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OM PLANBESKRIVELSEN 

Planbeskrivelse beskriver jf. plan- og bygningsloven § 4-2 planens formål, hovedinnhold og 
virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 
Planbeskrivelsen gir en balansert fremstilling av planforslaget med fremstilling av planforslaget og 
hvordan det endrer planområdet og påvirker omgivelsene. 

Planbeskrivelsen skal være et grunnlag for medvirkning, beslutningstaking og for tolkning av vedtatt 
plan.  
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1 SAMMENDRAG 
Reguleringsplanen for F12 Golf Alpin legger til rette for 121 småhytter i tun samt 29 frittliggende 
tomter med tilhørende infrastruktur ved Hemsedal Golf Alpin i Gol kommune. Planområdet 
omfatter i sin helhet område F12 i gjeldende kommuneplan for Gol (planid 2009007). Arealet er 
i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse. Undervegs i planprosessen ble det også 
utarbeidet et planinitiativ som omhandlet en utviding av planområdet i tilknytning til 
golfanlegget. Dette ble godkjent av kommunen og ble en del av planarbeidet. I tillegg er 
eksisterende veg, samt øvingsbanen for golfbanen inkludert i planområdet. Området er i dag kun 
bebygd med et klubbhus i tilknytning til golfbanen. Til sammen utgjør planområdet et areal på 
ca. 193 daa. Planforslaget har ingen innvirkning på eksisterende skiløyper og turdrag. 

 

2 BAKGRUNN 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 
Hensikten med planarbeidet var å legge til rette for ca. 100-120 mindre hytter innenfor område F12 
i gjeldende kommuneplan. Endelig antall tomter skulle avklares under planprosessen. Under arbeidet 
med detaljreguleringen så en at planavgrensningen med fordel kunne utvides noe for å blant annet 
å regulere inn planlagt adkomst til området, legge inn områder for VA anlegg, tilpasse gammel 
regulering til dagens situasjon for eksisterende driving range og regulere inn noen fritidshytter 
tilrettelagt for utleie i tilknytning til golfbanen. 

2.2 FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 
Forslagstiller er Hemsedal Hyttetomter AS v/ Per Arvid Andersen.  

Plankonsulent er HRP AS. HRP AS ble etablert i 2005 og er et rådgiverfirma innenfor bygg og anlegg. 
Firmaet har i dag et ledende og landsdekkende miljø innenfor prosjektledelse, 
prosjektadministrasjon og byggeledelse. Høsten 2016 inngikk HRP AS en fusjon med søsterselskapet 
DBC AS. Denne fusjonen gjør til at HRP AS i dag er et flerfaglig selskap som tilbyr arkitektur- og 
rådgivningstjenester innenfor flere tekniske fag, i tillegg til ledelse av gjennomføringen i et prosjekt. 
Totalt er vi ca. 450 ansatte fordelt over hele Norge, som kan vise til lang erfaring fra både offentlig- 
og privat sektor 

Prosjektleder for dette planarbeidet er Torstein Kaslegard, arealplanlegger ved avd. Gol. 

Eierforhold: 

Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 
27/2/2 SVEIN GRANHEIM   3550 GOL 
27/2/2-3 SÆTHER KRISTOFFER ØSTLIE HEMSEDALSVEGEN 1702 3560 HEMSEDAL 
27/2/3 HALLINGDAL GOLFKLUBB Postboks 248 3551 GOL 
27/17/1 GRANHEIM GUNNAR OLE ROLFSBUKTALLÉEN 10 1364 FORNEBU 
27/17/1,29/6/1 HALLINGGOLF AS   paa@conseptor.no 

mailto:paa@conseptor.no
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27/65,27/65/1 GRANHEIM ERLING STEINGRIM HEMSEDALSVEGEN 1397 3550 GOL 
27/65/1 OLA STEINGRIM GRANHEIM   3550 GOL 
29/6/1 SAGABRAATEN THOMAS SØRE ØYGARDSVEGEN 75 3550 GOL 
34/2 SLETTEMOEN LARS   lars@bualie.no 
34/43,44 SLETTEMOEN UTVIKLING AS   lars@bualie.no 

 

2.3 UTBYGGINGSAVTALER 
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet.  

2.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING? 
Planforslaget er i samsvar med gjeldene arealdel av kommuneplan for Gol 2011-2023 og er 
konsekvensutredet i denne. Tiltaket er ikke av en størrelse eller omfang som generer nytt krav om 
konsekvensutredning. 

Kommuneplanutvalget i Gol var også positiv til 
at planforslaget ble supplert med område A 
rundt klubbhuset, mindre område B for å få til 
god vannkilde og område C for VA anlegg og 
tilpasning til gjeldende reguleringsplan. Det ble 
i KPU sak 20/21 ikke vurdert at utvidingen av 
planområdet utløste krav om 
konsekvensutredning. 

 Omsøkte tiltak medfører ikke endret virkning 
for miljø og samfunn, og planbeskrivelsen er 
derfor vurdert som god nok dokumentasjon for 
de vurderingene som er gjort, og hvilke 
konsekvenser utbyggingen får.  
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS, VARSEL OM OPPSTART, EVT. PLANPROGRAM 
Det ble utarbeidet et planinitiativ som ble oversendt til kommunen 30.09.19 med anmodning om 
oppstartmøte. Oppstartmøte ble holdt 22.10.2019. Oppstartvarsel ble gjort med brev til alle parter 
(brev datert 29.10.19) og annonse i lokalavisen Hallingdølen 31.10.19. Fristen for å komme med 
merknader/innspill til kunngjøringen av oppstart ble satt til 01.12.19. Merknadene til 
oppstartvarslingen er kommentert i kapittel 8.  

Undervegs i prosjektet kom det ønske om å utvide planområdet. Nytt planinitiativ ble utarbeidet og 
sendt til kommunen 08.03.21.  

Kommuneplanutvalget behandlet planinitiativet 25.03.21 med følgende vedtak: 

 

Nytt oppstartvarsel ble sendt med brev til 
alle parter (brev datert 21.04.21) og 
annonse i lokalavisen Hallingdølen 
24.04.21. Fristen for å komme med 
merknader/innspill til kunngjøringen av 
oppstart ble satt til 18.05.21. 
Merknadene til oppstartvarslingen er 
kommentert i kapittel 8.  

