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1. KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
Alle kommuner har i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 plikt til å utarbeide og vedta 
en kommunal planstrategi senest ett år etter konstituering av et nytt kommunestyre.  
 
Planstrategien skal bidra til:  

• bedre samordning av de ulike planene i kommunen 
• mer behovsstyrt planlegging 
• politisk prioritering av planoppgaver 

 
Gjennom planstrategien skal kommunen se på utfordringer og utviklingstrekk, og drøfte 
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.  
 
Med bakgrunn i utfordringer og utviklingstrekk skal kommunen i planstrategien vurdere: 

1. om det er nødvending å revidere hele eller deler av kommuneplanen (rullering) 
2. fremtidig planbehov - om det er nødvendig med nye planer, revidere/oppheve 

gjeldende planer, samt prioriteringer mellom disse. 
 
Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for å prioritere planarbeid i 
kommunestyreperioden.   
 
 

2. KOMMUNENS PLANSYSTEM  
 

 
 
Kommuneplanen  er kommunens overordna styringsdokument. Den består av 
samfunnsdel  (langsiktig del) med handlingsprogram og økonomiplan (kortsiktig del) og en 
arealdel . Kommuneplanens samfunnsdel gir visjoner og mål for utvikling av 
kommunesamfunnet, og disse konkretiseres i kommunens handlingsdel. Kommuneplanen 
har 12 – års perspektiv.  
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Kommunedelplan utarbeides gjerne for et bestemt geografisk område, tema eller 
virksomhetsområde i kommuneplanen der det er nødvendig med mer utfyllende føringer. I 
disse planene gis strategier basert på de langsiktige visjoner og mål i samfunnsdelen. 
Kommunedelplaner har 12 – års perspektiv, og skal ha en egen handlingsdel (4-års 
perspektiv).  
 
Handlingsdel – både kommuneplanen og kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som 
rulleres årlig. Den skal angi hvordan planen skal følges opp de 4 påfølgende årene. I Hol er 
det utarbeidet handlingsprogram for 4 år med økonomiplan som rulleres årlig.  
 
Temaplaner/sektorplaner/handlingsplaner  utarbeides for å ivareta bestemte fagområder 
eller tema som trenger mer faglig utdyping i forhold til visjoner og mål i kommuneplanen. 
Planene beskriver utfordringene på det aktuelle feltet, angir mål og strategier. Disse planene 
bør ha en tiltaksplan som rulleres årlig  
 
Reguleringsplan  er detaljerte plankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av 
arealer. Reguleringsplan kan enten være en områderegulering eller detaljregulering. 
Områderegulering er kommunens redskap for områdevis avklaring av arealbruk, mens 
detaljregulering er mer detaljert tilrettelegging for gjennomføring av tiltak.  
 
Planer for areal (kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner) er juridisk bindende for 
arealbruken.  
 
 

3. STATUS I HOL KOMMUNE 2020 
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4. NASJONALE FORVENTNINGER  
De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser regjeringen forventer at 
fylkeskommuner og kommuner legger særlig vekt på i planleggingen de neste årene.  
 
For perioden 2019 -2023 legger regjeringen vekt på at vi 
står overfor fire store utfordringer:  

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom 

blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

 
De nasjonale forventningene er retningsgivende, men er 
ikke bestemmende ved utarbeidelse av kommunale 
planer.  
 
I videre arbeid med planstrategi i Hol kommune oppsummerer vi nasjonale forventninger 
med følgende aktuelle hovedpunkter:  

• FNs bærekraftsmål som grunnlag for regional og kommunal planlegging.  
• Effektive og kunnskapsbaserte planprosesser - gode og oppdatert 

kunnskapsgrunnlag 
• Knutepunktutvikling som utgangspunkt for tilrettelegging for økt aktivitet i 

befolkningen, bedre folkehelse, trygg ferdsel, men også for lokalisering av 



KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020- 2024  

 6 av 18 Avd for plan og utvikling, sist revidert 28.10.2020 

hovedtyngden av handelsvirksomhet, boligbygging og arbeidsplass- og 
besøksintensive virksomheter i tettsteder. 

• Stimulerer til grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et 
inkluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer som ivaretar samfunnets 
behov. 

• Sikre viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket gjennom langsiktige 
utbyggingsgrenser. Redusere nedbygging av dyrka mark i samsvar med det 
nasjonale jordvernmålet.  

• Kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i fjell og utmark og har særlig 
oppmerksomhet rettet mot områder med stort utbyggingspress. Dette skjer blant 
annet ved å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser. 

• En variert befolkningsstruktur sikres gjennom god tilgang på boligtomter som 
grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging 

• Fremtiden trenger tettsteder med urbane og grønne kvaliteter, attraktive uterom, 
møteplasser og utearealer. Styrke god arkitektur, historiske bygninger og miljøer for 
stedsidentitet.  
 

 
5. FN`S BÆREKRAFTSMÅL  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter 
og stoppe klimaendringene innen 2030. Planen består av 17 mål og 169 delmål som gjelder 
for alle land i verden, og regjeringen vil utarbeide en handlingsplan for målene. 
Hol kommune skal også arbeide etter de 17 bærekraftsmålene, og ved revisjon av 
overordnede styringsdokumenter skal det vises hvilke bærekraftsmål som blir berørt 
gjennom dokumentets mål, strategier og tiltak. Mye jobber vi allerede godt med gjennom 
målene i kommuneplanens samfunnsdel, men en tydeliggjøring av arbeidet med 
bærekraftsmålene er nødvendig.  
 

6. REGIONAL PLANSTRATEGI FOR VIKEN 2021-2030 
Viken fylkeskommune har som mål å ferdigstille regional planstrategi for Viken i løpet av 
2020. Planstrategien skal definere hvilken retning Viken –samfunnet skal ta, og hvilke planer 
og strategier som trengs for å komme dit.  
 

7. STATUS, UTFORDRINGER OG PLANBEHOV I HOL KOMMUNE  
 
Visjonen for Hol kommune i perioden 2018-2030 er: 
 
 
 
 
 
 
 

Samfunnskvaliteter 

7.1 Befolkning og bolig 
MÅL: Minst 5.000 innbyggere i kommunen i 2030 
 
Status:  
Som vist i tabellen under har innbyggertallet i hovedsak gått nedover siden 2000 med 
årsvariasjoner. Det er noe tilflytting til kommunen, men de siste tiårene har det vært lave 

Hol kommune skal være en trygg og god kommune å vok se opp og bo i, 
med vekst i folketallet, der arbeidsmarkedet er var iert og hele kommunen er 
i bruk.  
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fødselstall og dermed fødselsunderskudd. Vi ser også at nedgangen i hovedsak skjer i 
grendene, men med folketallsøkning på Geilo og Kvisla/Lien.  
Fremskriving av innbyggertall er vanskelig og avhengig av hvilke faktorer som legges til 
grunn. Folkehelseinstituttet spår en negativ folketallsutvikling i Hol kommune med en 
nedgang på 20 innbyggere i 2040, mens SSB er mer positive med en økning på ca 400 
personer i 2050.  
 
Folkehelseoversikten viser at det i snitt er flere som leier enn eier bolig i Hol enn ellers i 
landet. Dette gir signal om at boligmarkedet kan ha for få boliger, for liten variasjon og at 
prisen er for høy. 
Etablering av fagskoletilbud på Geilo gir et nytt behov for studentboliger i boligmarkedet, og 
en enda større satsing på muligheter for tilflytting til kommunen.  
 
 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Folketall 4580 4726 4642 4422 4471 4499 4535 4520 4473 4441 

Tabell 1: Folketallsutvikling i Hol kommune 1980-2020 (Kilde: SSB) 
 
 
 2000 2005 2010 2015 2019 Siste 4 år  

2015-2019 
Holet og Moen 827 799 752 710 692 -18 
Hovet og 
Sudndalen 

525 526 506 
 

524 480 -44 

Dagali 162 157 152 153 136 -17 
Skurdalen 227 229 198 191 190 -1 
Kvisla/Lien 435 486 455 459 476 +17 
Geilo 2404 2293 2312 2386 2452 +66 
Haugastøl og 
Ustaoset 

56 63 42 38 34 -4 

Uoppgitt krets 6 4 5 10 2 -8 
 4642 4557 4422 4471 4462 -9 

Tabell 2: Folketallsutvikling i Hol kommune 2000-2019 fordelt på grendene (kilde: SSB) 
 
Barnekullene som tidligere tiår lå på mellom 50-60 barn, har nå har stabilisert seg rundt 40 
barn årlig i hele kommunen. Dette er en ganske drastisk nedgang, som er størst i grendene. 
Alderssammensetningen fremover viser at det blir færre unge og flere eldre, som gir 
utfordringer særlig innenfor helse og omsorgssektoren. 
 

