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1 INNLEDNING 
HR Prosjekt As er engasjert av Hemsedal Hyttetomter AS til å utarbeide en detaljreguleringsplan for 
området F12 i gjeldende kommunedelplan, i Gol kommune. Området ligger innenfor gnr 34 bnr 2, eier 
er Lars Slettemoen – som igjen har inngått salgsavtale av området til Hemsedal Hyttetomter AS. 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for ca. 100-120 mindre hytter innenfor området. 
Arealet er i overordnet plan, kommuneplanens arealdel, satt av til fritidsbebyggelse - framtidig.  

Det bes om oppstartmøte med Gol kommune så snart som mulig for å avklare forutsetningene for 
videre arbeid.  

Planinitiativet er bygd opp i samsvar med forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering.  

 

Figur 1: Kartutsnitt over omsøkt område F12 sett i forhold til eksisterende bebyggelse og golfbane i nærliggende omgivelser. 
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Ansvarlige aktører: 

Fagkyndig 
Org.nr:    988 889 245  
Firma:   HR Prosjekt AS 
Adresse:  Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo 

E-post:   bla@hrprosjekt.no 
Telefon nr:  984 67 380 
Kontaktperson:  Birgitte Landmark 

Forslagsstiller/tiltakshaver:  
Org.nr:   992 729 376 
Firma:   Hemsedal Hyttetomter AS 
Adresse:  Gamlevegen 6, 3550 Gol 

E-post:   ingar@skarvhytta.no 
Telefon nr:  4055 7522 
Kontaktperson:  Ingar Dalen  

mailto:ingar@skarvhytta.no
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2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca. 100-120 mindre hytter innenfor område F12 i 
gjeldende kommuneplan. Endelig antall tomter blir avklart under planprosessen.  

3 PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET VIL FÅ VIRKNINGER UTENFOR 

PLANOMRÅDET 
Planområdet er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i overordnet plan, og planlagt utvikling innenfor 
området vil være i tråd med forventet utvikling. Arealet omfatter område F12 i kommuneplanen med 
et areal på ca. 135 daa. Området er ikke tidligere regulert.  

Omkringliggende område er i dag preget av fritidsbebyggelse og golfanlegg. Omsøkte område ligger 
øst for eksisterende golfanlegg og fritidsbebyggelse i Hemsedal Golf Alpin. Området ligger rett nord 
for driving rangen tilknyttet golfbanen, i en skogkledd li med stigende terreng bak.  

En videre utvikling vil føre til økt bruk av området og kunne påvirke forhold som vei utenfor 
planområdet.  Det vil bli etablert eget VA-anlegg ifbm utbyggingen. 

 

Figur 2: Avgrenset planområde ligger øst for eksisterende bebyggelse og infrastruktur i Hemsedal Golf Alpin.  
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4 PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 
Innenfor planområdet er det som nevnt tenkt regulert for fritidsbebyggelse.  
En ser i utgangspunktet for seg ca. 100-120 frittliggende fritidstomter med tilhørende adkomstveg og 
gjennomfartsveg. Det er tenkt at det skal være mindre fritidstomter, slik som i enkelte eksisterende 
hyttefelt i Hemsedal Golf Alpin i dag. 

  

 

Figur 3: Foreløpig forslag til utbygging av området med mindre fritidsboliger.  
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5 UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 
Utnyttingsgrad BRA = 116 m2 pr tomt inklusiv utvendig parkering på 36 m2. 

Maks mønehøyde = 5.0 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Det er bare tillatt med ett bygg pr tomt. Uthus, anneks, carporter og lignende skal være en del av 
hovedbygget. Der bygget inkluderer carport trekkes tilsvarende areal fra utvendig parkering. 

Det er tenkt tomtestørrelser på ca. 600-800 m2.  

6 FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Gjennomfartsvegen skal legges slik at den kan videreføres til fremtidig område for fritidsbebyggelse på 
oversiden av gjeldende planområde.   

Området består i dag av skog, barskog med lav bonitet. Søk på Miljødirektoratets karttjenester 
avdekker ikke at eiendommen er berørt av truede arter, arter av nasjonal interesse, verneområder, 
kulturlandskap eller liknende. 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. 

7 TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASSING TIL, LANDSKAP OG OMGIVELSER 

Planen skal legge til rette for et helhetlig grep over området. Planen skal gi føringer for utforming av 
ny bebyggelse og sikre at området fremstår helhetlig og med tilpasning til eksisterende omgivelser, 
terreng, landskap og bebyggelse.  

Tiltaket vil ikke forandre utrykket i området i stor grad, kun øke utstrekningen av nåværende 
bebyggelse i området.  
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8 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN OG GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Område F12 er i gjeldende kommunedelplan regulert til fritidsbebyggelse - framtidig. Omsøkt tiltak er 
i tråd med formålet område F12 er avsatt til i overordnet kommuneplan.  

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.   

 

Figur 4: Område F12 i gjeldende kommuneplan, avsatt til fritidsbebyggelse – framtidig.  

9 VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET 
Det antas at planarbeidet ikke berører vesentlige interesser. 

10 SAMFUNNSSIKKERHET 
Ved søk i NVE Atlas er det ikke registrert aktsomhetsområder for skred/snøskred eller steinsprang 
innenfor planområdet. Området er heller ikke utsatt for flom. Det vil bli utarbeidet ROS analyse i 
forbindelse med planleggingen. 
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11 BERØRTE PARTER SOM SKAL VARSLES OM PLANOPPSTART 
I tillegg til naboer mener vi at følgende bør få varsel om oppstart: 

Buskerud Fylkeskommune Utviklingsavdelingen, Postboks 3563 3007 Drammen 

Fylkesmannen i Oslo og Viken Pb 325 1502 Moss 

Statens vegvesen Region sør, serviceboks 723 4808 Arendal 

Hallingdal Kraftnett  Lienvegen 41 3580 Geilo 

Mattilsynet Enden 1 3550 Gol 

NVE  Anton Jenssens gate 7, pb.2124 3103 Tønsberg 

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS Torpomoen 27 3579 Torpo 

Hallingdal Renovasjon Kleivi Næringspark 31 3570 Ål 

 

12 PROSESS FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING 
En vil følge ordinær planprosess med mulighet for medvirkning gjennom hele prosessen og da spesielt 
i forbindelse med varsel om oppstart og under offentlig høring. Det legges ikke opp til særskilt 
informasjonsmøte.  
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13 VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNING 
Vi har vurdert omsøkte tiltak i forhold til «Forskrift om konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854».   

Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes jf. KU forskriften § 6: 

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan innenfor området F12 som allerede er konsekvensutredet 
som fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Det er ingen forhold i vedlegg I som tilsier at det er behov 
for KU. Omsøkt arbeidet faller ikke under kriteriene i §6. 

Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, jf. KU-forskriften § 8: 

Det er ingen forhold i vedlegg II som tilsier at det er behov for KU. Omsøkt arbeidet faller ikke under 
kriteriene i §8. 

Opplysninger som skal legges fram av forslagstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets vurdering 
etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9: 

Det er gjort en vurdering vedrørende bokstav a-d i KU-forskriftens § 9: 

a) Størrelse, planområde og utforming: Gjort rede for i punktene ovenfor i planinitiativet. 

b) bruken av naturressurser mm.: Det er gjort søk i Miljøverndepartementets naturbase uten treff. 

c) avfallsproduksjon og utslipp: Utbygging i område gir behov for økt avfallshåndtering. Hallingdal 
Renovasjon er satt opp som høringspart og valg av løsning gjøres i samarbeid med dem.   