 

 

 

 

 

 

 
OPPSTARTSVARSLET I HALLINGDØLEN  
31.10.19 

OPPSTARTSVARSLET I HALLINGDØLEN  
24.04.21 
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3.2 ETTER FØRSTE GANGS POLITISK BEHANDLING  
Planforslaget ble første gangs behandlet i utvalg for natur og næring i sak 25/2022 i møte den 
31.05.2022. Følgende vedtak ble da gjort: 

Utval for natur og næring vil i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 legge detaljregulering for GolfAlpin F12, 
planID 2019003, ut til offentleg ettersyn med følgande endringar: 

I: Dette må gjerast før planforslaget blir lagt ut til offentleg ettersyn: 

• Det må leggast fram snitteikningar for tomt T10, T15, T19, T24 og T25 for å dokumentere om dei er brattare eller slakare 
enn 1:4, jamfør veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Dersom snitteikningar viser at tomtene er brattare enn 
1:4 må dei takast ut av planforslaget. 

• Det må dokumenterast om bekkar i planområdet har årsikker vassføring eller ikkje. Dersom ein bekk i planområdet har 
heilårs vassføring må det innarbeidast byggegrense på minimum 10 meter frå bekken. 

• Planbeskrivelsen må justerast for å sikre at ein ikkje skal bygge på terreng brattare enn 1:4, sjå fyrste avsnitt siste setning 
på side 23. 

II: Endringar i føresegner: 

• 5. Rekkefølgebestemmelser blir lagt til med følgande kulepunkt: 
o Før det kan gis utslippstillatelse må miljøtilstanden for resipienten dokumenteres. 

III: Endringar i kart: 

• Det må etablerast snuhammar i enden av veg SV7 (i vestre enden av BFK12 og BFK13) grunna for stor avstand til næraste 
kryss. Snuhammaren skal ikkje redusere regulert friluftsformål. 

IV: Det delegerast til administrasjonen å gjere redigeringsmessige endringar i plandokumenta før planforslaget blir lagt ut til 
offentleg ettersyn. Dette gjeld også justeringar jamfør vedtak punkt I, strekpunkt 1 og 2. 

Vi har justert planforslaget i forhold til dette vedtaket med følgende tiltak: 

I:  
Snitt tegninger for de nevnte tomtene er lagt inn i pkt. 6.3.1 i planbeskrivelsen 

• Bekker er vurdert i pkt. 5.4.1 i planbeskrivelsen 
• Tekst vedrørende bratt terreng er justert i pkt. 6.3.1 i planbeskrivelsen 

II: 

• Det er lagt inn nytt pkt. i rekkefølgebestemmelsene i samsvar med vedtaket. 

III: 

• Det er lagt inn snuhammer i enden av vegen SV7. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 OVERORDNEDE PLANER 
• Kommuneplanens arealdel for Gol kommune, vedtatt 06.09.2011 (planid: 2009007). 

 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR GOL. RØD MARKERING VISER PLANOMRÅDETS PLASSERING. 

 
Omsøkt område (F12) er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse - framtidig.  
 

Det pågår arbeid med revidering av arealdelen av kommuneplan for Gol kommune. Det blir i 
denne vurdert å utvide byggeområdene ovenfor F12. Vi har tatt høyde for dette ved å 
tilrettelegge for adkomst gjennom F12 og samarbeidet med grunneier om plassering av 
vannkilde. 

4.2 GJELDENDE PLAN 
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet med unntak av noe overlapping 
som vises i pkt. 4.3.  
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4.3 TILGRENSENDE PLANER 
• Reguleringsplan for Hemsedal Golf Alpin (planid: 2010002). 

Omsøkt område grenser i vest til reguleringsplan for Hemsedal Golf Alpin. Et område lengst 
øst vil inngå i det nye planforslaget. 

 

GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR HEMSEDAL GOLF ALPIN. 

• Reguleringsplan for Granheim (planid: 1994001). 
Omsøkt område grenser i sørvest til reguleringsplan for Granheim. Driving range’n og 
vegadkomst vil inngå i det nye planforslaget og erstatter gjeldende reguleringsplan for de 
områdene. 
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GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR GRANHEIM. 

 

 

KARTUTSNITT SOM VISER OVERLAPPPING MELLOM REGULERINGSPLANENE. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 BELIGGENHET 
5.1.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger øst for eksisterende golfanlegg og hytteområde i Hemsedal Golf Alpin. 
Planområdet ligger ca. 15 km fra Hemsedal sentrum og 14 km fra Gol sentrum. 

 
KARTUTSNITT SOM VISER PLANOMRÅDETS PLASSERING MELLOM HEMSEDAL OG GOL SENTRUM. 
 

 
5.1.2 AVGRENSING OG STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET 
Planområdet omfatter område F12 i gjeldende arealdel av kommuneplanen (planid: 2009007). Samt 
tre områder som ligger inntil. Planområdet ble undervegs i planprosessen utvidet med tre områder på 
til sammen ca. 54 daa. Dette for å kunne regulere inn planlagt adkomst til området, legge inn områder 
for VA anlegg, tilpasse gammel regulering til dagens situasjon for eksisterende driving range, samt 
tilrettelegge for noen fritidshytter i tilknytning til golfbanen.  

Det er pr. dags dato ingen fradelte fritidstomter innenfor planområdet, men golfklubben har sin 
klubbhytte innenfor planområdet. Planområdet utgjør et areal på ca. 193 m2. 
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KARTUTSNITT SOM VISER PLANOMRÅDETS AVGRENSING, AREALFORMÅL OG TILGRENSENDE AREALFORMÅL.   

 

5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 
Planområdet består i hovedsak av skogsareal. Helt vest i planområdet ligger en gjengrodd traktorvei-
trase, som strekker seg gjennom hele området fra sør til nord. Omtrent midt i planområdet går et lite 
bekkedrag. Vest og sør for planområdet ligger Hemsedal Golf alpin med eksisterende fritidsboliger 
og golfanlegg. I nord og øst er det samme vegetasjon og topografi som i selve planområdet. I søre 
del av planområdet går det en kraftlinje. På sørsiden av den ligger eksisterende driving range. 
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BILDE FRA BEFARING SOM VISER DELER AV TERRENGET INNENFOR 
PLANOMRÅDET.  

