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Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset
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27.03.2019
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Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte 07.03.2019 sak 12/19
Behandling
Forslag fra Hol Fremskrittsparti ved Lars Ødegård Teigen: Forslaget er likelydende med rådmannens
innstilling med unntak av setningen om reguleringsbestemmelsene.
Votering
Det ble stemt over rådmannens innstilling mot forslag fra Hol Fremskrittsparti.
Forlag fra Hol Fremskrittsparti ble enstemmig vedtatt.
Saksordfører: Terje Teigen.

Vedtak
Utvalg for plan og utvikling vedtar at følgende endringer gjøres før planen sendes kommunestyret.
Plankartet:
- Det tegnes to streker i avkjøringen til Kulthaugvegen slik at den vises som stengt.
- Parkeringsområdet ved riksvegen omreguleres til annen veggrunn
- Det tegnes inn 50 meter byggegrense mot riksvegen

Utvalg for plan og utvikling sin innstilling til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til
Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset.
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Kommunestyret har behandlet saken i møte 27.03.2019 sak 17/19
Behandling
Saksordfører: Terje Teigen
Votering
Utvalg for plan og utvikling sin innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til
Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset.
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DETALJREGULERING FOR DEL AV 5/106, USTAOSET

Saken avgjøres av:
Utvalg for plan og utvikling før endelig behandling i kommunestyret
Vedlegg:
Plankart datert 10.10.1806.02.18
Bestemmelser
Planbeskrivelse datert 08.02.18
Kart vann og avløp datert 17.11.17
Vann- og avløpsplan datert 17.11.17
Støynotat
Dokument i saken:
Journal 16/04031
Saksopplysninger:
Formålet med planen er å innarbeide to nye tomter å gi forutsigbare rammer for de andre tomtene i
området. Planen lå ute på høring i perioden 21.04.18 – 02.06.18. Følgende merknader kom inn:
Fylkesmannnen:
Området ligger ca. 1000 meter over havet med liten vegetasjon i et eksponert landskapsområde.
Med utgangspunkt i at det er relativt små hytter i området, åpner planen for store hytteutvidelser.
Kommunen bør vurdere å sette lavere arealgrense på hovedhytten. En ny hytte på 150 m2 BYA vil
bryte ned dagens bygningsmiljø med relativt små hytter.
Deler av planområdet er svært bratt. Deler av regulert byggeområde for eiendom 5/136 består av en
terrengkløft og bør derfor endres til grøntområde for å hindre store terrenginngrep her. Eventuelt
bør det reguleres inn en byggegrense som hindrer at dette området blir tatt i bruk til bebyggelse.
Innenfor planområdet er det flere partier med bratt terreng. Det bør tas inn en bestemmelse om
forbud mot oppføring av bebyggelse i terreng brattere enn 1:4. Etter veilederen fra
Miljøverndepartementet om planlegging av fritidsbebyggelse T-1450. går det frem at terreng
brattere enn 1:4 ikke bør bygges ut da dette vil gi store terrenginngrep. Terreng mellom 1:4 og 1:6
bør bare bebygges med bygninger som tar spesielle hensyn til terrengtilpasning.
Kommentar fra Asplan Viak: Planforslaget er i tråd med overordnet plan. Ønsker ikke å legge
begrensninger på eksisterende tomter i forhold til kommuneplanen
Kommentar fra administrasjonen: I bestemmelsene i kommuneplanen er det en arealbegrensning på
150 m2 på fritidsboliger i dette området. Det er to nye tomter innenfor planområdet. De andre
tomtene er bebygd. Det vil få liten konsekvens om arealbegrensningen i kommuneplanen blir
innarbeidet i bestemmelsene til denne planen.
Det bør innarbeides en bestemmelse om at det ikke kan bygges i terreng brattere enn 1:4
Fylkeskommunen:
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De ser at det er tatt hensyn til kullgropene og at de er vernet med en hensynssone med tilhørende
