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Utvidet varsel om oppstart detaljregulering rv. 7 Vindeggleet - Veslehaug 

Det vises til tidligere utsendt varsel om oppstart, datert 28.12.2022, samt annonse i lokalavis og 
kunngjøring på kommunens hjemmeside. På bakgrunn av mulige tiltak ved Hølgjeslåttvegen og 
utvidet skråningsutslag ved Nørdre Juvsjordet varsles herved utvidelse av planområdet.  
 
Utbedring av Rv. 7 ved Kvisla   
Statens vegvesen skal i samarbeid med Hol kommune starte utarbeidelse av detaljreguleringsplan for 
rv.7 ved Kvisla, kalt Vindeggleet -Veslehaug, og ber om innspill til planarbeidet. Hensikten med 
reguleringsplanarbeidet er å utbedre vegen på strekningen for å gi trafikantene bedre 
trafikksikkerhet og økt fremkommelighet. 
 
Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Planen blir utarbeidet 
etter pbl § 12-3. Detaljreguleringsplanen skal etter hvert sendes på høring etter pbl § 3-7. 
 
Om prosjektet  
Statens vegvesen skal planlegge flere utbedringer på strekningen Hagafoss – Geilo, første strekning 
ut er strekningen forbi Kvisla. På strekningen mellom Vindeggleet og Kvislatun er vegen smal, uten 
midtoppmerking og dårlig kurvatur. Det er også setningsskader sørsiden av vegen. På resten av 
strekningen er vegen noe bredere, men har en dårlig kurvatur.  
 
Statens vegvesen vil utbedre vegen på strekningen for å bedre fremkommeligheten og 
trafikksikkerheten. Dette innebærer å breddeutvide vegen, utbedre kurver og sideterreng og legge til 
rette for å øke fartsgrensen. Statens vegvesen vil i planprosessen også vurdere avkjørselssanering. 
Tiltaket inngår i gjennomføringsprogrammet for riksveger 2022- 2027. 
 
Dette varslet med tilhørende dokumenter ligger lagret på Hol kommune sin hjemmeside 
https://www.hol.kommune.no/. I tillegg er det hos Statens vegvesen opprettet følgende nettside: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv7hagafossgeilo/ 
 

https://www.hol.kommune.no/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv7hagafossgeilo/
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Planavgrensning 

 
Planavgrensning. Utvidet varsel gjelder 3 områder markert i blått.  
 
 
Kartutsnittet over (og detaljert planavgrensning, se vedlegg) viser varslet og utvidet planområde, det 
vil si område reguleringsplanarbeidet vil foregå innenfor. Utvidet planområde utgjør ca. 23 daa. 
Utvidet planområde er uregulert.  
 
Planområdet er trukket noe inn på tilliggende eiendommer for å løse tilpasninger mellom vegarealet 
og eiendommene, samt løse byggefasen. Normalt vil det endelige forslaget til reguleringsplan ha en 
noe mindre utstrekning enn varslet planområde. 
 
Ikke krav om konsekvensutredning 
I samråd med Hol kommune er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter forskrift om 
konsekvensutredning (§§ 6-10). Virkningene av planforslaget vil imidlertid bli belyst i 
planbeskrivelsen. 
 
Grunnerverv og innmålinger 
Videre planprosess vil vise behovet for erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt 
når reguleringsplanen er godkjent da det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre 
grunnerverv. For å korte ned tiden frem til bygging har Statens vegvesen allerede inngått avtaler om 
kjøp av to eiendommer innenfor planområdet. Informasjon om grunnerverv finnes her: 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/avstaelse-av-eiendom/ 
 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/avstaelse-av-eiendom/
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I forbindelse med planleggingen kan det bli aktuelt med innmålinger og registreringer av vegen og 
sideterrenget. Dette kan også være aktuelt på private eiendommer tilliggende vegen. 
 
