HUS AS c/o Øystein Landsgård 

Emil Steira Dagalivegen 122 
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