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Rådmannens innstilling 

Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag 
til detaljregulering for del av SF7 Strandavatnet til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 
• Bestemmelse pkt. 6.1, ‘friluftsformål’, syvende setning, endres til følgende ordlyd: «Dersom 

gamle båtnaust rives kan det gis tillatelse til oppføring av naust på følgende vilkår:»   
 
 
Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 58/2022 i møte den 15.12.2022 

Behandling  

  

Votering: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 (Runar Tufto Sp)  

 

Vedtak 

 

Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge forslag 
til detaljregulering for del av SF7 Strandavatnet til offentlig ettersyn med følgende endringer: 

  
•Bestemmelse pkt. 6.1, ‘friluftsformål’, syvende setning, endres til følgende ordlyd: «Dersom 

gamle båtnaust rives kan det gis tillatelse til oppføring av naust på følgende vilkår:»  
  



  



Saken avgjøres av 

Utvalg for plan og utvikling 

Vedlegg 

• Reguleringskart datert 30.11.22 
• Bestemmelser datert 23.11.22  
• Planbeskrivelsen datert 15.10.22 
• ‘Salen’ illustrasjon 
• ‘Låven’ illustrasjon 
• ‘Tunet’ illustrasjon 
• Skred sikringstiltak notat datert 24.08.22 
• VA-Plan datert 30.10.22  
• VA plantegning HB101 datert 03.03.22 
• Plantegning VA hyttetomter HB102 datert 31.03.22 
• VA-plan tillegg dokumentasjon 
• Tilleggsnotat vannforsyning datert 31.10.22 
• Merknader samlet 

 

Dokument i saken 

Se Elements-sak 2021/2664 

Saksopplysninger 

Detaljreguleringsplan, utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Storestølen AS v/Per Erik Johansen.  

Området består i dag av spredt fritidsbebyggelse som strekker seg langs store deler av 
Strandavatnet, mens bebyggelse er litt mer konsentrert rundt Storestølen. Området ligger på 
rundt 1000 moh., i bunn av fjellsiden opp mot Blåbergi (1783 moh.).  

Saksgang: 

- Oppstartsmøte avholdt 30.04.21 
- Planforslag mottatt 22.04.22, og behov for tilleggsinformasjon sendt 03.05.22 
- Varsel om avslutning av plansaken sendt 13.10.22, jf. Gebyrregulativ pkt. 3.5 
- Revidert planforslag mottatt 13.10.22, behov for informasjon sendt 21-24.10.22 
- Komplett planforslag mottatt: 04.11.22 
- Saksbehandlers forslag til endringer oversendt til planfremmer 10-22.11.22 
- Planfremmers endelig versjon av planforslag mottatt 23-30.11.22  

 

Forhold til overordnet plan 

Planområdet på eiendommene 42/8, 43/11 og 43/26 ligger innenfor område SF7 (spredt 
fritidsbebyggelse) i kommuneplanens areadel (2014-2025). Det er innenfor område SF7 åpnet 
opp for oppføring av inntil 10 tomter, etter reguleringsplan, med en bestemmelse om at det skal 
kunne bygges grupper av fritidsbebyggelse på inntil 5 enheter. Utbygging kan skje når bl.a. 
følgende er ivaretatt: Tilfredsstillende vann- og avløpsforhold, og naturmangfold og 
kulturverninteresse. Risiko og sårbarhet skal også være tilfredsstillende utredet, og det skal 
foreligge faglig dokumentasjon på at fare for snøskred ikke er sannsynlig. 

I tillegg kan følgende spredtliggende, ubebygde hyttetomter innen SF7, fradelt etter 01.01.1980, 
godkjennes bebygd: Gnbr 42/464 (dvs. planforslagets felt BAA1_2), og Gnbr 43/333 (utenfor 
forslag til planavgrensning, nord for felt SPA2). I tråd med administrasjonens krav ble hele SF7 
område varslet ved oppstart. 



Kommunen har nylig den 17.10.22 gitt igangsettingstillatelse til oppføring av en fritidsbolig i 
sørlige delen av SF7 området (på gnbr 42/84, øst for Hyttudn). Vedtakelse av 6 nye tomter i 
denne saken vil derfor begrense antall nye fritidsboliger som kan oppføres innenfor planperioden. 
Siden oppføring av fritidsboliger er per i dag begrenset til 9 må kommunen vurdere om flere 
planer, utover denne planen med 6 nye tomter, er gjennomførbar.  

