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Velkommen og presentasjon av møtedeltakerne
Høringsfristen for planprogrammet gikk ut 10. mai, og således blir
møtet en diskusjon av innspill og spørsmål som har kommet i
høringsperioden.
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Presentasjon fra Gol kommune:
Utfordring at Gol sentrum er så langstrakt – tidligere snakk om Gol
på Tvers – noe å se på igjen i denne prosessen

ANSVAR
/FRIST

Fokus i planprogrammet: Hallingmo, næringsarealer og boligareal.
Eksisterende plan 2006-2015 – er nå på overtid
Sentrale temaer og analysearbeid:
 Hensynssoner
 Infrastruktur – trafikkanalyse
 Boligområder
 Offentlig areal
 Grøntområder
 ROS-analyse
Informasjonsmøte 27/3 2017– kun 4 stk deltakere
Behandling av planprogrammet i kommunestyret 13/6 2017
Regionalt planforum før 1. gangs behandling desember 2017/Januar
2018
Fremdriftplan: sluttbehandling av planen i kommunestyret
september 2018
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Kommunen har fått 19 innspill til planprogrammet – 8 fra offentlige
etater.
Private innspill handler først og fremst om ønsket om utvikling av
deres eiendommer.
http://www.gol.kommune.no/politikk-oginnsyn/sru/#se:mote/moteid:309738/utvalgid:209852
Mange hensyn å ta med fra det offentlige – kommunen ønsker å
fokusere på noe
Ut i fra høringsuttalelsene fra tilstedeværende instanser, ønsker Gol
kommune og legge mer vekt på/ta inn;
 Folkehelseperspektivet
 Barn og unges interesser – må velge en ny
barnerepresentant som skal inngå i den administrative
arbeidsgruppen
 Ta inn mer ang naturverdier; vassdrag og deres verdier
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Friluftslivskartleggingen i kommunen er i sluttfasen – ta med
vedkommende som arbeider med dette som en ressurs inn i
arbeidet
Trafikkanalysen er viktig for kommunen, men spør seg hvor
detaljert den skal være?
Har spørsmål etter dialogmøtet med Statens vegvesen.
Denne analysen MÅ spesifiseres nærmere
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Bane NOR:
Kort gjennomgang av innspillene til oppstartsvarsel; relevante
jernbaneprosjekter som kan påvirke togtilbudet for Gol tettsted
(bla.Ringeriksbanen) bør has i tankene; på hvilken måte kan et
potensielt tilbudsforbedring på Bergensbanen påvirke Gols
innbyggere? Tilgjengelighet til stasjonen for gående/syklende og ev.
kollektivreisende? Henvisning til Bane NORs nasjonale veileder over
nasjonale/viktige regionale jernbaneinteresser i arealplanlegging,
som kan i større grad gis fokus dersom det kommer ny vei (og/eller
utbygging) på jernbanesiden av elva.
Bfk Kulturminner:
Minner om at kommunen bør tenke på å sette i gang arbeidet med
en kommunedelplan for kulturminner.
De arkeologiske kulturminnene som er nevnt i uttalelsen bør vises på
plankartet med hensynssoner: Det gjelder 2 gravrøyser på Vikojordet
samt tradisjonslokaliteten Ha-haugen som også er et viktig
kulturminne. Det gjelder også de fredete og verneverdige hus og
bygninger som er listet opp i uttalelsen.
Fylkeskommunen bifaller tanken om å regulere inn Golreppen i
kommunedelplanen for Gol tettstad for å oppnå et bedre og mer
helhetlig vern av kulturlandskapet rundt det gamle og det nye
kirkestedet, jfr rapporten «Nasjonal registrering av verdifulle
kulturlandskap i Buskerud». Funn av et felt med kokegroper rett
nord for det gamle kirkestedet viser at dette var en viktig
samlingsplass allerede på 200-tallet. Trolig fins det en mange
automatisk fredete kulturminner fra forhistorisk tid under pløyelaget
i åkrene i dette området.
Påpeker at Golreppen kulturlandskap i rapporten «Nasjonal
registrering av verdifulle kulturlandskap i Buskerud» har en
utbredelse som ser ut til å komme i konflikt med de foreslåtte
næringsarealene nede ved RV7 vest for sentrum.
Kommunen kan hente inn data om fredete og verneverdige
kulturminner i Riksantikvarens kulturminnebase «Askeladden» og i
publikumsversjonen «Kulturminnesøk». Askeladden-basen
oppdateres hver natt.
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Arkeologiske registreringer foregår svært sjeldent på
kommunedelplan-nivå, kommunene er sjelden interessert i å
bekoste registreringer på dette plannivået. De fleste registreringer
blir derfor utført i forbindelse med detaljreguleringsnivå der
tiltakshaver er økonomisk ansvarlig (svar på spørsmål fra Sweco).
Kommunen: Må ta opp med planutvalget om avgrensningen skal
utvides (ref Golreppen). Da må planen varsles på nytt.
Tunsberg Bispedømme:
Ønsker egen fargekode på kirke og gravplass – på kart (SOSI-kode).
Der hvor det kun er kirke er det greit med kode «Offentlig
tjenesteyting», der hvor det er gravplass alene eller gravplass i
tilknytning til kirke/kapell er det ønskelig med egen kode «Grav- og
urnelund». Dette er på grunn av gravplassens egenart, og krav til
omgivelsene. Dersom det er ønskelig kan vi vise eksempler fra andre
kommuner som har gjort dette skillet.
Tunsberg bispedømme ytret også ønske om at kommunen ser på
muligheten for å utvide planområdet til å inkludere Golreppen. Det
er hovedsakelig på grunn av utvidelse av Gol kirkegård som er under
planlegging.

