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Forord 
 

Asplan Viak AS er engasjert av Skemmz Holding AS til å gjennomføre en reguleringsendring for 
reguleringsplan for Myrland turistsenter. 042/005 m.fl, PlanID 062001028, i Hol kommunen. 

Ingrid Olsen Tormodsgard har vært Hol kommunes kontaktperson. 

Rannveig Brattegard har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS. 

Ål, 25.02.2021 

 
 
 

Rannveig Brattegard 
Oppdragsleder 
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1. INNLEDNING 
 

1.1. Formål 
Formålet med planarbeidet har vært å gjennomføre en reguleringsendring av reguleringsplan for 
Myrland turistsenter. 042/005 m.fl. Formålet med endringer er å omregulere formålet på område T2 
innenfor planen fra turistvirksomhet/utleiehytter til fritidsboliger. Det har ikke vært ønskelig å endre 
noe ved utnyttelsesgraden eller byggehøyder, det er kun snakk om en endring av formål. 

Innenfor felt T2 står det i dag tre tomannshytter. 
 

1.2. Oppdragsgiver 
Oppdragsgiver er Skemmz Holding AS 

 
1.3. Planlegger 
Asplan Viak AS er et av Norges største rådgivende konsulentfirma med ca. 1100 tilsatte fordelt på 
over 30 kontorer spredt utover hele landet. Asplan Viak eies av en stiftelse med formål om å utvikle 
selskapet og medarbeiderne. Internasjonalt jobber Asplan Viak gjennom Norplan. Besøk 
www.asplanviak.no for å lese mer om selskapet. Lokalt i Hallingdal er Asplan Viak lokalisert på Ål og 
har 9 tilsatte. 

Arealplanlegger er Asplan Viak AS ved arealplanlegger Rannveig Brattegard. Andre medarbeidere 
som har bidratt er Vidar Diseth (teknisk tegner). 
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2. PLANOMRÅDET OG EKSISTERENDE FORHOLD 
 

2.1. Beliggenhet og størrelse 
Planområdet ligger vest for fv. 50 på Myrland i Hol kommune. 

 

Figur 1: Utsnittet viser planområdets beliggenhet. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen. 
 
 
 

2.2. Forholde til gjeldene planer 
Gjeldende føringer for planområdet finner man i reguleringsplan for Myrland turistsenter. 042/005 
m.fl, PlanID 062001028. (ikraftsettelsesdato 25.10.2007). 
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Figur 2: Utsnitt reguleringsplan for Myrland turistsenter. 042/005 m.fl. 
 

I kommuneplanens arealdel for Hol kommune PlanID 6020-2014 (ikraftsettelsesdato 27.08.2014) er 
området satt av til sentrumsformål. 

 
 

Figur 3: Utsnitt kommuneplanens arealdel. 
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3. PLANPROSESS 
 

3.1. Historikk 
Det ble holdt et oppstartsmøte med Hol kommune den 06.01.2021 hvor hovedpunkter for 
planarbeidet ble diskutert. 

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut til berørte grunneier, naboer og offentlig 
instanser med brev datert 08.01.2021. På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen 
«Hallingdølen». Frist for merknader var 08.02.2021. 

 
3.2. Innkomne merknader 

 

Avsender Resymé Vurdering 
NVE 
Datert 
05.02.2021 

NVE påpeke at ifølge aktsomhetskart for flom er 
området utsatt for flom. De mener at dersom 
området ikke tidligere er kartlagt for flomfare må 
det gjøres som en del av planarbeidet. 

Deler av planområdet er berørt av 
aktsomhetssone for flom. 
Planendringen legger imidlertid 
ikke opp til en høyere utnyttelse 
eller flere enheter en gjeldende 
plan, kun en endring av formål på 
et lite avgrenset området. Det 
sees derfor på som urimelig og 
ikke nødvendig å pålegge 
oppdragsgiver å gjennomføre en 
flomvurdering i området. Kan ikke 
se at den konkrete endringen 
utløser krav om en flomvurdering. 
Området for den aktuelle 
endringen ligger utenfor 
aktsomhetssonen. 

