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Forord 

Asplan Viak har vært engasjert av eierseksjonssameiet Geilo Panorama, ved 

styrerepresentant Bent Gjendem, for å revidere gjeldende reguleringsplan 

for Geilo Panorama. Kontaktperson i Hol kommune har vært Guttorm 

Jørgensen. 

 

 

 

Ål, 10.11.2021 

Eirik Øen  

Oppdragsleder  
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn og formål 

Geilo Panorama er utbygd iht. godkjent bebyggelsesplan, og har 25 seksjonerte enheter. I 

dag er 13 av enhetene fritidsenheter og 12 utleieenheter. Formålet med planarbeidet er å 

endre reguleringsstatus for 12 av de 25 etablerte leilighetene i Geilo Panorama fra 

næringsformål (hotell/appartement/motell/hytteanlegg) til private fritidsenheter, hvor 

utleie er frivillig etter plan og bygningsloven. Endringen er i tråd med kommunens 

prinsippvedtak «Arealpolitikk for varme og kalde senger» 5/14, 26.03.14. Endringen 

gjelder gnr./bnr. 64/627 m.fl. 

Figur 1: Oversiktskart. Rød ring markere planområdets plassering. 

1.2. Oppdragsgiver og eierforhold 

Tiltakshaver er eierseksjonssameiet Geilo Panorama, ved styrerepresentant Bent Gjendem.  

Planområdet omfatter hele/deler av gnr./bnr.: 64/627, 64/3, 64/626,  
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2. Planområdet 

2.1. Dagens situasjon 

Geilo Panorama består av 25 enheter fordelt på 8 bygg, hvorav 12 er til utleie og 13 er 

private fritidsenheter. 50 p-plasser er etablert i parkeringskjeller, sammen med trafo og 

renovasjonsløsning. Noe areal på bakkeplan benyttes sporadisk til parkering. Bebyggelsen 

har ski inn/ut.  

Figur 2: Ortofoto med dagens situasjon. 

 

Figur 3: Tidligskisse for prinsippløsning av parkeringskjeller med boder, renovasjonsrom og trafo. 
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2.2. Forholdet til gjeldende planer og rammeverk 

Området ligger innenfor reguleringsplanen Geilohovda 1 (planID 062004083, 

ikrafttredelsesdato 29.1.2004). I planen er området, H/T6, avsatt til 

«appartement/motell/hytteanlegg, fritidsbebyggelse».  

For H/T6 er det en gjeldende bebyggelsesplan (planID 62004138, ikrafttredelsesdato 

15.11.2006). Planen åpner opp for 50/50-fordeling av kalde og varme senger. 

Figur 3: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for området, Geilohovda 1. 
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Figur 4: Utsnitt av gjeldende bebyggelsesplan for område H/T6. 

Ny reguleringsplan for Geilo Panorama vil erstatte tidligere bebyggelsesplan for H/T6 

Geilohovda Geilo Panorama og del av Reguleringsplan for Geilohovda S1.  

 

2.2.1. Retningslinjer for «Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie» 

Det er gjort en utsjekk av eksisterende bebyggelse ift. retningslinjene for 

«Fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie». Planbestemmelser og kart vil være iht. til disse. 
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3. Prosess 

3.1. Historikk 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 10.10.2018. Oppstartsvarsel ble sendt ut 

9.11.2018, og tilleggsvarsling ifm. utvidelse av planområdet 13.2.2019. Utvidelsen 

inkluderte kun en lengre strekning av tilkomstvegen som skal reguleres slik den er 

etablert. 

Figur 5 og 6: Til venstre vises planområdet i første oppstartsvarsling, til høyre utvidelsen. 

 

Det har ikke kommet nye hjemmelshavere innenfor planområdet etter varslingen ble 

gjennomført. Byggeområdet H/T1 nedenfor (se figur 3) har blitt bygget ut og solgt. 

Ferdigattest for hele anlegget ble gitt februar 2013. Planforslaget endrer kun formål på 

eksisterende bebyggelse, og formålsendringen vurderes ikke å utgjøre noen praktisk 

forskjell for tilgrensende bebyggelse. Ny varsling er derfor vurdert som unødvendig selv 

om det er ca. 2,5 år siden varsel om planoppstart. 