 

5.3 STEDETS KARAKTER 
5.3.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
 Med  unntak av golfklubbens klubbhytte er det ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. 
Eksisterende bebyggelse i nærliggende hyttefelt har høy standard. 

5.4 LANDSKAP 
5.4.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAP  

Planområdet er en del av landskapsregionen «øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud», som 
karakteriseres av markante U-daler, med omkringliggende høyfjell. Planområdet ligger ca. 565-600 
meter over havet i et småkupert landskap hellende sørover. Det er fin utsikt mot Storehorn, 
Veslehorn og Hydnefossen i nordvest. 

BILDE FRA BEFARING SOM VISER DELER AV TERRENGET  
INNENFOR PLANOMRÅDET. BAK I BILDET SKIMTES HYDNEFOSSEN. 
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Innenfor planområdet er det ikke registrert noen bekk/elv med årssikker vannføring. I henhold til 
vannressursloven er årssikker vannføring definert som «vannføring som ved middeltemperatur over 
frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt». På 
kartgrunnlaget ser en at det går et «søkk» i terrenget omtrent midt i planområdet og at det der tidvis 
syns en flombekk. Håndtering av overvann er omhandlet i VA planen. 

             

5.4.2 SOLFORHOLD 
Planområdet ligger i vestvendt li og har gode solforhold. 

5.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 
Arkeologisk registrering ble gjennomført høsten 2019.  Under registreringen ble det funnet ett 
kulturminne. Funnet var en kullgrop som vanligvis er automatisk fredet. Arkeologen foretok en 
forenklet undersøkelse og det ble tatt en prøve av trekull som ble datert til slutten av 1600 talet. 
Kulturminnet er dermed ikke automatisk fredet.  

5.6 NATURVERDIER 
Gjennom søk i Miljødirektoratet sin naturbase ser man at det ikke er registrert noen spesielle 
naturverdier som truede arter, arter av nasjonal interesse eller verneområder innenfor planområdet. 
Omkringliggende områder inneholder de samme naturverdiene.   

5.7 REKREASJON  
Hemsedal Golf Alpin er et godt utgangspunkt for fritidsaktiviteter både sommer- og vinterstid. Herfra 
er det kort veg til golfbane og forholdsvis kort avstand til snaufjellet og alpinsenter. I tillegg er det 
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flere sykkel- og turstier/veger, samt skiløyper i umiddelbar nærhet. Vinterstid er Hemsedalsfjellet og 
Golsfjellet et eldorado for skisport. 

5.8 TRAFIKKFORHOLD 
5.8.1 VEGSYSTEM OG KJØREADKOMST 

Adkomsten til planområdet vil gå fra Riksveg 52 og eksisterende veger til Hemsedal Golf alpin. Som 
tidligere nevnt går det en gjengrodd traktorvei gjennom planområdet i vest.  

 
5.8.2 TRAFIKKMENGDE 

Vegsystemet betjener trafikk til golfbane og hyttetomter i Hemsedal Golf Alpin. Trafikk til det nye 
foreslåtte hyttefeltet vil utgjøre en økning i trafikk på avkjørsel fra RV 52 og eksisterende 
adkomstveger til Hemsedal Golf Alpin og Granheim feriesenter. 

 
KARTUTSNITT SOM VISER EKSISTERENDE VEGER. 
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5.9 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
5.9.1 VANN OG AVLØP 

Granheim feriesenter har egen vannforsyning og eget avløpsanlegg. Dette har ikke kapasitet til å 
kunne brukes for de nye hyttene. Det er derfor utarbeidet egen VA plan for F12 golfalpin.  

5.9.2 TRAFO 
Det er etablert strøm i umiddelbar nærhet til planområdet.  

5.9.3 ENERGIFORSYNING OG ALTERNATIV ENERGI, FJERNVARME M. M 
Det er ikke etablert fjernvarme i området.  

5.10 GRUNNFORHOLD 
5.10.1 RASFARE 

Ved søk i NVE Atlas er det ikke registrert aktsomhetsområder for skred/snøskred eller steinsprang 
innenfor planområdet. Området har ingen felt med helling over 30 grader.  

5.10.2 FLOMFARE 

Ved søk i NVE Atlas er det ikke registrert aktsomhetsområder for flom innenfor planområdet.  
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 
6.1.1 REGULERINGSFORMÅL OG AREALER 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
Fritidsbebyggelse – frittliggende (T) 
Fritidsbebyggelse – konsentrert (BKF) 
Golfbane (GB) 
Vannforsyningsanlegg (VF) 
Avløpsanlegg (AV) 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 
Veg (SV) 
Annen veggrunn – grøntareal (AV) 

• Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5) 
Friluftsformål (LF) 
LNFR-formål kombinert med andre angitte hovedformål (LAA) 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6) 
Friluftsområde i sjø og vassdrag (FLV) 
 

Arealoppgave: 

RPAREALFORMÅL: Antall: Areal: 
 1121 fritidsbebyggelse-frittliggende 29 16871,318 
 1122 fritidsbebyggelse-konsentrert 18 48464,851 
 5130 friluftsformål 9 58197,868 
 6710 friluftsområde i sjø og vassdrag 1 206,828 
 2019 annen veggrunn-grøntareal 18 13895,833 
 2010 veg 12 13158,954 
 5900 LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål 1 3316,702 
 1450 golfbane 5 35605,593 
 1541 vannforsyningsanlegg 1 1319,58 
 1542 avløpsanlegg 1 1640,149 
Totalt: 96 192677,675 

 

6.2 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL 
6.2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

6.2.1.1 FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE 

Det er lagt opp til 29 frittliggende tomter (T1-T29). Innenfor disse kan det bygges kombinert hytte og 
carport. 
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6.2.1.2 FRITIDSBEBYGGELSE – KONSENTRERT 

Det er inntegnet 18 områder for konsentrert hyttebygging. Innenfor disse områdene kan det til 
sammen bygges 121 hytteenheter. Det er forutsatt 1 bygning pr enhet. Det er i konseptet kompakt 
utbygging lagt opp til at hyttene skal seksjoneres.  Det er også mulig å opprette tomt pr. hytte hvis 
det skulle bli aktuelt. 