Statsforvalteren 
i Oslo og Viken 
Datert 
08.02.2021 

Har ut i fra nasjonale og viktige regionale interesser 
ingen vesentlige merknader til ønsket planendring. 
Vil likevel vise til at plan- og bygningsloven § 4-3 
stiller krav til utarbeidelse av risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse 
og endring av planer for utbygging. Endring fra 
utleiehytter til private hytter kan virke inn på disse 
vurderingene. Spesielt med nærheten til vassdraget 
Storåne og faren for flom. Analysen skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. 

Virkningen av planen er tidligere 
vurdert. Endring av formålet fra 
utleiehytter til private hytter 
tilrettelagt for utleie vurderes til å 
i svært liten grad påvirker 
vurderingene som tidligere er 
gjort. Deler av planområdet er 
berørt av aktsomhetssone for 
flom. Planendringen legger 
imidlertid ikke opp til en høyere 
utnyttelse eller flere enheter en 
gjeldende plan, kun en endring av 
formål på et lite avgrenset 
området. Det sees derfor på som 
urimelig og ikke nødvendig å 
pålegge oppdragsgiver å 
gjennomføre en flomvurdering i 
området. Kan ikke se at den 
konkrete endringen utløser krav 
om en flomvurdering. Området 
for den aktuelle endringen ligger 
utenfor aktsomhetssonen. 

Viken 
Fylkeskommune 

Går ut fra at bestemmelsene skal oppdateres når 
det gjelder utforming og anbefaler at det gis 
bestemmelser som sikrer at eventuell fremtidig 

Endringen åpner ikke opp for ny 
bebyggelse og endrer heller ikke 
ved byggegrensa til vassdrag, 
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Datert 
01.02.2021 

bebyggelse utformes i tråd med råd i veilederen 
T1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Anbefaler 
videre at det ikke åpnes for at eventuell ny 
bebyggelse kan legges nærere vassdraget som går 
vest i planområdet. Gjør oppmerksom på at det er 
kartlagt aktsomhetsområde for flom i området, og 
viser til NVEs veileder Flaum og skredfare i 
arealplanar. Under streker videre at det må 
beskrives i planbeskrivelsen hvor stor trafikkendring 
reguleringsendringen medfører. 
Planområdet er tidligere registrert og det ble da ikke 
påvist automatisk fredete kulturminner i området. 
For å ivareta meldeplikten etter kulturminneloven § 
8 vil vi anbefale at følgende tekst tas inn i 
reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
«Dersom det under anleggsarbeider treffes på 
automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, 
groper med trekull og/eller brent stein, slagg etter 
jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(kulturminneloven) § 8.». 

Deler av planområdet er berørt av 
aktsomhetssone for flom. 
Planendringen legger imidlertid 
ikke opp til en høyere utnyttelse 
eller flere enheter en gjeldende 
plan, kun en endring av formål på 
et lite avgrenset området. Det 
sees derfor på som urimelig og 
ikke nødvendig å pålegge 
oppdragsgiver å gjennomføre en 
flomvurdering i området. Kan ikke 
se at den konkrete endringen 
utløser krav om en flomvurdering. 
Området for den aktuelle 
endringen ligger utenfor 
aktsomhetssonen. Endringen 
vurderes til å ikke påvirke 
trafikkmengden i området. 
Bestemmelsen det vises til er 
innarbeidet i bestemmelsene. 

Mattilsynet Slik de forstår varselet er det ingen endring i antall 
brukere, men en bruksendring fra 
turistvirksomhet/utleiehytter til fritidsboliger. 
Vannforsyningen er i dag registrert hos Mattilsynet 
under virksomheten Myrland Turist AS som 
ansvarlig vannverkseier. Nye eiere/brukere må 
informere Mattilsynet om hvem som skal stå som 
vannverkseiere etter reguleringsendringen. 

Endringen legger ikke tilrette for 
flere enheter enn gjeldene plan, 
kun en bruksendring av 3 allerede 
etablerte hytter. 

 
 

3.3. Utredningskrav i forhold til «forskrift om konsekvensutredning». 
Planarbeidet er vurdert i forhold til «Forskrift om konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854». 
Planarbeidet vurderes til å ikke omfattes av omfangskriteriene etter forskriftens §§6-8 og §10, da 
endringen vurderes til å være små. Hovedformålet med planen vil ikke bli endret, og de 
forutsetninger som gjeldende plan er vedtatt etter vil ikke i vesentlig grad bli endret ved. 
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4. PLANFORSLAG 
 

4.1. Planløsning 
Planforslaget legger til rette for en endring av arealformålet på T2 fra hotell/turistvirksomhet/utleie 
til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie. Innenfor område står det i dag tre tomannshytter. 
Endringen legger ikke opp til mer bebyggelse, det er kun snakk om en endring av formål. 