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer: Området ligger ikke i ras- eller flomfarlig område. 
Det vil bli utarbeidet ROS analyse i forbindelse med planleggingen. 

Kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, jf. KU-forskriften § 10: 

Vi har aktivt brukt veileder «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i 
forskrift om konsekvensutredninger, kommentarutgave 29.06.2017» når vi har vurdert om planen kan 
få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.   

Vi mener planen ikke får vesentlig virkning for miljø eller samfunn. 

 
Gol, 26.09.19   
HRP AS avd. Gol 

 
 
 

Birgitte Landmark 
Arealplanlegger - Gol 



 
1 

 

 
 
 
 
«Navn» 
«Adresse» 
«Poststed» 
 
 
 

  
 

 

Deres ref.:  Vår ref.:  1906 871 - BL Gol:  29.10.2019 

 

 

VEDR.: KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID:  

DETALJREGULERING FOR HEMSEDAL GOLF ALPIN F12, GNR/BNR 34/2 

I GOL KOMMUNE. 

 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av 

planarbeid med detaljregulering for Hemsedal Golf Alpin F12, i Gol kommune.  

 

PLANOMRÅDET 

Planforslaget omfatter eiendom 34/2 i gjeldende arealdel av kommuneplan for Gol 2011-2023, 
godkjent 06.09.2011, planid 2009007. Forslaget gjelder område F12, fremtidig 
fritidsbebyggelse. Planområdet er på ca 135 daa. 
 
 
FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ca. 100 mindre tomter for fritidsboliger med 

tilhørende infrastruktur, bl.a adkomst, gjennomfartsveg og VA.  

Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger og en har konkludert 
med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften. 
 
Oppdragsgiver er Hemsedal Hyttetomter AS v/Ingar Dalen.    

Phone 46 80 55 55 
E-post post@hrprosjekt.no 
Web www.hrprosjekt.no 
Org nr 988 889 245 
Adresse Dronning Eufemias  

gate 16 
Postnr 0191 Oslo 
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Figur 1: Oversiktskart med plassering av planområde 

 

 
Figur 2: Utsnitt av arealdelen av kommuneplan med planområde F12 markert med svart stiplet strek. 
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INNSPILL TIL KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID 
Merknader eller forespørsler rettes innen 01.12.2019 til: 
HRP AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL. 
Eller til e-post: bla@hrprosjekt.no   
 
VIDERE SAKSGANG 
Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet, for deretter å bli sendt til Gol 
kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til 
offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med eventuelle merknader og innsigelser 
mot planforslaget før videre politisk behandling. 
 
 
Med vennlig hilsen 
HR Prosjekt AS  

          
 
 

Birgitte Landmark 
Arealplanlegger 
Tlf/Mobil: +47 984 67 380 
E-post: bla@hrprosjekt.no 
 
Kopi av kunngjøringen er sendt til:  
Ingar Dalen (ingar@skarvhytta.no)   
Sander Lilleslett (Sander.Lilleslett@gol.kommune.no)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bla@hrprosjekt.no
mailto:bla@hrprosjekt.no
mailto:ingar@skarvhytta.no
mailto:Sander.Lilleslett@gol.kommune.no
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Kunngjøringen er sendt til følgende: 

 

 
 
 

Matrikkelnr Navn Adresse Poststed 

617 - 27/2 GRANHEIM SVEIN TUPPESKOGVEGEN 103 3550 GOL 

617 - 27/2/3 HALLINGDAL GOLFKLUBB POSTBOKS 248 3551 GOL 

617 - 27/17 GRANHEIM GUNNAR OLE ROLFSBUKTALLÉEN 10 1364 FORNEBU 

617 – 27/65 GRANHEIM ERLING STEINGRIM HEMSEDALSVEGEN 1397 3550 GOL 

617 – 47/100 GRANHEIM OLA STEINGRIM HEMSEDALSVEGEN 1399 3550 GOL 

617 – 47/102 GRANHEIM FERIESENTER AS HEMSEDALSVEIEN 1387 3550 GOL 

617 – 50/1 SØRBØL KNUT MAGNETUNVEGEN 31 3550 GOL 

617 – 50/2 MØLLERPLASS INGVAR HULBAKVEGEN 33 3560 HEMSEDAL 

 BUSKERUD FYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN, POSTBOKS 3563 3007 DRAMMEN 

 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN POSTBOKS 325 1502 MOSS 

 STATENS VEGVESEN REGION SØR, SERVICEBOKS 723 4808 ARENDAL 

 HALLINGDAL KRAFTNETT LIENVEGEN 41 3580 GEILO 

 HALLINGDAL RENOVASJON IKS KLEIVI NÆRINGSPARK 31 3570 ÅL 

 MATTILSYNET ENDEN 1 3550 GOL 

 NVE  ANTON JENSSENS GATE 7, PB.2124 3103 TØNSBERG 



 
  
Hallingdølen 
 
annonse@hallingdolen.no  
 
 
 
 
 
 
Deres ref.: Vår ref.:  1906 871 - BL Gol:  29.10.2019 
 
 
 
VEDR.: KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID:  
DETALJREGULERING FOR HEMSEDAL GOLF ALPIN F12, GNR/BNR 51/13 
I GOL KOMMUNE.   

 

Følgende kunngjøring ønskes i avisen snarest. 
 
Logoen til HR Prosjekt AS (farger) 
Resten av annonsen inkl. kartutsnitt av planområdet (svart-hvitt) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Logo: HR Prosjekt AS 
 
OPPSTART AV PLANARBEID  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av 
planarbeid med detaljregulering for F12 Hemsedal Golf Alpin, Gol kommune.  
 
Det nye planforslaget vil omfatte deler av eiendom 34/2 i gjeldende kommuneplan for Gol, godkjent 
06.09.2011, planid 2009007. Planområdet er på ca 135 daa.  
 

 
 
Formålet med planarbeidet blir å regulere inn ca. 100 nye frittliggende fritidseiendommer innenfor 
område F12 i kommuneplanen.  
 
Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, og en har konkludert med 
at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften. 
 

Phone 46 80 55 55 
E-post post@hrprosjekt.no 
Web www.hrprosjekt.no 
Org nr 988 889 245 
Adresse Dronning Eufemias  

gate 16 
Postnr 0191 Oslo 

mailto:annonse@hallingdolen.no


Oppstartvarslet er tilgjengelig på Gol kommune sine nettsider  
https://www.gol.kommune.no/plan-og-regulering/hoyring-og-kunngjeringar 
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
  
Merknader eller forespørsler rettes innen 01.12.2019 til: 
HRP AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL. 
Eller til e-post: bla@hrprosjekt.no   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Er det spørsmål vedrørende utformingen av annonsen ta kontakt med undertegnede.  
 
Med vennlig hilsen 
HR Prosjekt AS  

         
 
 

Birgitte Landmark 
Arealplanlegger 
Tlf/Mobil: +47 984 67 380 
E-post: bla@hrprosjekt.no    
 

https://www.gol.kommune.no/plan-og-regulering/hoyring-og-kunngjeringar
mailto:bla@hrprosjekt.no
mailto:bla@hrprosjekt.no
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NVEs generelle tilbakemelding - Varsel om oppstart - 

Detaljreguleringsplan for Hemsedal Golf Alpin F12 - GBnr 34/2 - Gol 

kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 29.10.2019.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 
      

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  
 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 
 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no.  

  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rs@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
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  29.10.2019  1906 871 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Karoline Stramrud Bech, 32 26 66 48 
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Gol - uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Hemsedal 
Golfalpin - område F12 - 34/2  

Bakgrunn 
Vi viser til brev av 29. oktober 2019 med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hemsedal 
Golf Alpin F12.  
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ca. 100 mindre tomter for fritidsboliger med 
tilhørende infrastruktur, bla. Adkomst, gjennomfartsvei og VA. Planområdet er på ca. 135 dekar.  
 