 

Merknader ved varsling 

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige 
instanser den 06.05.2021. Til sammen har det kommet inn 10 merknader, og disse er 
oppsummert og kommentert av planfremmer i planbeskrivelsen (s.15-18) som er vedlagt. 

Merknader har kommet inn fra eiere av to ubygde fradelte eiendommer (gnbr 43/195 og 43/109) 
utenfor planområdets nordvestre hjørne. Planfremmer har ikke imøtekommet ønsker fra 
grunneierne, og rådmannen vil ikke anbefale å ta inn eiendommene. En tursti skjærer seg 
gjennom gnbr 43/195, og iht. gjeldende arealdel skal ny bebyggelse ikke lokaliseres nærmere enn 
15 meter fra turkorridorer. Gnbr 43/109 er også svært bratt, og mest skånsom tilkomst blir da fra 
nabotomt gnbr 43/108. En tilkomst fra nabotomten anses som problematisk da parkering- og 
snuplass areal kan bli forringet og veiretten trolig ikke enkelt å løse. Tilkomst fra dagens vei i 
sørvest får en bratt stigning på ca. 20%, og en strekning fra sørøst blir et stor terrenginngrep og 
berørt av flomaktsomhet. 

 

Miljøkonsekvenser 

Jf. lov om forvaltning av naturens mangfold må planleggingen skje i samsvar med 
naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. Blant annet, når det treffes 
en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. De 
miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses for å være ivaretatt mht. kjente 
registeringer.  

Villrein 
Planområdet er berørt av hensynsone for bevaring av naturmiljø i kommuneplanen. Formålet 
med hensynssonen er randsone til nasjonalt villreinområde (Regional plan for Nordfjella med 
Raudafjell). Retningslinjen til hensynssonen sier at det skal ikke bygges nye fritidsbygg ut over det 
som framgår av gjeldende kommuneplaner. Det bør ikke anlegges nye veger, og konsekvenser for 
villrein skal vurderes og vektlegges dersom nye veger er aktuelt. 

Utbygging vil medføre trafikk inn i villreinens leveområde, og flere stier fra Storestølen området 
går inn most villreinsleveområdet i nord (se kart utsnitt under). 



 
Kart 1: Utsnitt, Naturbasekart 

Gjeldende kommuneplan åpnes opp for ytterlige fritidsbebyggelse i denne randsonen, og 
planforslag er da i tråd med Regionalplanens retningslinjer. Gjennom revisjon av 
kommuneplanens arealdel har kommuneplanutvalget imidlertid vedtatt den 21.09.22 (saksnr. 
44/22) å tilbakeføre LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse til LNF-formål, bl.a. på grunn av 
lokale føringer om villreinsleveområde.  

Rådmannens vurdering i denne saken er at planen medfører ikke inngrep av et omfang som 
vurderes å medføre behov for innhenting av ny data/kunnskapsgrunnlag mht. villrein. Planlagt 
bebyggelse, inkludert ny veg SKV3, er foreslått som nabobebyggelse til eksisterende hytter og 
infrastruktur. Planområdet ligger også nær trafikkert fv. 50 som danner en barriere i området, og 
det vurderes at influensområdet fra den foreslåtte utbyggingen er hovedsakelig konsentrert rundt 
eksisterende bebyggelse. Det anses som unødvendig å vurdere konsekvenser av ny veg SKV3. 
Ytterlige fortetting ovenfor planområdet kan ha større konsekvenser for villrein mht. avstand fra 
kartlagt leveområdet.  

Rådmannens konklusjon i denne saken er at de 6 nye hyttene må sees i sammenheng med 
revidering av kommuneplanens arealdel. Det vises til vedlagt reguleringskart, og de ubygde 
fradelte tomtene som ligger rett utenfor planavgrensning (dvs. eiendommer uten bebyggelse). 
Tilbakeføring til LNF-formål vil bety et byggeforbud i hele SF7 området, og derfor begrensing av 
antall nye fritidsboliger i randsonen. Trafikk inn i villreinens leveområde blir da også begrenset. 