Tabell 3: Antall barn med folkeregistrert adresse i Hol (tall 
fra OPPAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fødselsår Antall 
2010 37 
2011 40 
2012 34 
2013 30 
2014 40 
2015 39 
2016 39 
2017 44 
2018 38 
2019 40 
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Område  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016201720182019
Dagali  0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Haugastøl-Ustaoset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Holet-Hovet 2 6 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0
Skurdalen  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sudndalen-Myrland 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Geilo 7 4 3 2 5 7 8 3 2 3 5 4
Utenfor utsnitt 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Totalt  11 10 3 4 6 10 12 4 3 3 6 5

Antall igangsettingstillatelser på nye ene- og tomannsboliger gitt i de ulike sonene i perioden 
2008- 2019.  
 
Utfordringer:  

• Folketallsutviklingen peker feil vei, og det er i grendene folketallene synker.  
• Det er et behov for større variasjon i boligmarkedet (samf.delen) 
• Sikre tilstrekkelig sentrumsnære areal til boligutvikling, da disse arealene er presset 

for utbygging til flere formål.  
• Boligformål må prioriteres i sentrumsnære arealer fremover andre formål, særlig 

fritidsformål.  
• Behov for utredninger av behov og strategier for boligutvikling gjennom boligstrategi. 

 
Planbehov:  

• Ferdigstille boligstrategi som grunnlagsdokument til revisjon av kommuneplanens 
arealdel og kommunedelplan for Geilo 

• Sette av sentrale boligareal til fremtidig boligutvikling 
 
 

7.2.Folkehelse 
MÅL: En aktiv befolkning med høy livskvalitet 
 
Status:  
Det er lagt frem folkehelseoversikt Hol kommune, 2020, som skal være grunnlag for 
planstrategi og en lokal handlingsplan for folkehelse.  
 
Utfordringer 

• Vi har høyt antall mennesker over 45 år som bor alene. Potensielt utsatt gruppe 
økonomisk, sosialt og helsemessig.  

• Høyere antall eldre gir større belastning på helsevesenet og mangel på 
arbeidskraft 

• Psykisk helse hos barn og unge, mobbing, frafall i videregående skole, fysisk 
inaktivitet 

• Depressive symptomer, inaktivitet og overvekt er et økende problem i hele landet.  
• Leiemarkedet er større enn ellers landet, som blant annet er et signal om 

manglende boliger på markedet og høyt prisnivå. 
• Dårlig kollektivtilbud, særlig for unge og eldre 
• Sosiale forskjeller øker, økende antall barn i lavinntektshusholdninger.  
• Mangler møteplasser for ungdom, ungdomsklubb, gir økende utenforskap 

 
Planbehov 
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• Kommunedelplan for barnehager og skoler legger føringer for arbeid med 
utfordringene.  

• Boligutvikling utredes i boligstrategi i 2020 
• Boligutvikling bør være et hovedtema i revisjon av kommeplanens arealdel og 

kommunedelplan for Geilo.  
• Prosjekt alternative kollektivtilbud 

 

7.3 Kultur og frivillighet  
MÅL: Et rikt kultur- og organisasjonsliv som kjennetegnes av bredde, mangfold, frivillighet og 
dugnadsånd 
 
Status 
Det er hentet statistikk og informasjon fra folkehelseoversikten, samt kommunedelplan for 
kultur, og arbeidet med temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.  
 
Utfordringer 

• Det er mangler ungdomsklubber, uformelle møtesteder for barn og unge 
• Det bør arbeides for et enda større bredde i aktivitetstilbud og ungdomsarbeid (hindre 

utenforskap, viktig for å redusere ungdomskultur med bråk, rusmidler etc. ) 
• Elevtallene på kulturskole går noe ned 
• Frafall l i organisert idrett 

 
Planbehov: 

• Ny kulturminneplan er under utarbeidelse 
• Det er behov for revisjon kommunedelplan for kultur 
• Revisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er under arbeid 

 

7.4 Natur, miljø og friluftsliv 
Mål: Ivareta natur, miljø og landskap, som grunnlag for bolyst og trivsel, rekreasjon, næring 
og arbeid 
 
Status 
Det er foreligger lite statistikk som gir indikasjon på måloppnåelse, som underbygges av 
Fylkesmannens formening om manglende kunnskapsgrunnlag i kommunen. Det er høy 
utbyggingstakt i kommunen, og da er det viktig med god kunnskap om naturmangfold og 
sårbar natur. Det er nasjonalt sterkere fokus på bevaring av myr og dyrka mark.  
 