Planområdet er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens gjeldende arealdel 2011-
2023. Det er vurdert at planområdet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Fylkesmannens innspill 
 
Vi viser til at ved varsel om oppstart av planarbeid, skal det legges ved planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen, eller opplyses hvor dette er tilgjengelig, jf. § 5 i 
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Dette 
mangler i oversendelsen.  
 
Landskap, naturmangfold og friluftsliv 
Vi forutsetter at videre planlegging legger veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse til grunn for 
vurderingen og eventuelt plasseringen av nye tomter. Det henvises spesielt til kap. 13 i veilederen – 
om plassering av bebyggelsen og landskapstilpasning som bør ivaretas gjennom 
reguleringsbestemmelsene. Vi ber om at størrelsen og høyder på bebyggelsen blir vurdert når det 
gjelder eksponeringsgrad i landskapet. Grunnleggende studier av landskapsprofiler i området bør 
være basis for valg av bebyggelsens tilpasning til terrenget. Det samme gjelder planlegging av nye 
adkomst- og gjennomfartsveier.   
 
Videre viser vi til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her 
fremkommer det at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der 
fritidsboliger lokaliseres, og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk, 
energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der landskapsanalyser danner grunnlag for 
planene. Det må videre redegjøres for natur- og friluftsinteressene i området som et viktig grunnlag 
for utforming av planen. Eventuelle områder av verdi for friluftsliv, landskap og biologisk mangfold 
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innenfor planområdet må innarbeides i planen som en del av grønnstrukturen. Det samme gjelder 
bekkeløp, vann, skiløyper og turstier, som bør avmerkes på plankartet med egne arealformål, og det 
bør fastsettes nødvendige byggegrenser for å ivareta de allmenne natur- og friluftsinteressene. Vi 
viser til at randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til 
landskapsøkologi og biologisk mangfold. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100- 
metersbeltet langs vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 
allmenne interesser. Videre må eventuelle myrområder i planområdet identifiseres og merkes av på 
plankartet. Denne naturtypen er viktig for hydrologien i området.  
 
I den forbindelse vil vi også vise til lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 
19. juni 2019 der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler loven 
sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag, og miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn 
også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor som en del av planarbeidet redegjøres 
for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  
 
Vi vil minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som må redegjøres for i 
saken, og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelser. Vi viser til lov om forbud mot 
diskriminering av nedsatt funksjonsevne, og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for 
personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Vi viser til DSB sin nye veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-
analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn, og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede 
hendelser blir innarbeidet i planen.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Karoline Stramrud Bech 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Oppstart av planarbeid - gnr. 34 bnr. 2 - Golf Alpin F12 - Hemsedal  - Gol 

kommune  

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. 

 

Planområdet har atkomst fra riksveg Rv. 52 

 

Vi har følgende generelle kommentarer ved oppstart av reguleringsarbeid: 

Kommunedelplan 

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag 

bør være godkjent kommune(del)plan. 

 

Trafikkanalyse 

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og 

avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet 

til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må 

avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og 

trafikkforhold på riks- eller fylkesveger må planområdet utvides og dette tas vare på i 

planarbeidet. 

 

Detaljplan 

Langs riks- og fylkesveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til 

«annen veggrunn – teknisk anlegg».  

 

Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive 

nødvendige kryssinger av riks- og fylkesveg.  

 



  

 

 

2 

Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller 

fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan 

anbefales hitsendt for forhåndsvurdering før endelig planforslag utarbeides og 

fremmes for offentlig ettersyn. 

 

Gjennomføringsavtale 

Endringer på vårt vegnett må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i 

bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan 

iverksettes. 

 

Byggegrenser og støy 

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /15 m med mulighet for 

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 100 m / 50 m. 

Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle 

området. For regulering av støyømfintlige formål nær riks- eller fylkesveg kreves 

støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdelplan 

for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i 

Miljøverndepartementet 7. desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på 

riksvegnettet økes til 100 m. 

 

Avslutning 

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke 

er i samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 

 

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn. 

  

 

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Anders O.T. Hagerup 

Seksjonsleder Arne Tovslid 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Hemsedal golfalpin - område F12 - gnr 34 bnr 2 - Gol kommune - 
detaljregulering - kunngjøring om oppstart av planarbeid 

Vi viser til brev datert 29.10.2019 med kunngjøring om oppstart av planarbeid for Hemsedal 
golfalpin, område F12 i Gol kommune. Her følger våre planfaglige og kulturminnefaglige 
merknader. 
 
Kort om planen 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for omtrent 100 mindre tomter for fritidsboliger 
med tilhørende infrastruktur. Området er i kommuneplanen avsatt til fritidsbebyggelse.  
 
Planfaglige merknader 
Vi viser til Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 som en viktig føring for 
planarbeidet. Her legges det bl.a. til grunn en utforming av fritidsboligområder som ivaretar 
grønne strukturer gjennom områdene og ut i omkringliggende natur- og friluftsområder. Samtidig 
vektlegges arealeffektivitet. Vi anbefaler at det tas høyde for dette i planarbeidet. For å ivareta 
friluftslivsinteresser anbefaler vi at plassering av grønne strukturer sees i sammenheng med 
eventuelle stier og løyper i området og tilrettelegging for fremtidige stier og løyper.  
 
Vi viser også til plan- og bygningslovens § 1-8 som vektlegger at det skal tas særlig hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs 
vassdrag. Vi anbefaler at bekkeløp i området med tilhørende kantsone ivaretas. 
 
Vi viser til veilederen T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, som tar opp i seg tilpasning av 
fritidsbebyggelse etter landskap og terreng. Vi anbefaler at momentene her tas inn i arbeidet med 
planen og blir førende. Nye inngrep bør underordne seg karaktertrekk i det eksisterende 
landskapet og markerte landskapsformasjoner bør ivaretas. For å følge opp dette anbefaler vi at 
plassering og utforming av fritidsbebyggelsen vurderes ut ifra det stedlige terrenget, og at dette 
ivaretas i plankart og bestemmelser. Det kan være hensiktsmessig å benytte hjelpemidler som 
helningskart, snitt/landskapsprofil evt. 3D-modell for å belyse landskapsvirkning og tilpasning og 
gi et godt beslutningsgrunnlag. 

HR PROSJEKT AS  
Att. Birgitte Landmark  
Gamlevegen 6  
3550 GOL   
  
 
 Vår dato: 24.11.2019 Vår referanse: 2019/7540-6 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 29.10.2019 Deres referanse: 1906871 Christina Ilmork Martinsen, tlf. 32 80 86 80  

UTVIKLINGSAVDELINGEN



 Side 2 av 2

Kulturminnefaglige merknader 
Automatisk fredete kulturminner: 
Vi har i høst utført arkeologisk registrering innenfor planområdet. Det ble funnet et automatisk 
fredet kulturminne, en kullgrop (ID-?). Fylkeskommunen har i de siste årene hatt delegert 
myndighet til å utføre en mindre undersøkelse og dokumentasjon av kulturminner som er svært 
vanlige, slik som kullgroper, mens vi registrerer. Vi har foretatt en slik forenklet undersøkelse av 
kullgropen innenfor omr F12, i henhold til § 8, 4. ledd i kulturminneloven. Vedtaket om 
dispensasjon fra kulturminneloven vil bli oversendt i forbindelse med offentlig ettersyn. 
 
Rapport fra registreringen vil bli sendt så snart rapporten er ferdig.      
 
Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner: 
Vi kan ikke se at verneverdige bygninger og andre etterreformatoriske kulturminner vil bli berørt 
av planen og har følgelig ingen merknader til planarbeidet.  
 
 
Saksbehandler plan, miljø og folkehelse: Christina Martinsen 
Saksbehandler arkeologi: Ellen Anne Pedersen 
Saksbehandler bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner: Hilde Roland 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Kjersti Morseth Hallerud Christina Ilmork Martinsen 
fagleder plan rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Hvis du ønsker å svare elektronisk:  www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive 
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss. 
 
          
 
  
 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

http://www.bfk.no/edialog
http://www.bfk.no/








Fra: Ingvar Møllerplass 
Til: Birgitte Eitrem Landmark 
Emne: F12 området 
Dato: 6. november 2019 20:38 

Ved videre planlegging av F12 området må det sørges for videre 
vegforbindelser til inn til området Gnr 50/2-3.Dette er nabo skog,der 
det nå søkes om omreg. til fritidsbebyggelse. 
Det er kun 2 avkjørsler på hver side av denne eigedomen,det mest 
fornuftige etter mitt syn er da, og sikre vegrett gjennom Gnr34/2, 
eller et samarbeide,om dette med grunneieren 

Hilsen Ingvar Møllerplass 

mailto:ingvarmollerplass@gmail.com
mailto:/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=7e8b12357c0c4eabb45103396c418be7-Birgitte Ei


  

   
 

Mattilsynet 
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og 
Valdres 
 

 
 

Saksbehandler: Amund Lien 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
        
        
 
 

 

 
 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID: 
DETALJREGULERING FOR HEMSEDAL GOLF ALPIN F12, GNR/BNR 
34/2 I GOL KOMMUNE – INNSPILL 
 
Det står at formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ca. 100 mindre tomter for fritidsboliger 
med tilhørende infrastruktur, bl.a. adkomst, gjennomfartsveg og VA. 
 
Mattilsynets vurdering: 
Det må lages en avløpsplan. Vi viser til «Nasjonale mål for vann og helse»: 
«Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved 
fortetting innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for 
å knytte disse til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig 
til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og 
kostnads- og driftseffektive enheter». 
Mulighet for tilknytning til eksisterende vannforsyning i nærheten, Hemsedal Golf Alpin og 
Granheim feriesenter, skal derfor vurderes først. Dersom dette ikke er realistisk vil etablering av 
vannforsyning til 100 hyttetomter medføre at planene må godkjennes av Mattilsynet. 
Vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert vann per døgn på minst 10 m3 
drikkevann er plangodkjenningspliktig (drikkevannsforskriften § 18). 
 
Kart over planområdet F12 viser at området på det nærmeste ligger mindre enn 5 meter fra 
vannkilden til Granheim feriesenter. Denne vannkilden er borebrønn i fjell, inngjerdet mot 
uvedkommende og har vært feriesenterets vannkilde siden 1970-tallet. Det er viktig at denne 
kildens vannkvalitet og kapasitet ikke forringes ved etablering av fritidsboliger med tilhørende 
infrastruktur i F12. Vi viser til drikkevannsforskriftens § 4: «Det er forbudt å forurense drikkevann».  
Vi viser også til drikkevannsforskriftens § 26 om kommunens forpliktelser:  
«Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige 
vannforsyningssystemer i kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 
2» og  
«Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å 
beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter 
plan- og bygningsloven». 
 
Etter vårt skjønn er det to forhold som må ivaretas: 

Deres ref:    

Vår ref: 2019/245117     

Dato: 13.11.2019   

HRP AS avd. Gol  
Gamlevegen 6 
3550 GOL   
 
 
 

Org.nr: 985 399 077  

 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
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1) I tillegg til at vannkilde(r) til F12 må være hensiktsmessig plassert i forhold til avløpsanlegg 
og andre forurensningskilder må den/de ikke etableres slik at det går ut over kvalitet og 
kapasitet til eksisterende vannforsyning til Granheim feriesenter. 

2) Fritidsboliger, veier, parkeringsplasser, avløpsledninger, evt. jordvarmeanlegg og annen 
infrastruktur i F12 må utformes, eller legges slik at det ikke oppstår risiko for forurensning 
av Granheim feriesenter sin borebrønn. 

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Amund Lien  

 seniorinspektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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1 INNLEDNING 
HR Prosjekt As er engasjert av Hemsedal Hyttetomter AS til å utarbeide en detaljreguleringsplan for 
området F12 i gjeldende arealdel av kommuneplan for Gol kommune. Dette ble det utarbeidet et 
planinitiativ for høsten 2019 med påfølgende oppstartmøte og oppstartvarsel. Planen har fått planid 
2019003. 

Under arbeidet med detaljreguleringen har en sett at planavgrensningen med fordel kan 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. Dette planinitiativet tar kun for seg ønsket utvidelse og 
ikke det området det allerede er varslet oppstart for. 

Det bes om oppstartmøte med Gol kommune så snart som mulig for å avklare forutsetningene for 
videre arbeid. 

Planinitiativet er bygd opp i samsvar med forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering. 

Figur 1: Kartutsnitt over omsøkte områder markert med rød strek og område F12 med sort strek sett i forhold til 
eksisterende bebyggelse og golfbane i nærliggende omgivelser. 
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Ansvarlige aktører: 

Fagkyndig 
Org.nr:    988 889 245  
Firma:   HR Prosjekt AS 
Adresse:  Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo 

E-post:   tk@hrprosjekt.no 
Telefon nr:  408 00 421 
Kontaktperson:  Torstein Kaslegard 

Forslagsstiller/tiltakshaver:  
Org.nr:   992 729 376 
Firma:   Hemsedal Hyttetomter AS 
Adresse:  Gamlevegen 6, 3550 Gol 

E-post:   paa@sconseptor.no 
Telefon nr:  905 40 442 
Kontaktperson:  Per Arvid Andersen  

mailto:paa@sconseptor.no
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2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Formålet med dette planinitiativet er å få en avklaring om planområdet for detaljregulering golfalpin 
F12 kan økes som omsøkt. planarbeidet er å utvide plangrensen for pågående planarbeid med område 
golfalpin F12. Planområdet ønskes 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.  

3 PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET VIL FÅ VIRKNINGER UTENFOR 

PLANOMRÅDET 
Planutvidelsen er avsatt til byggeområde - idrettsanlegg nåværende, fritids- og turistformål fremtidig 
og forslaget til vannkilde ligger i LNF område i gjeldende arealdel av kommuneplan.  

Omkringliggende område er i dag preget av fritidsbebyggelse og golfanlegg. Omsøkte område ligger 
øst for eksisterende golfanlegg og fritidsbebyggelse i Hemsedal Golf Alpin. Området ligger rett nord 
for driving rangen tilknyttet golfbanen, samt Granheim feriesenter i en skogkledd li med stigende 
terreng bak.  

En videre utvikling vil føre til økt bruk av området og kunne påvirke forhold utenfor planområdet. 
Denne påvirkningen vil i hovedsak være at tiltaket gir positive ringvirkninger for eksisterende 
virksomheter og brukere i området.   

 

Figur 2: Område F12 med sort strek, omsøkte endringer med rød strek. Området ligger øst for eksisterende bebyggelse og 
infrastruktur i Hemsedal Golf Alpin.  
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4 PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 

Innenfor det pågående planarbeidet med området F12 er det foreløpig planlagt ca. 130 nye 
fritidsenheter konsentrert/frittliggende. I forbindelse med dette arbeidet har en sett at det kan være 
gunstig å utvide plangrensen noe for best mulig plassering av ny infrastruktur og tilpasning til 
eksisterende reguleringsplan og kommuneplan. Det har også kommet et initiativ fra forslagsstiller som 
også er hovedeier av Hemsedal Golfalpin Golfbane as, om å få tilrettelegge for 12-14 fritidshytter 
tilrettelagt for utleie i tilknytning til eksisterende klubbhytte. Siden det er tre utvidelsesområder det 
dreier seg om har vi gitt disse bokstav kode fra A til C (se figur 1) og omtaler de hver for seg. 