Fylkesmannen:
Overvannsproblematikk – hvordan skal dette hådteres?
Kommunen: tror kanskje de må hyre inn noen – Eco har gjort noe på
Hemsila.
Man har krevd utredninger ved utbygginger (skred – er laget en
rapport)
Bør legge inn mer info i egnethetsanalysen
Hvordan er det med støykart?
Hvordan fungerer byggegrenser til fylkesveien i sentrum? Har dette
vært noe problem tidligere?
Fartssenking som støytiltak
Viktigheten av at hensynet til jordvern blir tilstrekkelig ivaretatt Golreppen som viktig kulturlandskapsområde hvor det også er
dokumentert botaniske verdier.
Problematikken rundt sentrumsutvikling og at handel må styres til
dette området. Arbeidsplassintensiv og besøksintensiv virksomhet
må styres til sentrumsområdet. Plasskrevende varegrupper i
randområdet og industri/lager/logistikk utenfor.
Statens vegvesen:
Deltok ikke på møtet pga arbeidsbelastning.
Kommunen har behov for en del avklaringer med de.
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Bfk Plan:
Spørsmål om boligutbygging og evt kartlegging av behov for
størrelsesorden, men også differensiering av ulike boliger.
Kommunen: har mye arealer tilgjengelig – mye er regulert
Små leiligheter i sentrum går fort unna- 38% av befolkningen er
enslige.
Viktig å se på transformasjonsmuligheter i sentrum –
næring/reiselivsnæring
Knytning hallingmo – sentrum og gode gang og sykkelveiforbindelser
Kommunen: mener det er gangske god gang og sykkelveidekning –
foruten langs Gamleveien. Ønsker gang-/sykkelvei over grøntareal
inn mot sentrum.
Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med Gol og Hol
kommuner søkt Oslofjordforndet om forskningsmidler til FOUprosjekt i samarbeid med TØI (transportøkonomisk institutt) og
Telemark fylkeskommune med Seljord og Bø kommuner for å utvikle
«bygdepakker for attraktiv og klimavennlig stedsutvikling». Om
dette prosjektet får finansiering vil det bidra positivt inn i denne
planprosessen i Gol kommune.
Arealkrevende varer – kommunen mener de har lite arealer for slikt.
Forlengelse av I3 for lett industri - ikke handel
Jordvern blir en diskusjon – ytterligere innskerpelser på
omdisponering av dyrkamark.
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Videre oppfølging og fremdrift
Kommunen innarbeider og vurderer nå de innspillene som har
kommet i høringsperioden og den diskusjonen som har vært i
planforum. Planprogrammet skal behandles i planutvalget 1/6 2017
og kommunestyret 13/6 2017.
Deretter starter planarbeidet med utredninger og analyser –
kommunen tar kontakt ved behov.
Nytt planforum i desember 2017/ januar 2018.
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