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1. Innledning 

Asplan Viak AS er engasjert av Steinar og Anne-Berit Slåke-Lerberg til å utarbeide en 

reguleringsplan og gjennomføre tilhørende reguleringsprosess for et mindre boligfelt ved 

Geilo. Dette dokumentet er et grunnlag for oppstartsmøte med Hol kommune.  

 

2. Formålet med planen 

Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til boliger med tilhørende 

infrastruktur i tråd med kommunedelplanen for Geilo. 

 

Figur 1: Foreløpig avgrensing av planområdet er vist med stiplet linje og utgjør ca. 18,5 daa. Endelig 

avgrensing avklares gjennom planprosessen og drøftes på oppstartsmøtet.  
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3. Planområdet og planarbeidets virkninger 

utenfor planområdet 

Planområdet består av en sørvendt li med svært gode solforhold. Området ligger ca. 3 km 

fra Geilo sentrum og 2 km fra skolen på Geilo. Området har nærhet til flott turterreng og 

stinett om sommeren. Vinterstid har området kort vei til det omfattende løypenett for både 

langrenn og alpin.  

Virkningen av planen vil bli at området tilrettelegges for boliger og dermed blir et tilskudd 

til boligtilbudet på Geilo. Området vil gi førstegangsetablerere og andre tilgang på 

tradisjonelle eneboligtomter på rundt 1 daa. Det er kort avstand fra feltet til sentrum med 

utbygd gang- og sykkelveg.  

 

4. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av tradisjonelle eneboliger og 

eventuell et par tomannsboliger. I tillegg vil det måtte etableres infrastruktur i form av 

mindre adkomstveger, vann- og avløpsledninger og sandlekeplass. Det går forskjellige 

kraftlinjer over området i dag. Planprosessen og avklaringer med Hallingdal kraftnett vil 

avklare hvilke ledninger som må legges i bakken og evt. størrelse på hensynssone rundt 

de som blir igjen.  

 

5. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Antall tomter og tillatt størrelse m.m. vil fremkomme gjennom planarbeidet. Området er 

befart og foreløpig vurdering tilsier ca. 10 nye tomter. Planprosessen vil avklare om et par 

av de bør reguleres med mulighet for tomannsboliger.  
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6. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Reguleringsbestemmelsene vil sette krav til både funksjonell og miljømessig kvalitet for 

bygg og anlegg. Evt. krav fra kommuneplanen avklares på oppstartsmøtet. 

 

7. Tiltakets virkning på-, og tilpasning til 

landskap og omgivelser 

Området ligger forholdsvis skjermet nederst i lia og vil være lite synlig siden terrenget 

stiger bak. Høyere oppe i lia ligger det et større hyttefelt og boliger nederst vil ikke endre 

det overordnede landskap. Med tanke på dagens spredte boligbebyggelse i området og 

langs med Rv. 7 vurderes det som riktig med relativt romslige tomter for eneboliger.  

Bestemmelsene må sikre at utbyggingen tilpasses terrenget. Under befaring ble det blant 

annet sett som nødvendig med en byggegrense nedenfor eksisterende bolig på 61/68 for 

å sikre tilstrekkelig avstand og bevaring av utsikten. 

Hele området rundt avkjøringen mellom Trøogutu og Rv. 7 ble opparbeidet i forbindelse 

med byggingen av ny undergang under jernbanen. Det ble etablert renovasjonsstasjon, 

busslomme, belysning og ny avkjørsel etter vegnormalen. Reguleringsplanen for Fredly tar 

ikke med seg disse arealene siden de er ferdigetablerte. Det er foreslått å ta med 

adkomstveg inntil området i tilfelle at det trengs oppgradering.  
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Figur 2: Ortofoto som viser hvordan det er etablert busslomme, renovasjonspunkt og avkjørsel.  

 

8. Forholdet til kommuneplan og gjeldende 

reguleringsplaner 

I kommunedelplanen for Geilo (planid 4001-2010) er planområdet avsatt til fremtidig 

boligområde og gitt betegnelsen B2. Ny bebyggelse forholder seg til avgrensningen av 

byggeformålet og vil således være i tråd med overordnet plan. Området er uregulert fra 

før. 
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Figur 3: Utsnitt av kommunedelplanen for Geilo. 

 

I Planbeskrivelsen til kommunedelplanen står det følgende om område B2: 
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9. Vesentlige interesser som berøres 

Reguleringsplanen må ta hensyn til eksisterende boliger i nærområdet og sikre at de 

vegløsninger som velges tilfredsstiller kravene til boligveger. Avkjørselen på Rv. 7 brukes i 

dag av alle hyttene lengre oppe i lia og er oppgradert i nyere tid.. 

  

Figur 4: Eiendomssituasjonen i området. 

10. Samfunnssikkerhet 

Det vises til veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse i 

tråd med anbefalingene her ift. vurderinger av sikkerhet/risiko og sårbarhet.  
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11. Berørte parter, prosess og medvirkning 

Det legges opp til en planprosess etter plan- og bygningsloven sine krav til prosess med 

medvirkning. Oppstart av planarbeid vil sendes direkte til private og offentlige berørte 

parter. Adresselisten tas ut fra Statens Kartverk sine databaser for private parter når 

planavgrensningen er endelig fastsatt. Liste over offentlige fagmyndigheter som varsles vil 

være i henhold til den listen som brukes for planarbeid i Hol kommune.  

Erfaringen tilsier at tidlig informasjon er viktig for å unngå misforståelser og for å kunne 

innarbeide og ta hensyn til gode innspill.  

 

12. Forholdet til regelverket om 

konsekvensutredning 

Reguleringsplanen vil være i tråd med overordet plan i form av kommunedelplanen for 

Geilo og vil ikke medføre behov for konsekvensutredning i henhold til forskriften.  

 

13. Vedlegg: 

- Kart over planavgrensning 

- Sosifil planavgrensning 
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