6.2.1.1 GOLFBANE 

Område GB1 er etablert øvelsesområde for golfbanen. Område GB2 er del av golfanlegget inklusiv 
klubbhytta til golfklubben. Det er utarbeidet et sikkerhetsnotat av golfarkitekt Jeremy Turner som tar 
for seg hvilke grep som må til for å sikre at det ikke blir konflikt/oppstår fare mellom golfanlegget og 
planlagte hytter i BFK16. Løsningen ble å endre på bane 10 og på bane 18 og at det blir satt opp et 
sikkerhetsnett mot bane 10. Det er satt rekkefølgekrav om dette i bestemmelsene og sikkerhetsnotat 
er gitt juridisk virkning. 

6.2.1.2 AVLØPSANLEGG 

Hyttene skal ha felles avløp. Område for avløpsanlegg er innregulert nedenfor utbyggingsområdet. 

Det kan her bli aktuelt med noe bebyggelse i forbindelse med et slikt anlegg, men slike bygg kan i 
stor grad fylles ned og forblendes i forkant. 

6.2.1.3 VANNFORSYNINGSANLEGG 

Hyttene skal ha felles vannforsyning. Område for borebrønner og vannbehandlingshus er innregulert 
ovenfor utbyggingsområdet. 

Det kan her bli aktuelt med noe bebyggelse i forbindelse med et slikt anlegg, men slike bygg kan i 
stor grad fylles ned og forblendes i forkant. 

6.2.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

6.2.2.1 VEG 

Innenfor planområdet er det en eksisterende veg (SV15) og forslag til 14 nye internveger. (SV1-SV14). 
SV1 er dimensjonert slik at det er mulig å videreføre den videre opp ovenfor planområdet. SV1, SV4 
og SV15 er dimensjonert etter landbruksveg kl. 2 og de resterende vegene er dimensjonert etter 
landbruksveg kl 3. 

6.2.3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

6.2.3.1 FRILUFTSFORMÅL  
Grøntområdene innenfor planområdet er regulert til friluftsformål. Tekniske anlegg som trafoer, 
fordelingsskap, brønner, ledningstraseer, pumpehus osv. kan etableres innenfor disse områdene. 

6.2.3.2 LNFR-FORMÅL KOMBINERT MED ANDRE ANGITTE HOVEDFORMÅL  
Område for ledningstraseen fra vannforsyningsanlegget og ned til planlagt bebyggelse. Området vil 
være en kombinasjon av LNFR område og vannforsyningsnett. 

6.2.4 HENSYNSSONER 
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6.2.4.1 SIKRINGSSONE 
Veg p_SV1 skal sikres forbi golfbanen. Dette skal skje med en overbygning. Det skal minst være 4,5 
klaring over vegen. 

6.2.4.2 FARESONE HØYSPENTLINJE 
Statskraft sin 300 kv. linje passerer gjennom planområdet. Statkraft har bekreftet at 
byggeforbudsbelte er 55 meter. Det vil si 27,5 meter fra senter ledning ut til hver side. Dette er regulert 
som hensynssone – fareområde. Det er knyttet bestemmelser til hensynssonen som sier: Det tillates 
ikke oppført boenheter eller tiltak som medfører at slike kan bli etablert, innenfor faresone 
høyspentlinje. 

6.2.4.3 STØYSONE 

Det ble utarbeidet en støyrapport vedrørende støy fra nærliggende skytterbane. Det er regulert inn 
hensynssone – støysone med tilhørende bestemmelser i planforslaget. Se også pkt. 6.8 nedenfor.  

 

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 
6.3.1 PLASSERING 

Alle hytter skal plasseres innenfor angitte byggegrenser.  

Alle hyttene er tenkt plassert forholdsvis nær adkomstvegen for å få mest mulig utsikt, og for å få 
lettest mulig adkomst.  
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MULIGHETSTUDIE FOR OMRÅDET F12 SOM BLE BRUKT SOM UTGANGSPUNKT FOR PLANARBEIDET. 

 
ILLUSTRASJON I 3D SOM VISER MULIGHETSSTUDIET FOR F12. 
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ILLUSTRASJON I 3D SOM VISER MULIGHETSSTUDIET FOR F12. 

 
MULIGHETSSTUDIE FOR OMRÅDET RUNDT KLUBBHYTTA 
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HELNINGSKART, LIGGER OGSÅ VEDLAGT I RIKTIG MÅLESTOKK. 

 

I forhold til plassering av bebyggelse er det i hovedsak valgt å følge Veilederen T-1450 Planlegging av 
fritidsbebyggelse. Denne sier blant annet at terreng brattere enn 1:4 ikke bør bygges ut da dette vil gi 
store terrenginngrep. Terreng mellom 1:4 – 1:6 bør bare bygges ut med bygninger som tar spesielle 
hensyn til terrengtilpasning, for eksempel maksimal bredde på bygg med inntil 5,5-6 meter og hvor 
lengderetningen av bygget blir plassert på linje med høydekvotene og ikke vinkelrett som vil gi store 
fyllinger og terrenginngrep. Slakere terreng enn 1:6 er akseptabelt terreng for utbygging. 

Utarbeidet helningskart samt Gemini Terreng med sin 3D-funksjon, har vært aktivt brukt i  arbeidet 
med detaljreguleringen. Det må nevnes at helningskartet ikke er eksakt, men må sees på som et 
«aktsomhetskart». Ved evt. tvil ble mer nøyaktige snitt benyttet. For tomtene T10, T15, T19, T24 og 
T25 er det i vedtak om offentlig ettersyn satt krav om snitt tegninger.   
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Nr Gjeldende helningskart Snitt                                                       

(1:4= 25%) 

Kommentar 

T10 

 

 

Snittet viser 
et fall på 
mindre enn 
10 %. 
Tomten er 
godt egnet til 
utbygging. 

