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PLANINITIATIV GAMLEVEGEN 22 – HOL KOMMUNE 

Cardo 8614 AS er planfaglig konsulent for Ustedalen Hotell AS. De eier 
Gamlevegen 22, gårds og bruksnummer 63/173 og 175, og ønsker å fremme 
privat reguleringsplan for nevnte område. 

a) Formålet med planen: 
En har som formål å endre gjeldende plan for området, paragraf 1.4 
frittliggende enebolig til boligbebyggelse i blokk. Utnyttelsesgraden i 
gjeldende plan tilsier større volum enn det som er normalt ved enebolig. 
Opprinnelig var ikke planen låst til enebolig, men dette ble fastsatt i senere 
plan. I tråd med den sentrumsnære bebyggelsen, omgivelsene med store 
leilighetsbygg og næringsbygg som det dominerende og rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal og transportpolitikk ønsker en å bygge et 
leilighetsbygg. En ønsker ikke å gå ut over gjeldende plans utnyttelsesgrad. 

b) Planområdet og eventuell virkning utenfor dette: 
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Planområdet er de to eiendommene, samt avkjørsel og sikt fra 
naboeiendom med samme eier. 
Virkning utenfor planområdet er økt trafikkmengde fra 6-7 bolig enheter 
netto mot Gamlevegen, samt at bygg blir 2,4 (regulering) til 2 meter (tegnet 
prosjekt) høyere enn påstående bygg i dag, og at det er større. Ingen 
volumendring fra gjeldende plans areal i bya, høyder etc. 
 
c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Det søkes regulert et nytt boligbygg med 8 leiligheter, boder og 
parkeringsanlegg i kjeller, og 2 etasjer pluss loft. Tilhørende dette atkomst 
med rampe fra nord, samt noen forstøtningsmurer. 



d) Utbyggingsvolum og byggehøyder. 
Tiltenkt tiltak har følgende mål: mønehøyde c+ 809,5, det er 9 meter til 
møne og 6 til gesims,  BRA 860 m2, BYA 35% av 819,5= 287 m2 (tenkes evt 
avrundet til 290 eller 300 m2.  
Tre murer/mursystem, rampe 0,2 til 2,4 meter – 4 meter fra nabogrense, 
forstøtningsmurer opp til en meter – en meter fra nabogrense. 

e) Funksjoner og miljømessige kvaliteter: 
Bofunksjoner med tilhørende uteanlegg på ca. 500 m2 for uteopphold 
(uteareal fratrukket trafikktiltak). Av disse har 420 m2 høy kvalitet for alle, 
mens 80 m2 har helning som gjør dem uegnet for mindre barn. Anlegget vil 
utformes for å inngå i ytterkant av sentrum, med de omgivelser som er der. 

f) Tiltakets virkning på og tilpassing til landskap og omgivelser: 
Det skal utformes i tråd med omgivelsene qua angår utforming, materialitet 
og takvinkel. Sokkel forblendes med naturstein, ellers trebekledning, 
fargevalg som matcher omgivelsene, samt tak som står i stil med 
omgivelsene og er innenfor gjeldende plans takvinkel krav. 
Bygget er presset maksimalt ned av hensyn til naboer, og har mindre 
etasjeutnyttelse/høyde enn det gjeldende plan hjemlet. Bygget får skjult 
parkering, og vil i sum ha et uttrykk som både er tilpasset sentrums 
utvikling mot området, og at det er i en randsone mot også ikke 
sentrumsbebyggelse. Videre i reguleringsplanen vil snitt etc. demonstrere 
virkninger, dog har kommunen i arkiv avslått byggesøknad på nevnte bygg, 
om en ønsker å se mer i detalj enn dette plainitiativ. 

g) Forholdet til KPA, retningslinjer og gjeldende reguleringsplan 
Tiltaket er i tråd med den KDP som KPA for Hol har approbert som plan for 
Geilo. Tiltaket er i tråd med gjeldende plan revidert 26/5-2005 med 
reviderte bestemmelser av 23/1-2008 bortsett fra at en ønsker å endre fra 
byggtypologi frittstående enebolig til boligbebyggelse i blokk. 
Tiltaket ivaretar de sentrale retningslinjer som samordnet areal og 
transportpolitikk, samt ved sin utforming barn og unges interesse i 
planleggingen. Tiltaket bidrar til å styrke den sentrale boligmassen i Geilo 
sentrum. 

h) Vesentlige interesser som berøres av tiltaket: 
Trafikk i gamlevegen mm. Naboforhold vedrørende bebyggelse. Sentral 
utbygging i tråd med samordnet areal og transportplanlegging. Området er 



allerede bebygget til boligformål og anses ikke å berøre interesser for 
uberørt natur, biologisk mangfold eller inngrepsfrie naturområder. Tiltaket 
anses ikke å avgi støy eller forurensing til det ytre miljø utover det som 
kommer naturlig av beboelse. 

i) Ivaretakelse av samfunnssikkerhet: 
Det blir foretatt en ROS analyse 

j) Varslingsorgan 
Det blir å varsle med annonse i lokalavis og ved post til relevante instanser 
som kommunale relevante etater (veg, skule, brann og redning), 
Fylkesmann og Fylkeskommune, Jernbaneverket, NVE og eventuelt andre 
organ som Hol kommune peker på. Videre varsles det i henhold til naboliste 
for området. 

k) Samarbeid og medvirkning 
En vil knytte kontakt på post eller møte med de fagorgan som varsling eller 
eget planarbeid avdekker et behov for samarbeid med. En vil i utlysing av 
planen også lyse ut et åpent informasjonsmøte i høringsperioden, der 
kommunen om ønskelig kan observere selv. Dersom det oppstår særlige 
problemstillinger mot naboer vil en også søke dialog rundt disse. 

l) Konsekvensutredning 
Tiltaket er i tråd med overordnet plan, det er i tråd med gjeldende plan qua 
angår hovedformål boligbebyggelse og volum, men avviker i byggtypologi. 
Tiltaket utløser etter planfaglig konsulent sin mening ikke 
konsekvensutredning etter gjeldende forskrift. En vil uansett i 
planutredning søke å belyse relevante tema for denne endring som også 
kunne fanges opp om det var krav til KU. 
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