3.2. Merknader 

Avsender Oppsummering Vurdering 

Buskerud 

Fylkeskommune 

Planen berører ikke automatisk 

fredete kulturminner, ingen 

merknader. 

Tatt til orientering. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Ingen spesielle merknader til 

endringen. 

Tatt til orientering. 
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4. Planforslaget 

4.1. Formål 

 

Figur 6: Plankart. 

Hovedendringen fra gjeldende plan til dette planforslaget er endring av formål fra 

«appartement/motell/hytteanlegg, fritidsbebyggelse» til «fritidsbebyggelse - konsentrert». 

I tillegg er den utgåtte benevnelsen for grad av utnytting «T-BRA» endret til BRA. 

Det fremgår av bestemmelsene, iht. kommunens retningslinjer, at enhetene skal være 

tilrettelagt for utleie. Bebyggelsen/enheter er innenfor krav i kommunens prinsippvedtak 

om varme og kalde senger. 

4.2. Grad av utnytting og utforming 

Grad av utnytting, utforming og byggehøyder er uendret fra gjeldende plan. 
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Min. 80% av etablerte enheter som i dag er utleieenheter har en størrelse mellom 30-

100m2 BRA iht. retningslinjer. Vedlagt planbeskrivelsen følger dokumentasjon på 

arealoversikten «som bygd». Arkitektkompaniet har bekreftet at dokumentasjonen fra 

2006 fortsatt er gjeldende, og at det ikke har vært noen endringer på prosjektet så 

arealoversikten skal stemme. Det ble gitt igangsettingstillatelse for grunnarbeidene i 2007. 

Brukstillatelsene for leilighetene ble utstedt fra slutten av 2009 til begynnelsen av 2011. 

Ferdigattest for hele anlegget ble gitt i februar 2013. I arealoversikten fremkommer det at 

beregningene er gjort manuelt og at det tas forbehold om mindre regnefeil. Uansett så er 

marginene for det måleverdige BRA store ift retningslinjenes krav om 80% innenfor 30-100 

m2. 

4.3. Uteoppholdsareal 

Det er innarbeidet en bestemmelse om at «Eksisterende felles utomhusarealer skal være 

felles», jf. retningslinjene pkt. 8.e) i kommunens prinsippvedtak om fritidsbebyggelse 

tilrettelagt for utleie. Dette gjelder området markert med grønt på skissen under. 

 

Figur 7: Grønt markert område omfatter eksisterende felles utomhusarealer. 
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4.4. Friluftsformål 

Friluftsformålet ivaretar mulighet for ski inn/ut i alpinløyper.  

4.5. Vei, vann og avløp 

Bebyggelsen er koblet til offentlig vann og avløp. Formålsendringen medfører ikke behov 

for endring ift. dagens godkjente situasjon. 

Tilkomstveg reguleres slik den er etablert, som avviker noe fra gjeldende 

bebyggelsesplan, men utbygging er godkjent gjennom byggesak.  

Følgende rekkefølgekrav i gjeldende plan er tatt ut av forslaget da de er opparbeidet og 

ikke lenger relevante: 

• Før igangsettingstillatelse kan gis skal det være etablert høydebasseng og 

ledningsnett med tilstrekkelig brannvannskapasitet. Ledningsnettet kan anlegges i 

etapper som samsvarer utbyggingen av områdene.  

• I områder regulert til byggeformål kan det ikke gis igangsettingstillatelse før ny 

tilfredsstillende tilkobling til riksveg 7 via Geilogutu er opparbeidet. Dette 

innebærer opparbeidelse av ny trasé og nytt kryss til riksveg 7.  

4.6. Barn og unges interesser 

Det vurderes at formålsendringen ikke medfører endrede forhold mtp barn og unges 

interesser.  