Område A: 

Historikk 

Hemsedal og Gol kommuner ønsket å etablere en golfbane sentralt i området Hemsedal / Gol. Det 
ble derfor utviklet et konsept hvor det ble inngått utbyggingsavtaler for utvikling av hytter i 
kommuneskogen til Hemsedal og Gol kommuner. 

Golfbanen gikk konkurs på 1990 tallet og utviklingsselskapet gikk konkurs i 2013. Hemsedal 
Hyttetomter as tok over eierskapet for hytteprosjektet og golfbanen i 2013. Etter dette har 
hyttebygging og utvikling av golfbanen blitt strukturert. 

Golfbanen er oppgradert slik at den fremstår som en av Norges beste og flotteste fjellbaner. 

Hemsedal GolfAlpin Golfbane AS har vært holdt i drift pga overføringer fra morselskapet Hemsedal 
Hyttetomter AS. Det har vært benyttet ca. MNOK 8 til å drive og utvikle golfbanen siden 2014. 

Vegen videre 

Golfbanen mangler et godt tilbud på overnatting. Derfor har forslagsstiller i sammen med Erling 
Granheim kommet til at å bygge hytter i nærmeste nærhet til klubbhuset vil kunne skape et bedre 
miljø rundt golfbanen og klubbhuset, og gi muligheter for overnatting på golfbanen. De ønsker derfor 
at det skal være utleieplikt for hyttene i golfsesongen. Videre har Granheim tilbud å bruke 
renseanlegget til Granheim for disse hyttene. Klubbhuset vil da også koble seg på. Dette vil gi 
Granheim en ønsket oppgradering av infrastruktur og et fast årlig bidrag til driften. 

Konseptet vi derfor: 

1. Bidra til å øke attraktiviteten og tilbudet for golfbanen 
2. Bidra til å sikre infrastruktur og drift av Granheim Feriesenter 

Beskrivelse av tiltaket: 

Det er ønskelig å regulere inn inntil 13 nye hytter vest for klubbhytta slik skissa på figur 3 viser. Endelig 
utforming og plassering vil bli gjort under selve planarbeidet. Hyttene er tenkt regulert som 
utleiehytter med krav til utleie eller som fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie. Adkomst vil bli felles 
som til område F12 men med en mulighet til i å bruke eksisterende veg til klubbhytta inntil vegen til 
F12 er etablert. 



 DETALJREGULERING GOLF ALPIN F12 - UTVIDING 
 

Side 6 av 12 
 

  Figur 3: Foreløpig forslag til utbygging av området med mindre fritidsboliger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4: Ortofoto med forslag til utviding for område A. 
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OMRÅDE B: 

Det pågår arbeid med å utarbeide en VA-plan for området Golfalpin F12. I den forbindelse ser en at 
det vil være gunstig å etablere en vannkilde høyere opp en dagens plangrense for å kunne få etablert 
selvfall til flest mulig hytter. Utvidelsen vil gjelde område for vannbehandlingsanlegg samt 
grøftetrase ned til dagens plangrense. Endelig plassering og utforming vil bli avklart før eventuell ny 
oppstartvarsling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område C: 

Det er ønskelig å utvide 
planområdet slik at en får med 
seg den etablerte vegen til 
golfbanen, den etablerte driving 
rang’en, forslag til ny veg forbi 
driving rang’en samt plassering 
av nytt avløpsanlegg i samme 
område som driving range’en. 

 

  

Figur 5: Ortofoto med forslag til utviding for område B. 

Figur 6: Ortofoto med forslag til utviding for område C. 
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5 UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 
Det er tenkt mindre hytter med krav til bare ett bygg pr tomt. Foreløpig forslag til utnyttelsesgrad: 

Utnyttingsgrad BYA = 120 m2 pr tomt inklusiv utvendig parkering på 36 m2. 

Maks mønehøyde = 6.0 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Det er bare tillatt med ett bygg pr tomt. Uthus, anneks, carporter og lignende skal være en del av 
hovedbygget. Der bygget inkluderer carport trekkes tilsvarende areal fra utvendig parkering. 

Det er tenkt tomtestørrelser på ca. 400-600 m2.  

6 FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Området består i dag av skog, barskog med lav bonitet. Søk på Miljødirektoratets karttjenester 
avdekker ikke at eiendommen er berørt av truede arter, arter av nasjonal interesse, verneområder, 
kulturlandskap eller liknende.  

Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. 

7 TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASSING TIL, LANDSKAP OG OMGIVELSER 

Planen skal legge til rette for et helhetlig grep over området. Planen skal gi føringer for utforming av 
ny bebyggelse og sikre at området fremstår helhetlig og med tilpasning til eksisterende omgivelser, 
terreng, landskap og bebyggelse.  

Tiltaket vil ikke forandre utrykket i området i stor grad, kun øke utstrekningen av nåværende 
bebyggelse i området.  

Figur 7: Ortofoto med oversikt over eksisterende bebyggelse og golfbane. Område F12 med sort strek og omsøkte utvidinger 
med rød strek. 
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Figur 8: Ortofoto som viser dagens utstrekning og ønsket utviding med hvit stiplet strek. 

8 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN OG GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Område F12 er i gjeldende kommunedelplan regulert til fritidsbebyggelse - framtidig. På utsnittet i 
figur 9 er det et foreløpig utkast til hvorledes området er tenkt utbygd.   

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.   

Foreslåtte utviding rundt golfhytta ligger inne på byggeområde idrettsanlegg. Dette må omreguleres 
til byggeområde fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie. Det vi si at en regulerer om fra et byggeområde 
til et annet. Det nye formålet er initiert av golfbaneeier og er i tråd med golfanleggets ønsker og behov. 

Utvidingen i overkant av planområdet er for å få med vannbehandlingsanlegget. Dette anlegget kunne 
kanskje ligge utenfor planområdet men siden en først endrer på planområdet så vil det være riktig å 
ta det med. 

Vi ser at adkomsten til planområde F12 burde vært med i første oppstartvarsel. I utgangspunktet kunne 
det være nok å utvide planområdet ned til adkomsten til golfbanen. Vi har valgt et noe større område 
da vi ser at gjeldende reguleringsplan for Granheim som er en eldre reguleringsplan ikke er helt 
oppdatert. Ved å ta med vegen helt fra adkomsten til Granheim samt hele området avsatt til golfanlegg 
(driving range’en.) så får en oppdatert reguleringsplannivået. Det er foreløpig også under vurdering å 
legge nytt avløpsanlegg i dette området. Som en ser av figur 9 så holder vi oss hele tiden innenfor 
byggeformål i kommuneplan med unntak av arealet under høyspentlinjen. 



 DETALJREGULERING GOLF ALPIN F12 - UTVIDING 
 

Side 10 av 12 
 

 

Figur 9: Utsnitt av kommuneplan med omsøkte tiltak.  

9 VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET 
Det antas at planarbeidet ikke berører vesentlige interesser. 