 

Helse-/miljø og beredskapsforhold 

Det vises til ROS-analyse i vedlagt planbeskrivelsen (s. 29-32). Bl.a. er planområdet skredutsatt, og 
det vises også til vedlagt skredutredning (24.08.22). Den anbefalte løsningen er å tilpasse bygg til 
å kunne ta opp laster fra snøskred. Før utførelse må det defineres dimensjonerende laster fra 
skred på byggene, og vedlagt rapport anbefales at en skredfaglig rådgiver bistår med innspill til 
prinsipper for utforming av byggene.  

Slokkevann 
Det er ingen løsning for brannvann per i dag, og i tilfelle brann kommer brannvesenet til området 
med tankbil. I dag kan den fylles i Strandavatnet, ellers er nærmeste tappepunkt i Sudndalen. Det 
foreslås å etablere nytt tappepunkt for brannvann ved Storestølen Fjellhotell, og løsning for 
brannvann utarbeides ved senere detaljprosjektering. Tappepunkt kan da benyttes til fylling. Det 
forslås at før det gis igangsettingstillatelse for bygg og anlegg skal det være etablert 
tilfredsstillende vann- og avløpsløsning, inkl. brannvannstanker for brannvannsforsyning.  
 



Mht. de nye hyttetomtene argumenteres det i VA-plan at når det etableres et tappepunkt ved 
Storestølen Fjellhotell kan dette benyttes til fylling av tankbil. Fylling av tankbil hele året, og med 
rimelig avstand for igjenfylling, vurderer rådmannen som nødvendig med hensyn til 
beredskapsforhold. Det sikres nå at før det gis brukstillatelse til ny fritidsbebyggelse på BFF1-6 må 
det være etablert tanker for brannvann. All planlagt bebyggelse vil da ha en bedre 
brannvannsdekning. 
 

Vannforsyning 
Fjellhotellet forsynes med vann fra en borebrønn som ligger nordøst for bygget Strønde 217. Det 
må gjøres en kapasitetsvurdering av brønnen, og vannkvaliteten må dokumenteres. De 6 nye 
hyttetomtene skal forsynes fra felles brønn(er) som plasseres nordvest i planområdet. Dersom 
det er vanskelig å finne vann ved boring av brønner er det et alternativ å koble vannforsyning til 
hyttene fra anlegget ved hotellet. Det argumenteres i VA-plan datert 31.10.22 at det vil ikke være 
noe problem å koble disse hyttene med tanke på kapasitet. I tillegg planlegges det en tank for 
brannvann og utjevning.  
 

Avløpsløsning 
Eksisterende renseanlegg ved Storestølen Fjellhotell skal utvides med ny forsedimenteringstank 
og kjemdel. Hyttetomtene skal knyttes til eksisterende infiltrasjonsanlegg som ble etablert i 2021. 
Anlegget er dimensjonert for 10 fritidsboliger (49 pe), og per i dag er 2 hytter knyttet til anlegget. 
 

Støy 
Deler av planområdet ligger innenfor støysone til fylkesveg 50, og dette berører i hovedsak bare 
areal til Storestølen Fjellhotell på område mellom fylkesvegen og sørsiden av tilkomstvegen 
gjennom planområdet. Det er krav til maksverdier for innendørs støynivå i rom for støyfølsomt 
bruksformål for hotell/næringsenheter, noe som er sikret i forslag til reguleringsbestemmelser.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen vesentlige økonomiske konsekvenser for Hol kommune. 

Vurdering 

Forhold til kommuneplanens areadel 
Planforslag er i tråd med gjeldende arealdel, og forslag til utvidet hotell / turistleiligheter tolkes 
ikke som nye fritidsboliger. Det foreslås å bygge to grupper av 3 enheter i tråd med begrensning 
inntil 5. Rådmannen er enig med planbeskrivelsen at samlet bygg, med bruk av felles teknisk, er 
viktigere enn å ha stor plass mellom tomter. 
 

Tilpasning av bygninger til eksisterende terreng og omgivelser 
Gjeldende areadel sikrer følgende kriterier for utforming og plassering av bebyggelsen i LNF-
områder for spredt fritidsbebyggelse: (Pkt. 2.1 e) ‘Nye bygninger skal ha god tilpasning til terreng 
og landskap. Takvinkel og form skal harmonere med omkringliggende bygg.’ Forslag til 
bestemmelser for fritidsbebyggelse (fekt BFF1-6) er i tråd med gjeldende kommuneplan, og 
derfor akseptabel. 