Utfordringer: 

• Vi har mangelfullt kunnskapsgrunnlag på natur for å kunne vurdere konsekvenser av 
utvikling/utbygging.  

• Behov for tilrettelegging i tettstedsnære natur- og friluftsområder og sikring av stier og 
løyper mot nedbygging 
 

Planbehov  
• Utarbeide bredere kunnskapsgrunnlag før revisjon av kommuneplanens arealdel og 

kommunedelplan for Geilo 
• Ny kommunedelplan for naturmangfold 
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Livsløp 

7.5 Hol som oppvekstkommune 
MÅL: Hol kommune vil være en kommune der alle barn og unge mestrer livene sine 
gjennom læring, tilhørighet og inkludering i hele oppveksten. 
 
Status 
Status fra kvalitetsmelding 2019, folkehelseoversikt 2020, Oppvekstprofilen 2020.  
 
Det er stabile barnetall og god barnehagedekning som gir forutsigbarhet for barnehagedrift.  
Det er utfordringer knyttet til å rekruttere pedagogisk personale til barnehagene og skolene. 
 
I skolene har elevtallet gått ned med 74 elever siden 2016. Antall årsverk for 
undervisningspersonale er derfor for høyt, og i tillegg er det utfordrende å erstatte lærere i 
permisjon med lærere med godkjent utdanning.  
Skolene har høye drifts- og lønnsutgifter pr. elev ift landsgjennomsnitt grunnet høy andel 
elever med rett til spesialundervisning og særskilt norskundervisning, samt desentralisert 
skolestruktur og mange elever med rett til skoleskyss.  
 
Fortsatt en andel elever som opplever mobbing, jobbes for bedre læringsmiljø og mindre 
mobbing 
 
Strategier i kommuneplanens samfunnsdel i stor grad videreført som satsingsområder i 
kommunedelplan for barnehager og skoler 2019-2031. 

 
Utfordringer 

• Barns psykiske helse, mobbing og arbeid med bedre læringsmiljø 
• Høye drifts- og lønnsutgifter pr. barn og elev ift landsgjennomsnitt 
• Utfordringer med rekruttering av pedagogisk personale og lærere med godkjent 

utdanning  
• Behov for bedring av tverrfaglig samarbeid (skole, helse, omsorg, PPT) 
• Behov for rehabilitering/ombygging av skolelokaler på Geilo (både ift nye fagplaner, 

felles organisasjon, skolemiljø) 
• Behov for videreutvikling av Geilohallen, lokaler til NTG/Geilo IL vurderes i sammen 

med behov for rehabilitering av skolelokaler 
 

Planbehov  
• Utfordringer i skole og barnehagesektoren er belyst og ivaretatt i kommunedelplan for 

barnehage og skole 2019-2031.  
• Muligheter for utvikling av bygningsmasse skoleområdet Geilo ligger i nylig vedtatt 

detaljreguleringsplan for skole- og idrettsområde. Rekkefølgekrav gjør at etablering 
av nye adkomstveier inn i området må være etablert først.  

• Rekruttering av personale og lærere i oppvekstsektoren bør belyses i næringsstrategi 
 

7.6 Hol som helse- og omsorgskommune 

MÅL: Innbyggere og gjester i Hol kommune skal føle trygghet for egen helse og velferd. 
 
Status 
Status fra folkehelseoversikten 2020 gir indikasjon at helsa generelt er god i Hol dvs. på 
landsgjennomsnittet både med tanke på psykiske og fysiske lidelser. Men likevel ligger det 
en god del utfordringer som må tas tak i. Når det gjelder tjenestenivå ligger Hol kommune 
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høyt i bruk av ressurser (Kostratall), men også på tilfredsheten blant brukerne er stor 
(innbyggerundersøkelsen 2017).  
 