10 SAMFUNNSSIKKERHET 
Ved søk i NVE Atlas er det ikke registrert aktsomhetsområder for skred/snøskred eller steinsprang 
innenfor planområdet. Området er heller ikke utsatt for flom. Det vil bli utarbeidet ROS analyse i 
forbindelse med planleggingen. 
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11 BERØRTE PARTER SOM SKAL VARSLES OM PLANOPPSTART 

I tillegg til naboer mener vi at følgende bør få varsel om oppstart: 

Navn Adresse Poststed/epost 

Buskerud Fylkeskommune Utviklingsavdelingen post@viken.no 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fmovpost@fylkesmannen.no 

Statens vegvesen Region sør firmapost@vegvesen.no 

Hallingdal Kraftnett as Steinmogutu 72 kundesenter@hallingdal-kraftnett.no 

Mattilsynet Felles mottak postmottak@mattilsynet.no 

NVE Region sør nve@nve.no 

Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS post@hallingdal-brannvesen.no 

Hallingdal Renovasjon firmapost@hallingdalrenovasjon.no 

Gol Kommune postmottak@gol.kommune.no 

12 PROSESS FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING 

En vil følge ordinær planprosess med mulighet for medvirkning gjennom hele prosessen og da spesielt 
i forbindelse med varsel om oppstart og under offentlig høring. Det legges ikke opp til særskilt 
informasjonsmøte. 

mailto:post@viken.no
mailto:fmovpost@fylkesmannen.no
mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:kundesenter@hallingdal-kraftnett.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
mailto:nve@nve.no
mailto:post@hallingdal-brannvesen.no
mailto:firmapost@hallingdalrenovasjon.no
mailto:postmottak@gol.kommune.no
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13 VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNING 

Vi har vurdert omsøkte tiltak i forhold til «Forskrift om konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854». 

Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes jf. KU forskriften § 6: 

Pågående arbeid med regulering av område F12 er tidligere vurdert til ikke å medføre krav om 
konsekvensutredning. Forslagene til utviding er i kommuneplan regulert til idrettsanlegg – nåværende 
og fritids- og turistformål fremtidig. Diss er allerede konsekvensutredet som byggeområde i 
kommuneplanen. Det er ingen forhold i vedlegg I som tilsier at det er behov for KU. Omsøkt arbeidet 
faller ikke under kriteriene i §6. 

Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, jf. KU-forskriften § 8: 

Det er ingen forhold i vedlegg II som tilsier at det er behov for KU. Omsøkt arbeidet faller ikke under 
kriteriene i §8. 

Opplysninger som skal legges fram av forslagstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets vurdering 
etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9: 

Det er gjort en vurdering vedrørende bokstav a-d i KU-forskriftens § 9: 

a) Størrelse, planområde og utforming: Gjort rede for i punktene ovenfor i planinitiativet. 

b) bruken av naturressurser mm.: Det er gjort søk i Miljøverndepartementets naturbase uten treff. 

c) avfallsproduksjon og utslipp: Utbygging i område gir behov for økt avfallshåndtering. Hallingdal 
Renovasjon er satt opp som høringspart og valg av løsning gjøres i samarbeid med dem. 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer: Området ligger ikke i ras- eller flomfarlig område. 
Det vil bli utarbeidet ROS analyse i forbindelse med planleggingen. 

Kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, jf. KU-forskriften § 10: 

Vi har aktivt brukt veileder «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i 
forskrift om konsekvensutredninger, kommentarutgave 29.06.2017» når vi har vurdert om planen kan 
få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

Vi mener planen ikke får vesentlig virkning for miljø eller samfunn. 

Gol, 05.03.21 
HRP AS, avd. Gol 

Torstein Kaslegard 
Arealplanlegger 
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Melding om vedtak: Detaljregulering Golf Alpin F12 

Formannskapet / Kommuneplanutvalet 2019 - 2023 har behandla saka i møte 25.03.2021 
sak 20/21 
 
Vedtak  

Kommuneplanutvalet er positiv til at oppdragsgivar supplerar planforslaget til F12 med 

område A rundt klubbhuset, mindre område B for å få høveleg vannkilde, og område C for 

VA anlegg og tilpassing til eksisterande reguleringsplan.  

- Det er ein føresetnad at planarbeid med påfølgjande prosess skjer på eigen risiko. 
Kommunen kan gi råd om korleis planen skal utarbeidast og bistå i planarbeidet. Jf. plan- 
og bygningslova § 12-8, 1.ledd. 

- Endeleg planforslag vil ta stilling til volum/antal einingar  i F12 og område A. 
- Det skal dokumenterast behovet for storleik av område C (VA anlegg). 
- Ny varsling må gjennomførast der også Felles avløpskontor Hallingdal (KAV)  

skal vera varslingspart. Varslingslista må oppdaterast for Statsforvaltaren i Oslo og Viken 
og Viken fylkeskommune. 

- Planforslaget må vurdere avbøtande tiltak i forhold til støy.   
 

--------------------------------------  

Eg beklagar at vi ikkje fekk sendt ut melding om vedtak før påske. Ta kontakt dersom det er 

spørsmål.  

 
Med helsing 

 

Dykkar ref. Vår ref. Dato 
   19/03027-18 07.04.2021 



 
 

 

Sander Lilleslett 
Arealplanleggar 

 
Godkjent og ekspedert utan underskrift 
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«Navn» 
«Adresse» 
«Poststed» 

Deres ref.: Vår ref.: 1906 871- TK Gol: 21.04.2021 

VEDR.: VARSEL OM UTVIDET PLANAVGRENSNING. 
DETALJREGULERING FOR GOLF ALPIN F12, I GOL KOMMUNE. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om at planområdet for det pågående 
planarbeidet for detaljregulering for Golf Alpin F12, planid 2019003 utvides. 

Opprinnelig oppstartvarsel ble sendt ut 29.10.19. Da det ble ønske om å utvide planområdet så ble det 
utarbeidet et planinitiativ som ble sendt Gol kommune 08.03.21 og behandlet i kommuneplanutvalet 
25.03.21, sak 20/21. Planinitiativet og KPU vedtak er tilgjengelig på våre hjemmesider 
www.hrprosjekt.no under fanen informasjon/kunngjøringer. 

Hensikten med en ny avgrensning av planområdet: 
I forbindelse med arbeidet med detaljregulering Golfalpin F12 har en sett at det kan være gunstig å utvide 
plangrensen noe for best mulig plassering av ny infrastruktur og tilpasning til eksisterende reguleringsplan 
og arealdelen av kommuneplan. Det har også kommet et initiativ fra forslagsstiller som også er hovedeier 
av Hemsedal Golfalpin Golfbane as, om å få tilrettelegge for 12-14 fritidshytter tilrettelagt for utleie i 
tilknytning til eksisterende klubbhytte. Planområdet ønskes utvidet med tre områder på til sammen ca. 
54 daa. Siden det er tre utvidelsesområder det dreier seg om har vi gitt disse bokstav kode fra A til C (se 
figur 1 nedenfor) og omtaler de hver for seg. 

Phone 46 80 55 55 
E-post post@hrprosjekt.no 
Web www.hrprosjekt.no 
Org nr 988 889 245 
Adresse Dronning Eufemias 

gate 16 
Postnr 0191 Oslo 

http://www.hrprosjekt.no/
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Figur 1: Kartutsnitt over omsøkte områder markert med rød strek og område F12 med sort strek sett i forhold til eksisterende 
bebyggelse og golfbane i nærliggende omgivelser. 

Område A: 

Det er ønskelig å regulere inn inntil 13 nye hytter vest for klubbhytta. Endelig utforming og plassering vil 
bli gjort under selve planarbeidet. Hyttene er tenkt regulert som utleiehytter med krav til utleie eller 
som fritidsbebyggelse tilrettelagt for 
utleie. Adkomst vil bli felles som til 
område F12 men med en mulighet til i å 
bruke eksisterende veg til klubbhytta 
inntil vegen til F12 er etablert. 