T15 

 

 

Denne 
tomten har 
en liten 
«kolle». Når 
tomten blir 
arrondert for 
utbygging er 
den 
tilnærmet 
flat. 

T19 

 

 

Snittet viser 
et fall på 
mindre enn 
24 %. 
Tomten er 
godt egnet til 
utbygging. 
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Nr Gjeldende helningskart Snitt                                                       

(1:4= 25%) 

Kommentar 

T24 

 

 

Snittet viser 
et fall på ca. 
25 %. Ved 
vanlig 4 
meters 
byggegrense 
i nedrekant 
så ligger 
tomten fint 
innenfor 
kravet på 
1:4. Tomten 
er godt egnet 
til utbygging. 

T25 

 

 

Snittet viser 
et fall på ca. 
17 %. 
Tomten er 
godt egnet til 
utbygging. 

 

 

6.3.2 UTFORMING 

Ny bebyggelse vil fremstå som en naturlig utvidelse av Golf Alpin som hytteområde og golfanlegg. 
Siden området ligger i tilknytning til golfanlegget er et ønske om å opprettholde et relativt høyt antall 
enheter da det genererer trafikk til golfanlegget. Det var med dette man kan fram til et konsept med 
kompakte frittstående enheter.  
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BILDE AV TILSVARENDE BEBYGGELSE I NÆROMRÅDET. 

 

Området anses å være lite sårbart for fjernvirkninger. Bestemmelsene knyttet til hyttenes høyder 
følger kommuneplanens krav. Mønehøyde er satt til 6 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

6.3.3 GRAD AV UTNYTTING 

Utnyttingsgraden per tomt er 120 m2 inklusiv utvendig parkering på 36 m2.  

Siden tomtene er ca. 450-700 m2 er det en forutsetning at det ikke blir tillatt med mer en ett bygg på 
hver tomt. Vi har derfor satt krav til at det kun er tillatt med et bygg per tomt. Dette vil si at 
uthus/bod/carport/anneks m. m. må henge sammen med hovedbygget.  

For områdene med konsentrert utbygging er det satt følgene krav til maks antall og utnyttingsgrad: 

Område Maks BYA inklusiv 
parkering 

Maks BYA pr 
enhet  

Maks antall 
enheter 

Maks 
mønehøyde 

BFK1 720 m2 120 m2 6 6,0 m 

BFK2 1080 m2 120 m2 9 6,0 m 

BFK3 840 m2 120 m2 7 6,0 m 

BFK4 600 m2 120 m2 5 6,0 m 

BFK5 720 m2 120 m2 6 6,0 m 

BFK6 720 m2 120 m2 6 6,0 m 

BFK7 840 m2 120 m2 7 6,0 m 

BFK8 600 m2 120 m2 5 6,0 m 
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Område Maks BYA inklusiv 
parkering 

Maks BYA pr 
enhet  

Maks antall 
enheter 

Maks 
mønehøyde 

BFK9 720 m2 120 m2 6 6,0 m 

BFK10 840 m2 120 m2 7 6,0 m 

BFK11 600 m2 120 m2 5 6,0 m 

BFK12 1560 m2 120 m2 13 6,0 m 

BFK13 600 m2 120 m2 5 6,0 m 

BFK14 1080 m2 120 m2 9 6,0 m 

BFK15 840 m2 120 m2 7 6,0 m 

BFK16 1560 m2 120 m2 13 6,0 m 

BFK17 360 m2 120 m2 3 6,0 m 

BFK18 360 m2 120 m2 3 6,0 m 

 

6.4 PARKERING 
6.4.1 ANTALL PARKERINGSPLASSER - MAKSIMUM OG MINIMUMSTALL 
Det skal regnes 18 m2 pr. biloppstillingsplass som inngår i utnyttingsgraden iht. Teknisk forskrift. Det 
skal regnes 2 p-plasser pr. fritidsbolig. 

 

 

6.5 TRAFIKKLØSNING 
6.5.1 KJØREATKOMST 

Adkomsten til de nye tomtene skjer via eksisterende avkjørsel/kryss fra Rv 52 og eksisterende kryss 
mot Granheim Feriesenter og videre eksisterende veg mot Hemsedal golfalpin og videre ny 
adkomst til hytteområdet. Fra Hemsedal Golfalpin  er det planlagt ny gjennomfartsveg og 
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adkomstvei til hyttefeltet der hvor gammel trase for traktorvei ligger i dag. Ca. 150 nye hytter vil 
medføre noe økt trafikktrykk på avkjørselen til og fra Rv 52.  

 
FIGURE 1: UTSNITT FRA GOOGLE STREETVIEW SOM VISER ADKOMSTEN FRA RV 52 SETT FRA SYD.. 

 
FIGURE 2: UTSNITT FRA GOOGLE STREETVIEW SOM VISER ADKOMSTEN FRA RV 52 SETT FRA NORD. 
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Det eksisterende krysset fra Rv 52 fikk igangsettingstillatelse 18.10.2005 og ferdigmelding ble 
innsendt 01.03.2010.  

 

6.5.2 TRAFIKKVURDERING 

TØI-rapport 1155/2011 «Nasjonal fritidsboligundersøkelse 2008» viser at det i gjennomsnitt 
gjennomføres 19,4 turer til fritidsboliger per år.  

Turer, for eksempel utflukter og handleturer, mens man er i fritidsboligen kommer i tillegg. Ser en 
for seg at i tillegg til reise til/fra hytten så foretas det  i gjennomsnitt en tur mens man er på hytten, så får 
man  totalt 4 bilturer per «hyttetur», altså at hver hytte produserer 4 x 19,4 = 77 bilturer per år. Dette 
gir en ÅDT på 77 x 150 enheter/365= 32.  

Eksisterende kryss mot Rv52 vil fint tåle denne relativt beskjedne økningen i trafikken.  

6.6 PLAN FOR VANN- OG AVLØP SAMT TILKNYTNING TIL OFFENTLIG NETT 
HRP AS, avdeling Gol, har utarbeidet VA-plan for området. Denne ligger vedlagt. Golf Alpin F12 bygges 
slik at nye hytter kan ha full sanitær standard. Vannforsyning til nye hytter vil være fra felles vannkilde 
basert på et nytt vannforsyningsanlegg. Alt avløpsvann føres til felles renseanlegg.  