Utfordringer 

• Flere eldre i årene fremover gir økt press på helse- og omsorgssektoren.  
• Det er ressursknapphet på personell, og må tilrettelegges for at flere kan bo hjemme 

lengre.  
• Kommunen har fått/får større ansvar for oppfølging av den enkelte innbyggers helse. 
• Det må fokus på funksjon/mestring i stedet for begrensninger 
• Utnytte mulighetene ved digitalisering 
• Utbyggingsbehov i helse og omsorgssektoren må utredes 
• Flere rimelige sentrale boliger/leiligheter tilgjengelig på markedet vil avlaste 

helsevesenet. (Bygg og bo) 
• Det blir flere ressurskrevende tjenestemottakere 
• Rekruttering og stabilisering av arbeidskraft 

 
Planbehov 

• Kommunedelplan for helse og omsorg har behov for revisjon:  
o Endring i ressursbruk, forenkling av planens innhold, rammefaktorene har 

endret seg, endra krav til samhandling og kompetanse, økt rettighetsfesting,  
• Det bør avklares om Plan for Leva heile livet skal være del av kommunedelplan for 

helse og omsorg 
• Fagplaner må utarbeides for de fagfeltene som trenger mer detaljerte og fagrelaterte 

styringsdokumenter enn kommunedelplanen.  
• Rekruttering av arbeidskraft i helsesektoren bør belyses i næringsstrategi 

 

Arbeid og næringsutvikling 

7.7 Eksisterende næringer 
MÅL: Styrke de eksisterende næringer og bidra til utvikling og nyskaping i støttenæringer 
 
Status 
Store deler av næringslivet i kommunen er direkte eller indirekte knytta til reiselivet i 
kommunen herunder varehandel, overnatting, aktivitetsbedrifter, håndverksbedrifter m.m.  
 
Landbruksnæringen er også viktig næring i kommunen, og med støttenæringer og 
videreforedlingsanlegg f.eks osteproduksjon får de mer stabile driftsgrunnlag.   
 
Mål og strategier i samfunnsdelen er gode, og gir godt grunnlag for mer konkrete tiltak.  
 
Næring  2019 
Jordbruk, skogbruk og fiske 73 
Sekundærnæringer 580 
Varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., 
eiendom 

905 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 105 
Undervisning 187 
Helse- og sosialtjenester 455 
Personlig tjenesteyting 126 
Sum  2431 
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(Kilde: Registerbasert sysselsetting, SSB, tall pr 4. kvartal 2019. 
https://www.ssb.no/kommunefakta/hol ) 
Utfordringer:  

• For å få vekst i eksisterende reiselivsnæring bør det igangsettes enda flere tiltak for å 
fylle opp i midtuke og skuldersesong, samt få gjestene til å blir enda lengre, herunder 
også gjøre kalde senger varmere.  

• Rekruttering av nok arbeidskraft og med riktig kompetanse er utfordrende - både i 
reiselivet, byggebransjen, helsesektoren og oppvekstsektoren m.fl.  

• Arbeide for at sesongarbeidere blir værende  
• Behov for møteplasser i de ulike bransjene 
• Behov for bedre statistikk for å følge utviklingen i næringslivet 

 
Planbehov 

• Det bør utarbeides en næringsstrategi for å bedre kunnskapsgrunnlaget til 
revisjon av kommuneplanen arealdel og kommunedelplan for Geilo.  

• Behov for næringsareal og industriområder må avklares før revisjonen. 
• Fjerne gjeldende handlingsplan for næring. Strategiene i samfunnsdelen gir gode 

og nok rammer for næringsarbeid. Ivaretas mer effektivt i handlingsprogram og 
økonomiplan, og gjennom tilskuddsordningene.  

 

7.8 Ny næringsutvikling og innovasjon 
MÅL: Kommunen skal kjennetegnes av et mangfoldig arbeids- og næringsliv, med utvikling 
av nye næringer og interessant arbeid til alle. 
 
Status 
Vi har lite statistikk på etablering av nye næringer i kommunen.  
Utfordringer 

• Lokalt næringsliv er i stor grad reiselivsbasert, noe som gjør lokalsamfunnet svært 
sårbart ved kriser og store endringer i reisemønster. Det er behov for større 
variasjon. 

• Satse større på etablering av geografisk uavhengige bransjer, dvs bransjeklynger, 
kontorfellesskap. Kan vi tilby rimeligere kontor/fasiliteter til etablering av bedrift i Hol 
enn i «byen»? 

Planbehov 
• Det bør utarbeides en næringsstrategi for å bedre kunnskapsgrunnlaget til revisjon av 

kommuneplanen arealdel og kommunedelplan for Geilo.  
• Behov for næringsareal og industriområder må avklares før revisjonen. 

