Boligstrategi Hol kommune boligbyggere
Hol kommune skal ha minst 5000 innbyggere innen 2030, og vi ønsker å stimulere til befolkningsvekst
i hele kommunen. For å få et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan Hol kommune kan oppnå dette
målet skal det blant annet utarbeides en boligstrategi.
Det er viktig at boligstrategien baseres på informasjon og synspunkter fra våre innbyggere. I tillegg vil
vi svært gjerne vite mer om hvordan det er å bygge bolig i Hol kommune. Derfor har vi utarbeidet
denne lille spørreundersøkelsen.
Undersøkelsen ligger åpen f.o.m. 21. januar t.o.m 14. februar 2021, og tar ca 2-5 minutter å fylle ut.
Du kan gjennomføre undersøkelsen anonymt, men det er også mulig å registrere navn og epostadresse dersom du ønsker å motta informasjon om boligstrategien.
Kommunen har også utarbeidet spørreundersøkelser for alle innbyggere i Hol kommune, samt en kort
undersøkelse for personer som har bodd i Hol kommune tidligere, men som har flyttet ut (i/etter
2015).
Informasjon om arbeidet med boligstrategien og linker til de andre undersøkelsene finner du på
kommunens nettsider:
https://www.hol.kommune.no/teknisk-eiendom-og-naring/jobbe-og-bo/#boligstrategi-for-holkommune (https://www.hol.kommune.no/teknisk-eiendom-og-naring/jobbe-og-bo/#boligstrategi-forhol-kommune)
Kontaktperson er næringsrådgiver Line Ramsvik, tlf 97132383, line.ramsvik@hol.kommune.no
(mailto:line.ramsvik@hol.kommune.no)

* Obligatorisk
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1. Hva beskriver din situasjon best? *
Jeg har hatt ansvar for (som «tiltakshaver» eller «ansvarlig søker») utbygging av en eller flere
boliger for videresalg i Hol kommune i perioden 2015 og frem til i dag.
Jeg planlegger (som «tiltakshaver» eller «ansvarlig søker») bygging av en eller flere boliger for
videresalg i løpet av de neste to årene.
Jeg har bygget min egen bolig (vært «tiltakshaver» eller vært «ansvarlig søker» i et slikt prosjekt) i
Hol kommune i perioden 2015 og frem til i dag.
Jeg planlegger bygging av min egen bolig (som «tiltakshaver» eller er «ansvarlig søker» i et slikt
prosjekt) i løpet av de neste to årene.
Jeg drømmer om å bygge (som «tiltakshaver») en eller flere boliger for videresalg eller egen bruk i
Hol kommune i løpet av de neste fem årene.
Ingen av delene
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2. I hvilket område av kommunen har du bygget/planlegger du/drømmer du om å bygge
bolig? *
Haugastøl
Ustaoset
Geilo
Dagali
Skurdalen
Kvisla
Hagafoss
Hol
Hovet
Sudndalen
Myrland

Annet
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3. I hvilken grad opplever du at: *
Hverken i
I svært
I ganske stor eller I ganske
I svært
liten grad liten grad liten grad stor grad stor grad
Det er tilstrekkelig med
attraktive arealer avsatt
til boligformål i Hol
kommunes overordnete
planer.
De overordnete
planene og
bestemmelsene som
gjelder for området jeg
er interessert i er gode
og gjør det enkelt for
meg å bygge den
boligen jeg ønsker.
Jeg må søke om en
eller flere
dispensasjoner for å få
bygge den boligen jeg
ønsker.
Jeg får god, faglig
veiledning/hjelp fra Hol
kommune.
Hol kommune forstår
mine utfordringer og
hjelper meg med å
komme frem til de
beste løsningene.
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Ikke
relevant

Vet ikke

4. Hva ser du som den/de største utfordringene ved å bygge bolig i Hol kommune? *
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