Med hensyn til området rundt hotellbygget, står det i planbeskrivelsen at planforslaget vil sikre 
estetisk sammenheng med eksisterende bebyggelse slik at området skal fremstå helhetlig, og at 
bestemmelser sikrer tilpasning av bygninger til eksisterende terreng, landskap og omgivelser. Det 
står imidlertid i planbeskrivelsen at bestemmelser til de ulike byggeområdene er differensiert 
etter utbyggingskonsept og skisser for Storestølen Fjellhotell (se vedlagte illustrasjoner). Det er 
foreslått bl.a. at hotelldelen på sørsiden av vegen ombygges som et signalbygg mot 
fylkesvegen/Strandavatnet.  



Rådmannen har gjort en samlet vurdering av forslag til bestemmelser, vedlagte illustrasjoner/ 
tenkt utbyggingskonsept, og planfremmers ønsker om mulighet for utvidelse av fjellhotellet og 
langsiktig utvikling av området. Rådmannen var ikke enig at tidligere forslag til bestemmelser 
sikret estetisk sammenheng med eksisterende bebyggelse, eller at området vil fremstå helhetlig 
basert på illustrert utbyggingskonsept. Blant annet, kunne planlagt signalbygg mot 
Strandavatnet/fylkesvegen bli veldig eksponert fra sør, ikke harmonisk til nabobebyggelse, og 
foreslått bruk av pulttak bør unngås. Forslag til endringer ble diskutert med planfremmer, og 
vedlagt reguleringsbestemmelser datert 14.11.22 er en omforent versjon. 

 

Presisering av bruk 
Det står i planbeskrivelsen at mulighet for utvidelse av fjellhotell vil styrke fremtidig 
næringsgrunnlag for bedriften. Planfremmer foreslår at innenfor felt BAA1_1-2 at inntil 30% av 
BRA kan være leiligheter som seksjoneres. Det står også i planbeskrivelsen at Tunet (felt BFT1) er 
et bygg for uteleieenheter som kan selges, eller være en del av hotellets drift, mens 
planfremmers opprinnelig bestemmelser sa ingenting om seksjonering. Formålet som fremmes 
for felt BAAA1_1-2 og BFT1 er hotell/fritids- og turistformål, og intensjonen med 
reguleringsformålet er turisme og den fritidsaktivitet og handel som følger av dette. 

Det er her snakk om næringsrelatert fritidsbebyggelse, og områder som er regulert til dette skal 
brukes til næringsmessig utleie i minst ni måneder av året dersom det skal være i tråd med 
formålet. Eget bruk er dermed begrenset til 3 måneder. Eksempelvis vil dette gjelde enheter for 
«salg og tilbakeleie». Imidlertid kan det være en realitet at det forekommer bruk av leiligheter i 
områder regulert til fritids- og turistformål som ikke oppfyller reguleringsformålet. Bruk i strid 
med reguleringsformålet undergraver planverket og dermed også det samfunnsmessige hensynet 
bak tillatelsen til oppføring av byggene. Spørsmålet som må stilles er i hvilken grad dette formålet 
gir reelle «varme» senger.  

For å tydeliggjøre hva som ligger i utleieplikt for reguleringsformålet fritids- og turistformål, 
presiseres det i bestemmelsene til planformålet at den enkelte enhet skal være tilgjengelig for 
utleie i minst 9 måneder pr. år. Dette fremgår i utgangspunktet av formålet, men 
administrasjonen vurdert det som hensiktsmessig at det presiseres i bestemmelsene, slik at 
bruken er kjent og forutsigbar for naboer og eventuelle nye eiere.  

 
Skred  
Vedlagte skredrapport har vurdert både bremsekjegler, støtteforbygninger i løsneområdet og en 
fangvoll ovenfor de planlagte berørte byggene i felt BAA1_1-2. De finnes fordeler og ulemper 
med løsningene. En ledevoll kan for eksempel øke ulempe for omkringliggende bygg da 
skreddmassene ledes til sides og faresonen blir trolig større på annen manns grunn. Valgt løsning 
er å tilpasse bygg til å motstå laster fra snøskred for å redusere kostnadene og arealbruken.  
 