 

Infrastruktur 

7.9 Samferdsel 
MÅL: Effektiv, trygg og miljøvennlig transport til og fra, og innad i kommunen. 
 
Status 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet viser status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.  
På kommunale veger er trafikksikkerhetstiltak knyttet til skole- og idrettsområdet som er de 
store prosjektene i årene fremover. Tiltaksplanen viser også store behov for trygge gang- og 
sykkelveger langs riks- og fylkesveger.  
Mangel på kollektivtransport i kommunen og mellom nabokommunene understrekes også, 
og fremgår av både ungdataundersøkelse og andre innbyggerundersøkelser.   



KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020- 2024  

 13 av 18 Avd for plan og utvikling, sist revidert 28.10.2020 

Regionalt er det riksveg- og fylkesvegnettet både med tanke på større tiltak eks. 
Hardangerviddatunnelene, samt mindre trafikksikkerhetstiltak i grender og langs skoleveier 
som busslommer, sikring av kryss m.m.  
Arbeid for økt bruk av jernbane og Geilo som kollektivknutepunkt er også sentrale temaer.  
 
Utfordringer 

• Mulighetsstudie for alternativ til kollektivtransport 
• Videreutvikling av Geilo som knutepunkt/økt bruk av jernbane 
• Videreutvikling av offentlig kommunikasjon, samt skyssing av gjester/turister (gondol, 

skibuss, parkeringsplasser) ¨ 
 

Planbehov 
• Behov for utredning av infrastruktur som kunnskapsgrunnlag til revisjon av 

kommunedelplanens arealdel/kommunedelplan for Geilo.  
 

7.10 Teknisk infrastruktur 
MÅL: Hol kommune skal ha en effektiv og miljøvennlig infrastruktur. 
Status 
Gjeldende hovedplaner for vann- og avløp, veg og kommunale eiendommer er ikke 
oppdaterte, og trenger en revisjon/oppdatering. Teknisk etat opplyser følgende 
status/utfordringer som kommer frem i arbeidet med investering og vedlikehold, samt i 
forbindelse med utbyggingsplaner.  
 
Utfordringer 

• Kritisk behov for reservevannskilde på Geilo 
• Behov for å øke kapasitet på Geilo renseanlegg 
• Behov for kapasitetskontroll på renseanlegg og vannverk - Lekkasjetetting  
• Digitalisering av vann- og avløpsovervåking pågår 
• Sikre fremtidig infrastruktur på Geilo 
• Sikre bidrag fra utbyggingsområder til felles infrastruktur 
• Parkeringsproblematikk 
• Behov for flere ladestasjoner for ladbare biler 

 
Planbehov 

• Behov for å revidere og oppdatere hovedplaner  
• Utredning kapasitet og behov infrastruktur i revisjon av arealdel/kdp for Geilo 

o Trafikksituasjon Geilo sentrum 
o Reservevannkilde 
o Vannverk og renseanlegg 
o Ledningsnett 

• Strategi for etablering av ladestasjoner for ladbare biler 
 

7.11 Samfunnssikkerhet og beredskap 
MÅL: Et trygt og beredt samfunn 
 
Status 
Det er et hovedmål i samfunnsdelen at Hol kommune skal være et trygt og beredt samfunn. 
Vi har gode beredskapsplaner og kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser med gode 
rutiner for revisjoner.  
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Mangel fra tidligere ROS er skredkartlegging, og den fullføres i 2020. 
 
Felles beredskapssenter for brann, politi og ambulanse er under planlegging på Geilo. 
 
Utfordringer 

• Erfaringer fra koronapandemien utredes og evt tiltak tas med ved neste revisjon av 
ROS og beredskapsplaner 

 
Planbehov 

• Detaljregulering og videre prosjektering av beredskapssenter 
• Hensynssoner for ras og skred innarbeides ved revisjon av kommuneplanens 

arealdel og kommunedelplan for Geilo. 
• Revisjon av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse ( ROS).  

  
 

8. RULLERING AV OVERORDNA PLANER OG PLANBEHOV   
 
Kommuneplanen for Hol  

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Vedtatt i 2012 
• Inneholder tydelige mål og strategier  
• Innhold og struktur er godt implementert i handlings- og økonomiplanen og 

organisasjonen. 
Rådmannens vurdering: Dersom det nye kommunestyret er enige i planens innhold, 
er det ikke behov for å revidere samfunnsdelen i planperioden  

Kommuneplanens arealdel 2014-2025, Vedtatt i 2014 
• Planen bør revideres sammen med kommunedelplan for Geilo, for en mer helhetlig 

planlegging. Det bør utarbeides et grundig kunnskapsgrunnlag for revisjon - 
kommunedelplan for naturmangfold, boligstrategi, næringsstrategi m.fl. 
Rådmannens vurdering: Det er behov for å revidere i planperioden  