4.7. Naturfare 

I forbindelse med regulering av naboområdet Holmshovda, har det blitt gjennomført 

farekartlegging av SWECO av samme aktsomhetssoner som berører Geilo Panorama 

SWECO, Detaljreguleringsplan for Holmshovda, pnr. 10202199,15,6,2021). Planforslaget 

for Holmshovda har ligget ute til offentlig ettersyn. Rapporten viser at Geilo Panorama ikke 

er utsatt for skred.  
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Figur 8: utsnitt fra NVE Atlas. 
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Figur 9: Karteliggingsområde i rapporten (SWECO, pnr. 10202199,15,6,2021) 

Figur 9: Utsnitt av modelleringskart for snøskred (SWECO, pnr. 10202199,15,6,2021). 
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5. ROS-analyse 

Hensikten med ROS-analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, 

og å bidra til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, 

og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017). 

Risiko og sårbarhetsanalysen er gjennomført med sjekkliste basert på veilederen 

«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet. 

Analysen er basert på forslaget til reguleringsplan for Geilo Panorama i Hol kommune. I 

risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i en vurdering av relevante farekategorier, 

konsekvenser en relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke 

eller avbøte fare eller uønskede hendelser. I tråd med tilrådningene i veileder fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet er det vist varsomhet med sannsynlighetsgraderinger. 

Det har ikke dukket opp moment som tilsier at planforslaget medfører endrer eller er 

spesielt utsatt for uønskede hendelser, og det er derfor ikke laget en mer omfattende 

utgave av ROS-analysen. 

Farekategoriene som er vurdert er delt inn i naturhendelser og Andre uønskede hendelser 

(menneske- og virksomhetsbaserte farer). 

Vurderingene er sammenfattet i nedenstående tabell (sjekkliste for identifisering av 

uønskede hendelser (bearbeidet versjon av sjekkliste i vedlegg 5 til DSBs veileder for 

ROS-analyser 2017): 

  

UØNSKEDE HENDELSER AKTUELL? 

 

 

Ja - 

vurderes 

i kap. 4. Nei (begrunnes her) 

Natur-

hendelser 

Ekstremvær 

Storm og orkan  Ikke aktuelt. 

Lyn- og tordenvær  Ikke aktuelt. 

Flom  

Flom i sjø og vassdrag  Nei, NVE Atlas 

Urban flom/overvann  Nei, NVE Atlas 

Stormflo  Nei, NVE Atlas 

Skred 
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Skred (kvikkleire, jord, sten, fjell, 

snø) 

 Nei, skredrapport 

Skog- og lyngbrann 

Skogbrann  Ikke aktuelt. 

Lyngbrann  Ikke aktuelt. 

Andre 

uønskede 

hendelser 

Transport 

Større ulykker (veg, bane, luft, sjø)  Nei, lite aktuelt 

Næringsvirksomhet/industri 

Utslipp av farlige stoffer  Nei, ikke aktuelt 

Akutt forurensning  Nei, ikke aktuelt 

Brann, eksplosjon i industri 

(tankanlegg, oljeterminal, LNG-

anlegg, raffineri) 

 Nei, ikke aktuelt 

Brann 

Brann i transportmiddel (veg, 

bane, luft, sjø) 

 Nei, ikke aktuelt 

Brann i bygninger og anlegg 

(sykehus, sykehjem, skole, 

barnehage, 

idrettshaller/tribuneanlegg, 

asylmottak, fengsel/arrest, hotell, 

store arbeidsplasser, 

verneverdig/fredet kulturminne) 

 Nei, ikke aktuelt 

Brannvann   

Eksplosjon 

Eksplosjon i industrivirksomhet  Nei, ikke aktuelt 

Eksplosjon i tankanlegg  Nei, ikke aktuelt 

Eksplosjon i fyrverkeri- eller 

eksplosivlager 

 Nei, ikke aktuelt 

Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner/infrastrukturer 

Dambrudd  Nei, ikke aktuelt 

Distribusjon av forurenset 

drikkevann 

 Nei, lite aktuelt 

Bortfall av energiforsyning  Nei, lite aktuelt 

Bortfall av telekom/IKT  Nei, lite aktuelt 

Svikt i vannforsyning  Nei, lite aktuelt 

Svikt i avløpshåndtering/ 

overvannshåndtering 

 Nei, lite aktuelt 
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Svikt i fremkommelighet for 

personer og varer 

 Nei, lite aktuelt 

Svikt i nød- og redningstjenesten  Nei, lite aktuelt 
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