Angående effekten av eksisterende bygg ovenfor på skred, har planfremmers konsulent valgt å 
ikke legge vekt på dette. Det nevnes at det kan være mulig vurdere effekten av ovenforliggende 
bygg, men det må samtidig «argumenteres med hvor plausibelt det er at byggene blir stående og 
hva konsekvensen av det eventuelt er». Utredningen stiller også spørsmål om det er sannsynlig at 
byggene blir bygd opp igjen for å gjenopprette bidraget til skredsikringen dersom de rammes av 
skred.  Planforslaget vil derfor ikke sikre nærliggende bygg (dvs. i nord) mot skred, og vedlagt 
rapport viser utfordring ved å sikre eksiterende bebyggelse mot skred, dvs. hvor arealkrevende 
sikringstiltak kan være.   
 
Rådmannen vurderer at forslag til skredsikring vil ikke øker faren for andre områder, men valgt 
løsning er avhengig av utforming av byggene. Dette er noe som må redegjøres for senere som en 
del av byggesak. Blant annet, er det viktig å vurdere plassering, størrelse og styrke til vinduer og 
dører da større vindusflater og dører som trykkes inn kan imidlertid fylle bygg med snø og gi stor 
fare for liv og helse. Plassering og dimensjonering av vinduer og dører bør derfor vurderes 



spesielt av arkitekten, gjerne i samråd med skredsakkyndig. Reguleringsbestemmelser sikrer at en 
skredfaglig rådgiver bistår med utforming av byggene, og trolig vil konstruksjon av ‘Låven’ med 
glasstak måtte endres.   
 
Da skredfaren berører også eksisterende veiareal er det viktig å følge opp det som er foreslått i 
VA-plan at det gjøres en kartlegging av stikkrenner ovenfor området for å kontrollere 
dreneringslinjene i området. Dette er nå sikret i bestemmelse. Mht. til behov for tiltak har 
planfremmer bekreftet at det er ikke et krav knyttet til veger. Videre avklares det at noen ganger 
brukes det S1 (1/100, rød sone) som vurderes som veldig konservativt for så lite brukte veger. Til 
sammenlikning er det i Statens vegvesens krav mot skred først på veger med over 4000 ÅDT, 
vurdert som uaktuelt i denne planen.   
 

Flom 
Bekkedraget som omfattes av aktsomhetssone for flom berører en eksisterende bebygd tomt. 
Det er foreslått en rekkefølgebestemmelse om dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot flom før 
ny bebyggelse kan igangsettes. Det er også lagt inn byggegrense på 25m mot bekkedrag i 
reguleringskart, dvs. at det reguleres ombygging av dagens hytte lengre mot nordvest innenfor 
eiendommen som en sikringstiltak. Det vurderes at planforslaget er tilstrekkelig gitt at 
eiendommen er allerede bebygd, men det påpekes samtidig at areal til ny bebyggelse er svært 
begrenset. Uten ytterlige tiltak er det tvilsom om en ny fritidsbolig kan bygges utenfor flomfaren.     
 

LNF formål 
Mht. dagens båtnaust, er forslag til bestemmelse i tråd med retningslinje i gjeldende arealdel. 
Båtnaustet ligger også innenfor flomfare hensynssonen, og ombygging kan være aktuelt. 
Størrelsen av eventuelle gapahuk eller badstue er sikret i bestemmelse. Fysiske tiltak i vassdrag 
skal også ikke utføres uten tillatelse fra Statsforvalteren, og dette er noe som bør nevnes på 
reguleringsplannivå. Planforslag vil regulere en eksisterende parkeringsplass, men tillatelse til 
utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra fylkesveg må avklares med fylkeskommunen. Det 
forutsettes en uttalelse fra offentlig ettersyn.  
 
Parkering 
Felt SPA1-3 er områder for parkeringsplasser. For eksisterende hytter uten parkering på egen 
grunn, og i tråd med gjeldende arealdel, foreslås det 1 p.plass ved påbygg opptil 90 m2 med 
soverom, og 2 p.plasser ved utvidelse over 90m2 med soverom. Det er foreslått at 
vinterparkering i henhold til parkeringskrav skal være løst med avtale før igangsettingstillatelse, 
og bl.a. må det foreligge et kartvedlegg til avtalen som viser parkeringsplassene. Tilstrekkelig 
parkeringsdekning blir et dokumentasjonskrav til byggesak, mens parkeringsavtaler er 
privatrettslig.  
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