Figur 2: Ortofoto med forslag til utviding for område A. 
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OMRÅDE B: 

Det pågår arbeid med å utarbeide en VA-plan for området 
Golfalpin F12. I den forbindelse ser en at det vil være 
gunstig å etablere en vannkilde høyere opp en dagens 
plangrense for å kunne få etablert selvfall til flest mulig 
hytter. Utvidelsen vil gjelde område for 
vannbehandlingsanlegg samt grøftetrase ned til dagens 
plangrense. Endelig plassering og utforming vil bli avklart 
når VA-planen utarbeides. 

Område C: 

Det er ønskelig å utvide planområdet slik 
at en får med seg den etablerte vegen til 
golfbanen, den etablerte driving rang’en, 
forslag til ny veg forbi driving rang’en 
samt plassering av nytt avløpsanlegg i 
samme område som driving range’en. 

Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger og en har konkludert med at 
planarbeidet ikke er omfattet av forskriften. 

Oppdragsgiver er Hemsedal Hyttetomter AS. 

Merknader eller forespørsler rettes innen 18.05.2021 til: 
HRP AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL. 
Eller til e-post: tk@hrprosjekt.no 

VIDERE SAKSGANG 
Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet, for deretter å bli sendt til Gol kommune 
for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det 
vil da bli anledning til å komme med eventuelle merknader og innsigelser mot planforslaget før videre 
politisk behandling. 

Figur 3: Ortofoto med forslag til utviding for område B. 

Figur 4: Ortofoto med forslag til utviding for område C. 

mailto:tk@hrprosjekt.no
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Med vennlig hilsen 
HRP AS, avd. Gol 

Torstein Kaslegard 
Arealplanlegger 

Tlf/Mobil: +47 408 00 421 
E-post: tk@hrprosjekt.no 

Kopi av kunngjøringen er sendt til: 
Hemsedal Hyttetomter as (paa@conseptor.no) 
Sander Lilleslett (Sander.Lilleslett@gol.kommune.no) 

Kunngjøringen er sendt til følgende: 

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 

27/17/1,29/3/1, 
29/6/1 

HALLINGGOLF AS paa@conseptor.no 

27/65,27/65/1 GRANHEIM ERLING STEINGRIM HEMSEDALSVEGEN 1397 3550 GOL 

27/65/1 OLA STEINGRIM GRANHEIM 3550 GOL 

29/3/1 BERGHEIM TORKJELL ERIK GOLBERGSGUTU 43 3550 GOL 

29/6/1 SAGABRAATEN THOMAS SØRE ØYGARDSVEGEN 75 3550 GOL 

34/2 SLETTEMOEN LARS lars@bualie.no 

34/21 GRANHEIM ERLING STEINGRIM HEMSEDALSVEGEN 1397 3550 GOL 

34/43,44 SLETTEMOEN UTVIKLING AS lars@bualie.no 

47/100 GRANHEIM OLA STEINGRIM HEMSEDALSVEGEN 1399 3550 GOL 

47/102 GRANHEIM FERIESENTER AS 3550 GOL 

50/2,3 MØLLERPLASS INGVAR HULBAKVEGEN 33 3560 HEMSEDAL 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fmovpost@fylkesmannen.no 

Viken Fylkeskommune Utviklingsavdelingen post@viken.no 

Statens vegvesen firmapost@vegvesen.no 

NVE Region sør nve@nve.no 

Hallingdal Kraftnett A/S kundesenter@hallingdal-kraftnett.no 

Hallingdal Renovasjon IKS firmapost@hallingdalrenovasjon.no 

Mattilsynet Felles mottak postmottak@mattilsynet.no 

Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS post@hallingdal-brannvesen.no 

Felles avløpskontor Hallingdal kav@hallingdal.no 
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Hallingdølen 

annonse@hallingdolen.no 

Deres ref.: Vår ref.: 1906 871- TK Gol: 21.04.2021 

VEDR.: VARSEL OM UTVIDET PLANAVGRENSNING. 
DETALJREGULERING FOR GOLF ALPIN F12, I GOL KOMMUNE. 

Følgende kunngjøring ønskes i avisen snarest. 

Logoen til HR Prosjekt AS (farger) 
Resten av annonsen inkl. kartutsnitt av planområdet (svart-hvitt) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Logo: HR Prosjekt AS 

OPPSTART AV PLANARBEID 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om at planområdet for det pågående 
planarbeidet for detaljregulering for Golf Alpin F12, planid 2019003 utvides. 

Hensikten med en ny avgrensning av planområdet er å utvide plangrensen noe for best mulig 
plassering av ny infrastruktur og tilpasning til eksisterende reguleringsplan og arealdelen av 
kommuneplan. Det har også kommet et initiativ fra forslagsstiller om å få tilrettelegge for 12-14 
fritidshytter tilrettelagt for utleie i tilknytning til eksisterende klubbhytte. Planområdet ønskes 
utvidet med tre områder på til sammen ca. 54 daa. 

Phone 46 80 55 55 
E-post post@hrprosjekt.no 
Web www.hrprosjekt.no 
Org nr 988 889 245 
Adresse Dronning Eufemias 

gate 16 
Postnr 0191 Oslo 

mailto:annonse@hallingdolen.no


Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, og en har konkludert med 
at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften. 

Planinitiativ, KPU-vedtak og oppstartvarsel er tilgjengelig på våre hjemmesider www.hrprosjekt.no 
under fanen informasjon/kunngjøringer. Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader eller forespørsler rettes innen 18.05.2021 til: 
HRP AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL. Eller til e-post: tk@hrprosjekt.no 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Er det spørsmål vedrørende utformingen av annonsen ta kontakt med undertegnede. 

Med vennlig hilsen 
HRP AS, avd. Gol 

Torstein Kaslegard 
Arealplanlegger 

Tlf/Mobil: +47 408 00 421 
E-post: tk@hrprosjekt.no 

http://www.hrprosjekt.no/
mailto:tk@hrprosjekt.no
mailto:tk@hrprosjekt.no




Mattilsynet 
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og 
Valdres 

Saksbehandler: Amund Lien 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse: 
Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

VARSEL OM UTVIDET PLANAVGRENSNING - DETALJREGULERING 
FOR GOLF ALPIN F12 - GOL KOMMUNE - INNSPILL 

Det står i utsendt planinitiativ at det foreløpig er planlagt ca. 130 nye fritidsenheter 
konsentrert/frittliggende i område F12. I tillegg initiativ om å tilrettelegge for 12-14 fritidshytter 
tilrettelagt for utleie i tilknytning til eksisterende klubbhytte. 

Mattilsynets innspill: 
Det må lages en VA-plan. Det står i planinitiativet under omtale av område B: 
“Det pågår arbeid med å utarbeide en VA-plan for området Golfalpin F12. I den forbindelse ser en 
at det vil være gunstig å etablere en vannkilde høyere opp en dagens plangrense for å kunne få 
etablert selvfall til flest mulig hytter. Utvidelsen vil gjelde område for vannbehandlingsanlegg samt 
grøftetrase ned til dagens plangrense». 
Vi tolker dette slik at det skal etableres egen vannforsyning med vannkilde og vannbehandlings- 
anlegg i område B og at anlegget skal forsyne område F12 og område A med vann. 
Vi vil da minne om at planer for vannforsyningssystem som skal dimensjoneres for å gi produsert 
vann per døgn på minst 10 m 3 drikkevann skal være godkjent av Mattilsynet før byggestart. Det vil 
gjelde i dette tilfellet (jfr. drikkevannsforskriften § 18). 