6.7 PLAN FOR AVFALLSHENTING 
I dag er det renovasjonsstasjon ved Eikredammen. Det er undersøkt med Hallingdal Renovasjon, og 
det er kapasitet til å kunne betjene de nye tomtene. 

TEGNINGER AVKJØRING RV52 OG ADKOMST TIL GRANHEIM 
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6.8 STØY 
Omsøkte område ligger innenfor gul støysone fra skytebane. Det er derfor utarbeidet en 
støyvurdering med forslag til avbøtende tiltak. Støyrapporten ligger vedlagt.

 
UTSNITT AV KART SOM VISER BEREGNEDE STØYSONER. 

I planforslaget er det området som ligger innenfor gul sone inntegnet som hensynssone - gul sone 
(H220) iht. T-1442 og det er lagt til følgende bestemmelser: 

Område som ligger innenfor gul sone. For å tilfredsstille grenseverdiene for uteplass skal uteplasser 
etableres på vestsiden av hyttene, og bygninger tilpasses for best mulig skjerming av støyen.  

For å tilfredsstille grenseverdiene utenfor vinduer til rom til støyfølsom bruk, bør denne type rom 
plasseres på vest- og nord-siden av hyttene eller det må gjøres tiltak som begrenser støyen. Fasader 
og vinduer må tilfredsstille nødvendige krav for å tilfredsstille innvendige støykrav. 

I tillegg er støynotatet gitt juridisk virkning. 
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ARKITEKTENS FORSLAG TIL  UTFORMING AV BEBYGGELSE INNENFOR GUL SONE. 
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7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1 OVERORDNEDE PLANER 
Planforslaget er i hovedsak i samsvar med overordnede planer, med unntak av de forslåtte hyttene i 
tilknytning til golfanlegget. Disse er i samsvar med vedtak i kommuneplanutvalget.  

7.2 LANDSKAP 
De 150 nye hyttene er i hovedsak planlagt øst for eksisterende Golfbane og hyttebebyggelse innenfor 
tilgrensede plan i vest. Under planarbeidet er det blitt lagt spesielt vekt på terrenget og plasseringen 
av hyttene. Små hytter reduserer terrenginngrep og den visuelle virkningen av tiltaket. Det lokale 
landskapsbildet vil likevel bli endret, på grunn av høy tetthet og antall planlagte hytter.  
Fjernvirkningen av tiltaket vil derimot være mindre ettersom tiltaket ligger i tilknytning til allerede 
eksisterende bebyggelse og det faktum at området er lite synlig fra omkringliggende omgivelser. 

7.3 FORHOLDET TIL KRAVENE I KAP. II I NATURMANGFOLDLOVEN 
7.3.1 BAKGRUNN 
Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 
utøvelse av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger:  

7.3.2 KUNNSKAPSGRUNNLAGET (§8) 
Søk gjennom miljødirektoratet sin naturbase har ikke avdekket noen registreringer i området.  

For større beitedyr som elg, hjort og rådyr samt storfugl er området ikke spesielt viktig. Områdene øst 
og sør for planområdet har samme kvaliteter. Tiltaket vil ikke stenge for kjente viktige trekkveger.  

7.3.3 FØRE VAR PRINSIPPET (§9) 

Omsøkte område er avsatt til byggeområde i arealdelen av kommuneplan, og naboarealer er tatt i 
bruk til golfbane og fritidsbebyggelse. Det er positivt for miljø og landskap, der det ligger til rette for 
det, å utvide ut fra eksisterende byggeområder, fremfor å ta i bruk helt nye fjellområder til bygging.  

7.3.4 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING (§10) 
Området er konsekvensutredet som utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel. Et kompakt 
hyttefelt med relativt små hytter er en arealeffektiv utbyggingsform som reduserer belastning på 
naturområder. I tillegg vil et hyttefelt besående av små hytter være positivt for redusert energiforbruk. 

7.3.5 KOSTNADENE VED MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV TILTAKSHAVER (§11) 
Det ligger ikke forslag til tiltak mot miljøforringelse som har noen kostnad i seg. 

7.3.6 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODE (§12) 

Det er i bestemmelsene satt krav til skånsom utbygging, der mest mulig av eksisterende terreng skal 
bevares og at hyttene skal tilpasses terrenget. 
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7.3.7 VURDERING 
Etter vår mening medfører ikke reguleringsplanen inngrep av et omfang som fører til behov for 
innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i Naturmangfoldloven er dermed oppfylt. 

7.4 REKREASJONSINTERESSER OG FOLKEHELSE 
Innenfor planområdet er det ingen registrerte tur-, ski- eller sykkelstier. Planområdet grenser direkte 
til omkringliggende natur- og friluftsområder og ligger inntil en 18 hulls golfbane.   

7.5 BARNS INTERESSER 
7.5.1 RPR FOR BARN OG PLANLEGGING  

Det er fra kommunens side ikke stilt krav om å legge til rette for lekeplasser innenfor planområdet. 
Det er imidlertid avsatt grøntområder innenfor planen og det er god tilgang på naturlige lekearealer 
i omgivelsene.  

Fra planområdet er det kort til både snaufjella, fiskevann, golfbane og alpinsenter. Det er også gode 
sykkel- og turstier i umiddelbar nærhet. Om vinteren er Hemsedal og Golsfjellet et eldorado for ski, 
både alpint og langrenn. Området egner seg særdeles godt for barnefamilier. 

7.6 ENERGIBEHOV – ENERGIFORBRUK 
Det er ikke etablert noe felles energiløsninger i eksisterende hyttefelt nær F12. Denne utbyggingen 
basert på tradisjonelle hytter med romslig areal rundt er ikke egnet for fellesløsninger da kostnadene 
blir for store. Dette på grunn av forholdsvis store avstander, ujevn bruk og lang utbyggingstakt. 

Siden det ikke legges opp til noen felles energiløsning mener vi det må bli opp til det enkelte 
byggeprosjektet å velge den beste lokale løsningen for sitt bygg, slik at kravene i TEK17 blir 
imøtekommet.  