  

Kommunedelplan for Geilo, vedtatt 24.06.2010  
• Kommunedelplanen er 10 år gammel, og gir i liten grad muligheter for ny utvikling 

videre for Geilo. Planen bør revideres sammen med kommuneplanens arealdel, for 
en mer helhetlig planlegging. Det bør utarbeides et grundig kunnskapsgrunnlag for 
revisjon - kommunedelplan for naturmangfold, boligstrategi, næringsstrategi m.fl.  
Rådmannens vurdering: Det er behov for å revidere i planperioden  

Tematiske kommunedelplaner 
 
Kommunedelplan for helse og omsorg, vedtatt i 2016  

• Planen ble vedtatt i 2016, men siden den gang har rammefaktorene endret seg. Blant 
annet har krav til samhandling og kompetanse har økt, og det skjer en økt 
rettighetsfesting. Det er behov for å oppdatere og forenkle planens innhold.  
Rådmannens vurdering: Planen bør revideres i planperioden 
 

Kommunedelplan for barnehage og skole, vedtatt i 2019 
• Planen er nylig vedtatt i 2019, og gir gode føringer og rammer for arbeidet i 

oppvekstsektoren. 
Rådmannens vurdering: Det er ikke behov for å revidere planen i planperioden.  
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Kommunedelplan for kultur, 2015-2027, vedtatt i 2015 
• Planen er vedtatt i 2015, men er faglig tung og trenger en gjennomgang for å bli mer 

brukervennlig. Oppdateres etter ny samfunnsdel. 
Rådmannens vurdering: Det vurderes å være behov for revisjon, men det vurderes å 
være tilstrekkelig å vente til neste planstrategiperiode. 
 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019- 2031, vedtatt i 2019 
• Planen ble revidert i 2019.   

Rådmannens vurdering: Det er ikke behov for å revidere planen i planperioden  
 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012- 2016  

• Planen er under revisjon 
Rådmannens vurdering: Planen er under revisjon 

 
NY Kommunedelplan for naturmangfold 

• Planen er viktig for å etablere en godt kunnskapsgrunnlag som viser naturverdier i 
Hol. Planen bør også ta for seg verdier knyttet til vilt, beitebruk og andre relevante 
temaer.   
Rådmannens vurdering: Planen bør utarbeides som grunnlag for revisjon av 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Geilo.  
 

NY Kommunedelplan for Hardangerviddatunnelene   
• Jfr Kommunestyrevedtak skal planarbeid igangsettes, men arbeidet er midlertidig 

stanset. 
Ved forrige planstrategi ble arbeidet utsatt grunnet behov for nødvendig overordna 
avklaringer i NTP. Her ble prosjektet ikke lagt inn.  
Rådmannens vurdering: Det bør ikke igangsettes planarbeid før prosjektet eventuelt 
er lagt inn i nasjonale transportplan.   

 
Sektorplaner (handlingsplaner, hovedplaner, fagplan er) 
 
Kommunal ROS – analyse, vedtatt 2018 

• Rådmannens vurdering: Planen bør revideres i planperioden 2022 
 
Handlingsplan for Klima- og energi, 2018-2021 

• Planen ble forlenget for fire nye år i 2018, og planen bør derfor revideres i 
planperioden. Handlingsplanen ble i utgangspunktet utarbeidet med grunnlag i felles 
klima- og energiplan for Hallingdal som ikke er oppdatert, og revisjonen bør derfor se 
til regional plan for Viken. 
Rådmannens vurdering: Planen bør revideres i planperioden 

 
Handlingsplan for stier og løyper, 2017-2021, vedtatt forlenget i 2017 

• Handlingsplanen ble evaluert i 2020, og planen «går ut på dato» i 2021. 
Arealdisponeringer må tas opp gjennom revisjonen av kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for Geilo. Det anbefales derfor at full revisjon av handlingsplanen 
tas etter dette.  
Rådmannens vurdering: Planen forlenges i planperioden 

 
Handlingsplan for næringsutvikling, 2015-2018 

• Planen er ikke revidert etter 2018. Ny samfunnsdel fra 2018 har stort fokus på 
næringsutvikling, og har flere kapitler med utfyllende strategier. Med oppfølging av 
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strategier og prioritering av tiltak i årlig handlings- og økonomiplan, gir dette 
tilstrekkelig rammer for næringsarbeidet i kommune.  
Rådmannens vurdering: Handlingsplanen utgår, og næringsarbeid ivaretas gjennom  
kommuneplanens samfunnsdel og årlig HØP.  