Send oss informasjon om private kabler, ledninger og rør 
Vi trenger å få oversikt over alle kabler, ledninger, rør og andre installasjoner i grunnen i 
prosjektområdet. Dette er viktig å vite om under planleggingen og ikke minst bygging. Vi innhenter 
kart på alle registrerte elementer, men hvis det er private installasjoner i grunnen oppfordrer vi 
grunneiere til å sende dokumentasjonen til oss. 
 
Foreløpig fremdriftsplan 
Foreløpig fremdriftsplan for planprosessen er som følger.  

• Reguleringsplan til offentlig ettersyn, juli 2022 
• Planvedtak i Hol kommune, desember 2022 

 
Det legges opp til en åpen dialog med berørte parter gjennom hele planprosessen. 
 
Innspill 
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til planarbeidet innen 27. mai 2022. 
Send det skriftlig pr. epost til firmapost@vegvesen.no, eller pr. brev til Statens vegvesen Drift og 
vedlikehold øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Merk forsendelsen 
«21/183509».  
 
Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir sendt ut svarbrev til innspillene, men alle innspillene 
vil bli behandlet og kommentert ved utarbeidelse av planen. 
 
Har du spørsmål, kan du kontakte planleggingsleder Eirik Trøften Aas på e-post 
eirik.aas@vegvesen.no eller telefon 6127 1264. Saksbehandler i Hol kommune er Guttorm Edman 
Jørgensen, e-post guttorm.edman.jorgensen@hol.kommune.no, telefon 2102 0357 
(bildetolktjeneste). 
 
Grunneiere og rettighetshavere bes om å videreformidle dette varslet eventuelle til leietakere på den 
aktuelle eiendommen. 
 
Videre prosess  
Statens vegvesen vil utarbeide forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og  
planbeskrivelse. Statens vegvesen sender planforslaget på høring til berørte grunneiere, relevante 
fagmyndigheter og andre som får interesser berørt av forslaget. Det vil da bli anledning til å komme 
med merknader til planforslaget. 
 
 
  
Med hilsen 
 
Vegar Antonsen  
Prosjektleder 
Plan og utbygging øst 1 
Drift og vedlikehold 
        Eirik Trøften Aas 
        Planleggingsleder 
        Plan og utbygging øst 1 
        Drift og vedlikehold 

mailto:eirik.aas@vegvesen.no
mailto:guttorm.edman.jorgensen@hol.kommune.no
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Likelydende brev sendt til 
ANN-IREN OVERVOLL RØNNINGSGRIND, KVISLA 133, 3580 GEILO 
Annrid Steivor Neverdal Veslehaug, Hølgjeslåttvegen 9, 3580 GEILO 
ARNE VESLEHAUG, KVISLA 130, 3580 GEILO 
Barbo Tveito Kirkeng, Hølgjeslåttvegen 11, 3580 GEILO 
Christian Fredrik Blom, Løkkaskogen 32 A, 0773 OSLO 
Eivind Endrestøl, Lykkjavegen 15, 3580 GEILO 
Grethe Eide, Hølgjeslåttvegen 8, 3580 GEILO 
Gudrun Gurigard, Kvisla 136, 3580 GEILO 
Haldis Vindegg Underhaug, Hølgjeslåttvegen 1, 3580 GEILO 
Jeanette Ekse Ekeberg, Lykkjavegen 15, 3580 GEILO 
Johan Arthur Øvergaard, Jordal terrasse 8, 0658 OSLO 
Julie Schnoor Øen, Kvisla 84, 3580 GEILO 
Knut Alexander Kielland Blom, Oscars gate 37 A, 0258 OSLO 
Liv Marit Hamarsbøen, Kvislavegen 25, 3580 GEILO 
MARIT LØKEN, HØLGJESLÅTTVEGEN 3, 3580 GEILO 
Ole Erik Dybsjord, Ringvegen 16, 3580 GEILO 
Ragnhild Tragethon, Kvisla 157, 3580 GEILO 
Steffen Tingvoll Øen, Kvisla 84, 3580 GEILO 
Terje Svarteberg, Kvisla 133, 3580 GEILO 
TORMOD GERHARD HAUGSTAD, Hølgjeslåttvegen 3, 3580 GEILO 
 