  

7.7 ROS 
Det er gjennomført en ROS-analyse i samband med utarbeiding av forslag til detaljreguleringsplan 
for Golf Alpin F12, Gol kommune. ROS-analysen er utarbeidet i tråd med DSB sin veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017). 

ROS-analysen har identifisert følgende potensielle hendelser: 

• Radon i grunnen 

• Ekstremvær/overvann  

• Høyspentlinje 

• Brannvannsforsyning/ Beredskap 

• Golfbane  

• Støy 
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Disse er beskrevet nærmere i vedlagte ROS-analyse  

Fullstendig ROS-analyse ligger vedlagt planmaterialet. Resultat av analysen er oppsummert i 
tabellene under med forslag til risikoreduserende tiltak for hver hendelse som kommer ut med gul 
eller rød risiko i analysen. 

 

Risiko for liv og helse 
TABELL 1: OPPSUMMERING AV MULIGE RISIKOER FOR KONSEKVENSTYPEN LIV OG HELSE. 

  SANNSYNLIGHET 
 LAV MIDDELS HØY 

K
O

N
SE

K
V

EN
S 

 

STORE 3   

MIDDELS  4 1, 5 6 

SMÅ   2  

 

Risiko for stabilitet 
TABELL 2: OPPSUMMERING AV MULIGE RISIKOER FOR KONSEKVENSTYPEN STABILITET. 

  SANNSYNLIGHET 
 LAV MIDDELS HØY 

K
O

N
SE

K
V

EN
S 

 

STORE    

MIDDELS  3   

SMÅ  4 1, 2 ,5 6 

 

Risiko for materielle verdier 
TABELL 3: OPPSUMMERING AV MULIGE RISIKOER FOR KONSEKVENSTYPEN MATERIELLE VERDIER. 

  SANNSYNLIGHET 
 LAV MIDDELS HØY 

K
O

N
SE

K
V

EN
S 

 

STORE 4 2  

MIDDELS  3   

SMÅ   1, 5 6 

 

Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

Nr.  HENDELSE  TILTAK  

1 Radon i grunnen Tiltak som radonduk, ventilasjon mm. Vurderes ifm. hver byggesak. Planen utløser 
ellers ikke krav om risikoreduserende tiltak ift. radon. 

2 Ekstrem nedbør- overvann Det er utarbeidet VA-plan som omhandler håndtering av overvann. Foreslåtte tiltak 
er innarbeidet i plandokumentene og vil hindre/redusere risiko 

3 Høyspentlinje Planbestemmelser sikrer at det ikke tillates oppført boenheter eller tiltak som 
medfører at slike kan bli etablert, innenfor faresone høyspentlinje. 

4 Brannvannsforsyning/ 
Beredskap 

Det er utarbeidet VA-plan som omhandler brannvann. Det er lagt opp til uttak av 
brannvann i planområdet, fra vannforsyningsnettet med sentralt plasserte 
brannkummer for fylling av tankbil eller for tradisjonelt brannslangeutlegg.  
 
Ift. atkomstrute for utrykningskjøretøy (brannbil og ambulanse) er det flere mulige 
adkomstalternativer fra offentlig vei (Gol/Hemsedal). Adkomsten til planområdet vil 
gå fra Riksveg 52 og eksisterende veger til Hemsedal Golf Alpin 
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5 Nærhet til idrettsanlegg - 
Golfbane 

Det er i planforslaget innarbeidet sikringstiltak for å hindre at golfballer som er slått 
i uønsket retning forårsaker skader. Dette er overbygg av vei forbi golfbanen og 
sikringsgjerde mot golfbanen. Sikkerhetsnotat datert 24.02.2022 med tilhørende 
sikringskart er gitt juridisk virkning gjennom bestemmelsene. 

6 Støyende virksomhet - 
skytebane 

Det er utarbeidet en støyvurdering med forslag til avbøtende tiltak.  
Hensynssone for Støy (H220) sikrer at tilfredsstillende grenseverdier for uteplass og 
boenheter blir ivaretatt ved byggesak. Støynotat fra Rieber Prosjekt as datert 
01.06.2021 gis juridisk virkning gjennom bestemmelsene. 

 

Konklusjon:  

Reguleringsplanen antas ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

7.8 JORDRESSURSER/LANDBRUK 
Søk i kartdatabasen til NIBIO viser at det ikke er registrert dyrka eller dyrkbar jord innenfor 
planområdet. Arealtypen er i hovedsak barskog med lav bonitet. Arealet egner seg således ikke for 
jordbruk.  

7.9 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 
Planområdet ligger i Gol i nærhet til kommunegrensen mot Hemsedal. Planområdet ligger i direkte 
tilknytning til golfanlegget i Golf Alpin, og i relativt kort avstand fra Hemsedal skisenter. Hemsedal 
er en av landets tyngste reiselivskommuner. Hoteller, leiligheter, utleieenheter, privathytter av høy 
standard, alpinanlegg, golfbane, godt utbygd løypenett for ski, sykkel og turgåing, m.m.   

Tiltenkt utbygging i planområdet vil være i tråd med kommuneplanens føringer om en bærekraftig 
hytteutbygging, hvor små og tettere hytter og tomter vil gi et mindre arealbeslag og lavere 
energiforbruk.   

Den typen utvikling som planforslaget legger opp til er positivt for næringslivet i både Gol og 
Hemsedal kommune. Det er også positivt at ny fritidsbebyggelse lokaliseres i nær tilknytning til 
eksisterende byggeområder.  

 
Vi mener at dette er et naturlig område å satse på, siden det allerede er god infrastruktur her, det er 
gode aktivitetstilbud både sommer og vinter, og det er aktører som viser vilje og evne til å 
gjennomføre utbygging. 
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8 INNKOMNE INNSPILL 

8.1 MERKNADER MED KOMMENTARER 
Sammendrag av merknadene. Mottatte merknader følger også som vedlegg til planbeskrivelsen. 

Dato Merknad fra Har eiendom Merknad Kommentar 
25.11 19 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 
 NVE anbefaler at følgende 

veileder og verktøy brukes:  
• NVEs karttjenester 

som viser informasjon 
om flom- og skredfare, 
vassdrag og 
energianlegg. 