 
 

Figur 4: Plankart. 
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Igjennom planarbeidet har plankartet blitt oppdatert etter ny plan og bygningslov. Områdene T1-T4 
er i gjeldene plankart satt av til hotell, men i tegnforklaring og bestemmelser omtalt som områder for 
turistvirksomhet/utleie. Anses derfor som mest hensiktsmessig å i nytt plankart sette av områdene 
T1, T3 og T4 til kombinert formål hotell og fritids- og turistformål. Dette vil fange opp gjeldende plan, 
hensikten med gjeldende plan og bruken i dag. 

Igjennom planarbeidet er plankartet også justert slik at vegen som går igjennom felt T2 i plankartet 
samsvarer med dagens situasjon og den faktiske vegen i området. Det er pr. dags dato ikke 
opparbeidet veg til felt T3. Adkomst til felt T3 er opprettholdt i plankartet. 

Det har igjennom planprosessen også kommet et innspill om en liten grensejustering på eksisterende 
tomter innenfor felt H1. Grensejusteringen er kun for å oppdatere tomtene til faktiske forhold. 
Justeringen vil ikke ha andre konsekvenser enn at tomtene tilpasses dagens faktiske situasjon. 

Det er foretatt endringer i plankartet og i bestemmelsene. Alle endringer i bestemmelsene 
framkommer i rødt. 

Konsekvensene av endringen som er foreslått vil i det følgende beskrives. De øvrige løsningene i 
planen er tidligere vurdert. Dette vil ikke gjentas i dette dokumenter, men det vises til opprinnelig 
planmateriale til gjeldende plan. 

 
4.2. Vurdering av konsekvensene av endringsforslaget 
Deler av planområdet er berørt av aktsomhetssone for flom. Planendringen legger imidlertid ikke 
opp til en høyere utnyttelse eller flere enheter en gjeldende plan, kun en endring av formål på et lite 
avgrenset området. Det sees derfor på som urimelig og ikke nødvendig å pålegge oppdragsgiver å 
gjennomføre en flomvurdering i området. Det aktuelle området ligger også utenfor 
aktsomhetssonen.  

 
 

Flom er utredet som tema i risiko- og sårbarhetsanalysen, aktsomhetssone for flom er tatt inn i 
plankart og det er foreslått rekkefølgebestemmelse  mtp faresoneutredning ved utbygging for 
berørte områder.  
Endringen som planforslaget medfører vil ikke berøre vassdrag i området da det ikke legges til 
rette for mer bebyggelse eller endring av byggegrense mot vassdrag. 

Endringen vurderes til å ikke få negative konsekvenser for friluftsliv i området. Endringen er kun en 
endring av formål og berører ikke avsatte områder til friluftsliv eller turstier. 
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Figur 5: Utsnitt over viser aktsomhetssone for flom i området. Utsnittet er hentet fra NVEs database NVE Atlas 
tilgjengelig på: https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#. 

 
Når det gjelder de trafikale forholdene i området legges det ikke til rette for flere enheter eller 
høyere utnyttelse i området. Endringen vurderes til å ikke påvirke trafikkmengden i området da 
endring av formål på det aktuelle området vurderes til å gi tilnærmet lik trafikkmengde som i dag. 
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Når det gjelder støy berøres ikke det aktuelle området for endringen av gul støysone. Støysonene kan 
sees i utsnittet under og er lastet ned fra Geonorge.no. Datasettet heter «Støykartlegging veg etter 
T-1442» og eies av Statens Vegvesen. Forholdet til støy vurderes derfor til å være ivaretatt. 

 

Figur 6:Utsnitt støysone i området. Støysonene er lastet ned fra Geonorge.no. Datasettet heter 
«Støykartlegging veg etter T-1442» og eies av Statens Vegvesen. 

 
 
 

Med bakgrunn i det som er beskrevet over vurderes reguleringsendringen til å ikke gi noen negative 
konsekvenser. 