bestemmelser. Har ingen merknader til planen.
Statens vegvesen:
Fremmer innsigelse til planen. Hele området må baseres på hovedadkomst utenfor området og
øvrige avkjørsler til riksvegen må vises stengt i planen.
Kan ikke akseptere regulering av noen parkering langs riksvegen. Krever 50 m byggegrense for
riksvegen. Støysituasjonen bør i tillegg avklares nærmere.
Kryssing av riksvegen med vann- og avløpsledninger krever egen søknad fra Statens vegvesen.
Forholdet til vannavrenning mot riksvegen må dokumenteres nærmere.
Hol kommune sendte brev til vegvesenet 18.12.2018
Etter telefonsamtale med Vegvesenet var de villige til å trekke innsigelsen dersom det ble gjort
følgende endringer i planen:
- Det tegnes to streker i avkjøring til Kulthaugvegen
- Parkingsområdet ved riksvegen omreguleres til annen veggrunn
- Det legges inn 50 meter byggegrense
- Støyrapport utarbeides
Asplan Viak har laget et plankart der dette er innarbeidet og de har laget et støynotat som viser at de
nye tomtene ligger godt utenfor gul støysone.
Torbjørn Slettemoen
Ber om at gnr 5 bnr 1 blir tatt ut av planen.
Begrenset høring
Det nye forslaget er sendt på begrenset høring til Torbjørn G. Slettemoen siden han kom med
merknad da planen lå på høring. Administrasjonen har vurdert det slik at avkjøringen til
Kulthaugvegen som ligger på gnr 5 bnr 1 hører naturlig med i planen.
Torbjørn G. Slettemoen mener at Kulthaugvegen kan stenges ved parkeringsplassen som ligger langs
Kulthaugvegen ca 150 meter fra avkjøringen til Rv 7. Da trenger ikke gnr 5 bnr 1 være med i planen.
Han skriver at veglagene Hovdestølvegen, Hovdelivegen og Kulthaugvegen jobber med å få til en
felles avkjøring til Rv 7. Det vil gi mindre trafikk i avkjøringen.
Han viser til tidligere saker. Da de søkte om å utvide stølsfjøset fikk de til svar at de måtte løse inn
eiendom 5/93 for å sprenge vekk mye fjell for å få en trygg avkjøring. I ettertid har det kommet to
nye hytter ovenfor stølen deres. Den ene fikk ikke noe pålegg, mens den andre måtte sprenge vekk
noe fjell ved avkjøringen.
Kommentar fra administrasjonen: I telefonsamtale med Torbjørn Slettemoen 20/02-19 kom det fram
at han hadde ny godkjent avkjøring fra Rv 7. Siden han hadde ny avkjøring ville han også kunne få
tillatelse til å bygge nytt stølsfjøs.
Det er nylig bygget to hytter som har adkomst fra det vestre krysset på Kulthaugvegen. Det er ønske
fra veglaget om å stenge veien ved parkeringen slik at bare de nederste hyttene har avkjøring fra
dette krysset. Vegvesenet har ønske om å stenge avkjøringen helt, men det er ikke innarbeidet noen
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bestemmelse om dette så da er det uvisst når det vil bli. Dersom avkjøringen skal stenges må det
foreligge løsning for ny adkomst. I første omgang vil det ikke få noen konsekvens at det er tegnet at
krysset skal stenges på planen.
Forhold til overordnet plan:
Kommuneplanen gjelder for området
Helse-/miljø og beredskapsforhold:
Slukkevann er sikret siden det er forutsatt at det skal vinterbrøytes
Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente for kommunen
Vurdering:
Vurderingene er gjort under merknadene.
Rådmannens innstilling:
Utvalg for plan og utvikling vedtar at følgende endringer gjøres før planen sendes kommunestyret.
Plankartet:
- Det tegnes to streker i avkjøringen til Kulthaugvegen slik at den vises som stengt.
- Parkeringsområdet ved riksvegen omreguleres til annen veggrunn
- Det tegnes inn 50 meter byggegrense mot riksvegen
Reguleringsbestemmelsene:
Følgende setning innarbeides i punkt 3 i bestemmelsene: «Det kan ikke bygges i terreng brattere enn
1:4»
Utvalg for plan og utvikling sin innstilling til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre fremlagte forslag til
Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset.

RETT UTSKRIFT
DATO 28.mars.2019
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