• NVEs veileder 2/2017 
Nasjonale og 
vesentlige regionale 
interesser innen NVEs 
saksområder i 

               arealplanlegging  
• NVEs retningslinje 

2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar  

• NVEs sjekkliste for 
reguleringsplan 

• www.miljokommune.
no 

• Veiledning i 
klimatilpasset 
overvannshåndtering 

NVE ber om å få tilsendt 
planen ved offentlig ettersyn 
dersom planen berører NVEs 
saksområder. 
 

Dette er sjekket ut. 

21.11.19 Fylkesmannen i Oslo 
og Viken 

 Fylkesmannen ber om at 
forhold knyttet til friluftsliv, 
grønnstruktur, landskap, 
vassdrag, naturmangfold og 
ROS-analyse blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer.  
Det vises til følgende: 

• T-1450 Planlegging av 
fritidsbebyggelse. 

• St.Meld nr. 18 (2015-
2016) Friluftsliv – 
Natur som kilde til 
helse og livskvalitet  

Vi har utredet de forhold 
Fylkesmannen/Statsforvalter
en ber om. Viser her til 
teksten i planbeskrivelsen. 

http://www.miljokommune.no/
http://www.miljokommune.no/
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Dato Merknad fra Har eiendom Merknad Kommentar 
• Lov om forvaltning av 

naturens mangfold 
• DSB sin veileder 

Samfunnssikkerhet i 
kommuneplanens 
arealplanlegging 
(2017) 

 
12.11.19 Statens Vegvesen  Har bare generelle merknader 

For større utbygginger vil det 
ofte være nødvendig med en 
trafikkanalyse. Kollektivtrafikk 
og trafikksikkerhet for myke 
trafikanter må ivaretas. 
Byggegrense på minst 50 
meter. 

I planbeskrivelsen er det 
gjort en vurdering av 
trafikkmengden. 

24.11.19 Buskerud 
Fylkeskommune 

 Viser til veileder T-1450. 
Området er registrert innenfor 
planområdet. Det ble funnet 1 
automatisk fredet 
kulturminne. De har foretatt 
en mindre undersøkelse av 
denne. 
 

Er vurdert i planbeskrivelsen 

28.11.19 Granheim 
Feriesenter as 

 Påpeker viktigheten av å ikke 
gjøre tiltak som kan påvirke 
drikkevannsforsyningen til 
Granheim. 

Er vurdert i VA-planen 

06.11.19 Ingvar Møllerplass  Ved videre planlegging av F12 
området må det sørges for 
videre vegforbindelser til inn 
til området Gnr. 50/2-3 

Da vi ikke kjenner til hvilke 
planer naboen har så er det 
ikke gjort noen spesielle 
tiltak.  

13.11.19 Mattilsynet  Det må lages en VA-plan.  
Det må vurderes felles løsning 
med eksisterende utbygging. 
Eksisterende vannkilde til 
Granheim må ikke forringes 

Planforslaget legger opp til 
felles vannforsyning og felles 
avløp. 

20.11.19 Gol og Ødegården 
skyttarlag 

 De forlanger at støysonekartet 
for skytterbanen blir tatt 
hensyn til. 

Det er utarbeidet ny 
støyvurdering som er lagt inn 
i planforslaget. 

 
Brev i forbindelse med varselrunde 2 

 
18.05.21 Erling Granheim  Hans areal som liger i eiendom 

27/65 som knytter F12 og A 
feltet sammen stilles ikke til 
rådighet for infrastruktur: veg 
og VA. Parkeringsplass for 
golfbanen på eiendom 27/65 

Det er inngått avtale med 
utbygger. 
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Dato Merknad fra Har eiendom Merknad Kommentar 
er heller ingen adkomstvei til 
A feltet. 

12.05.21 Mattilsynet  Det må lages en VA-plan. 
Vannkilde må godkjennes av 
mattilsynet før byggestart. 
Eksisterende brønn til 
Granheim må ikke forringes.   

Utarbeidet VA-plan ligger 
vedlagt. Det er innregulert 
buffer mot vannkilden til 
Granheim.  

28.04.21 Geir Møllerplass  Han eier naboeiendom. Han 
lurer på om F12 er planlagt slik 
at videre utbygging blir mulig. 

Det er i planforslaget lagt til 
rette for at vegen gjennom 
F12 kan videreføres videre 
oppover i lia. Andre grep er 
ikke gjort da en ikke er kjent 
med hva som er tenkt. 

18.05.21 Ola Granheim  Viser til NHF sine retningslinjer 
basert på materiale fra PGA 
DESIGN CONSULTING. Er 
bekymret for at omsøkt 
utbygging går utover 
sikkerheten. Granheims 
vannkilde må ivaretas.  

Utbygger har fått utarbeidet 
en sikkerhetsplan fra 
golfarkitekt Jeremy Turner. 
Dette er tatt hensyn til i 
planforslaget. Det er 
innregulert buffer mot 
vannkilden til Granheim. 

05.05.21 Statens Vegvesen  Viser til tidligere innspill datert 
12.11.19. Avhengig av 
omfanget av utbyggingen må 
planområdet utvides i 
nødvendig grad for å ivareta 
eventuelle endringer i 
avkjørselen til riksvegen. 

I planbeskrivelsen er det 
gjort en vurdering av 
trafikkmengden. 

26.05.21 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 

 Informerer om 
overvannshåndtering, natur 
og landskap, avløp og statlige 
retningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og 
klimatilpasning 

Overvannshåndtering og 
avløp er vurdert/utredet i VA 
planen. 

18.05.21 Viken 
Fylkeskommune 

 De ber om at deres uttalelse 
ved varsel om oppstart legges 
til grunn for det videre 
planarbeidet. 
Kulturminnemyndighetene har 
ingen merknader til planen.  

Er vurdert i planbeskrivelsen 

 

 
HRP AS, avd. Gol 

 
Torstein Kaslegard  
Arealplanlegger 
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Vedlegg: 
 Innkomne innspill til oppstartvarslene. 
 Lengdeprofiler for nye veger. 
 Helningskart. 
 ROS analyse. 
 VA-plan. 
 SOSI fil. 
 Rapport fra kulturminneregistreringen 
 Støyrapport 
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