 
Beitebruksplan for Hol kommune, 2021-2033 

• Rådmannens vurdering: Planen er under utarbeidelse i 2020.  
 
Hovedplan kommunal veg 2012-2021, bør revideres i planperioden 
Hovedplan vannforsyning 2016-2028 , bør revideres i planperioden 
Hovedplan avløp og vannmiljø 2016-2028 , bør revideres i planperioden 
Hovedplan kommunal eiendomsforvaltning 2016-2020 , bør revideres i planperioden 
 
NY tematisk Avkjørselsplan for Geilo Vest   

• Dette ligger som krav i kdp for Geilo. Det er ikke planlagt større tiltak i 
kommunedelplan for Geilo som gir behov for å prioritere dette arbeidet nå. 

  
NY temaplan for kulturminner   

• Planen utarbeides i henhold til kommunedelplan for kultur. Planen skal inneholde en 
oversikt over kulturminner i kommunen, og hvilke hensyn forvaltningen skal ta til 
disse, særlig i arealplaner. Planen er under utarbeidelse.  
 

 
Planlagte kommunale reguleringsplaner og strategiar beid  

 
• Ferdigstille områdeplan for reiselivsområde i Vestlia 
• Boligstrategi 
• Næringsstrategi  

 
Større arealutviklingsprosjekt  

• Skole- og idrettsområdet  
 

 
9. PRIORITERING AV OVERORDNA PLANARBEID I HOL KOMMU NE  2020-2023 

 
Vedtak av kommunal planstrategi vil gi følgende prioritering av planarbeid i perioden 2020-
2023: 

 
 
 

Vedtatt 
/revidert 

2020 2021 2022 2023 

KOMMUNEPLAN       
Samfunnsdelen 2018-2030 2018     
Handlingsprogram og 
Økonomiplan 

Årlig Rulleres  Rulleres Rulleres Rulleres  

Arealdelen 2014-2025 2014   Revisjon   
KDP for Geilo 2010   Revisjon   
      
TEMATISKE 
KOMMUNEDELPLANER 

     

Kommunedelplan for helse 
og omsorg 2016-2028 

2016   Revisjon   
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Kommunedelplan for kultur 
2015-2019 

2015     

Kommunedelplan for skole 
og barnehage 

2018     

Kommunedelplan for 
trafikksikkerhet 2019-2031 

2019     

Kommunedelplan for idrett 
og fysisk aktivitet 2011-
2014 

2011 Er under 
revisjon 

   

Kommunedelplan for 
naturmangfold 2021-2033 

 NY    

SEKTORPLANER       
Kommunal ROS- analyse  2018   Revisjon   
Handlingsplan for klima og 
energi 2018-2021 

2018  Revisjon   

Beitebruksplan 2008 Er under 
revisjon 

   

Handlingsplan for stier og 
løyper 2017-2021 

2016  Forlenges    

Kulturminneplan  Under 
utarbeidelse 

   

Hovedplan kommunal veg 
2012-2021 

2016  Revisjon   

Hovedplan vannforsyning 
2016- 2028 

2016  Revisjon   

Hovedplan avløp og 
vannmiljø 2016-2028 

 2016  Revisjon   

Hovedplan for kommunal 
eiendomsforvaltning  2016 
- 2028 

Ny 2016  Revisjon   

Handlingsplan for 
folkehelse  

2016 Under 
revisjon 

   

Planlagte kommunale 
reguleringsplaner og 
strategiarbeid  

     

Områdeplan 
reiselivsområde Vestlia 

Pågår 2020     

Boligstrategi  Under 
utarbeidelse 

   

Næringsstrategi   NY   
Større 
arealutviklingsprosjekt 

     

Skole- og idrettsområdet 
på Geilo 

 Pågår    

Regionale planer       
Regional plan for 
Hardangervidda 

2012     

Regional plan for Nordfjella 2014     
Klima- og energiplan for 
Hallingdal og Valdres 

2010     

Avfallsplan for Hallingdal 
2016-2020 

Revidert 
2016 
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Regional planstrategi 
Buskerud 2013-2016 

2013     

Strategisk plan for 
Hallingdal med 
handlingsplan 2013-2016 

Hallingtinget 
2012 

Revisjon 
pågår  

   

Handlingsplan for 
folkehelse - Hallingdal 

2016     

 