For øvrig vil gi gjenta det vi skrev i vårt innspill av 13. november 2019 i forbindelse med 
kunngjøring 29. oktober 2019 om oppstart av planarbeid: «Detaljregulering for Hemsedal 
kommune Golf Alpin F12, gnr/bnr 34/2 i Gol kommune»: 
“Kart over planområdet F12 viser at området på det nærmeste ligger mindre enn 5 meter fra 
vannkilden til Granheim feriesenter. Denne vannkilden er borebrønn i fjell, inngjerdet mot 
uvedkommende og har vært feriesenterets vannkilde siden 1970-tallet. Det er viktig at denne 
kildens vannkvalitet og kapasitet ikke forringes ved etablering av fritidsboliger med tilhørende 
infrastruktur. Vi viser til drikkevannsforskriftens § 4: 
«Det er forbudt å forurense drikkevann». 
Vi viser også til drikkevannsforskriftens § 26 om kommunens forpliktelser: 
«Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha oversikt over samtlige 
vannforsyningssystemer i kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 
2» og «Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å 
beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter 
plan- og bygningsloven». 

HR Prosjekt AS Deres ref: 
Vår ref: 2019/245117 
Dato: 12.05.2021 
Org.nr: 985 399 077 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
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Etter vårt skjønn er det to forhold som må ivaretas: 
1) I tillegg til at vannkilde(r) til F12 må være hensiktsmessig plassert i forhold til avløpsanlegg og 

andre forurensningskilder må den/de ikke etableres slik at det går ut over kvalitet og kapasitet 
til eksisterende vannforsyning til Granheim feriesenter. 

2) Fritidsboliger, veier, parkeringsplasser, avløpsledninger, evt. jordvarmeanlegg og annen 
infrastruktur må utformes, eller legges slik at det ikke oppstår risiko for forurensning av 
Granheim feriesenter sin borebrønn". 

Med hilsen 

Amund Lien 
seniorinspektør 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 

Kopi til 
Statsforvalteren Oslo og Viken 



From: Geir Mollerplass 
To: Torstein Kaslegard 
Subject: Detaljregulering F12 
Date: 28. april 2021 19:26 

Hei. 

Jeg disponerer eiendomen 50/2-3 Granheim, 
Denne ligger til vurdering i Gol kommune sin arealdel, 
Er det planlagt slik i området f12 att videre utbygging blir mulig? 

MVH 
Geir Møllerplass 

mailto:HBA-geir@hotmail.com
mailto:TK@hrprosjekt.no


From: ola@granheim-feriesenter.no 
To: Torstein Kaslegard 
Subject: Område A Hemsedal GolfAlpin 
Date: 18. mai 2021 11:06 

HRP AS AVD. GOL 
Ders ref.: 1906871-TK 
Detaljregulering for Hemsedal GolfAlpin i Gol Kommune. 

SIKKERHETSANBEFALINGER FOR GOLFBANER. 
Jeg viser til NGF sine retningslinjer basert på materiale fra PGA DESIGN CONSULTING. 

Jeg har tidligere vært grunneier og var en av de som tok initiativet til bygging av Hemsedal 
GolfAlpin golfbane 
sammen med Torbjørn Rustberggard og Lars Eikre. Vi engssjerte Golfarkitekt Jeremy 
Thurner. Han gjorde 
et utmerket arbeid og designet en bane med internasjonale mål og standard. Banen ble 
bygd med de 
sikkerhetssoner som er nødvendig. Det er den eneste 18 hulls golfbane i Hallingdal og 
Valdres. 

Ved utbygging av hyttefeltet som er ferdig utbygd ble det desverre IKKE tatt hensyn til 
sikkerhetssoner. 
Resultatet er at fairway nr. 7 har blitt sterkt redusert i lengde på grunn av at golfballer 
treffer hytter og området rundt. 
Sist sommer ble ei DAME SOM SATT PÅ EN TERASSE TRUFFET I ANSIKTET AV EN 
GOLFBALL. Hun måtte kjøres til Haukeland 
Sykehus til behandling. Det har vel gått forholdsvis bra. Det har jo forekommet dødsulykker 
på golfbaner. 
En golfball er knallhard og blir slått ut med en fart på 180 km/t. 
Jeg mener at det er viktig å ta mer hensyn til sikkerhet ved videre regulering av nye 
hyttefelt. 

NGF sine anbefalinger ligger inne på nettet og viser sikkerhetsavstander. Jeg viser til skisse 
nr. 6 som er nesten 
identisk med område A. Avstand mellom spillelinjene på fairway nr. 10 og 18 varierer 
mellom 75 og 100 meter. 
Innenfor dette området er det ikke forsvarlig å plassere hytter. I mai har jeg krysset 
området 3-4 ganger og 
plukket opp 27 baller. 
Det må heller ikke plasseres hytter for nær fairway og green nr. 9 i område 12. 
Det må også tas hensyn til drikkevannsforsyningen til Granheim Feriesenter som ligger 
inntil dette området. 
Golfbanen må ikke bli ytterligere redusert. Både arkitekt Thurner og jeg er bekymret for 
det. 

mailto:ola@granheim-feriesenter.no
mailto:TK@hrprosjekt.no


 
Et spørsmål til slutt: HVEM BLIR ANSVARLIG FOR ERSTATNINGSKRAV I TILFELLE ALVORLIG
SKADE ELLER DØDSULYKKE?
 
Gol,  18. mai  2021.
 
Ola Steingrim  Granheim.



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Doktor Hansteins gate 9 Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

HRP AS - avd. Gol 

Gamlevegen 6 

3550 GOL 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Arne Tovslid / 32214332 21/81161-2 Torstein Kaslegard   05.05.2021 

     

      

DETALJREGULERING FOR GOLF ALPIN F12, I GOL KOMMUNE - UTVIDET 

PLANAVGRENSNING. 

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid. 

 

Planarbeidet berører riksveg rv. 52. 

 

I tillegg til å være forvaltningsmyndighet for riksveger, er Statens vegvesen statlig 

sektormyndighet for veg- og trafikkforhold. Dette innebærer blant annet oppfølging av 

statlige føringer som «Samordnet areal- og transportplanlegging», nasjonale strategier for 

trafikksikkerhet, kollektiv, gående og syklende, godstransport, mobilitetspåvirkning, 

mobilitetsplaner, barn og unges reiser (inklusive skoleveg), osv. Våre vegnormaler er 

nasjonale mål for vegutforming. Dette er krav og retningslinjer for alle typer veger. 

Vegutforming skal være i tråd med vegnormalene og gi trafikksikker transport og ferdsel, 

noe som igjen bidrar til en god samfunnsbygging. 

 

Vi viser til vårt brev av 12.11.2019 med generelle kommentarer ved oppstarten av 

reguleringsplanarbeidet, og har de samme kommentarene til dette utvidede planområdet. 

Avhengig av omfanget av utbyggingen må planområdet utvides i nødvendig grad for å 

ivareta eventuelle endringer i avkjørselen til riksvegen.  
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Som tidligere forutsetter vi ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig 

ettersyn.  

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Ellen Marie Foslie 

seksjonsleder Tovslid Arne 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

GOL KOMMUNE, Gamlevegen 4, 3550 GOL 

 



       
       
E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  26.05.2021  2021/13148 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  21.04.2021  1906 871 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Trygve Westrum Solem, 32266719 
  
 
 
 
 
 

 

HRP AS avdeling Gol 
Gamlevegen 6 
3550 GOL 
Att. Torstein Kaslegard 
 

  

 

Gol - Innspill til varsel om endring av reguleringsplan - Golf Alpin F12 

Vi viser til deres oversendelse datert 21. april 2021 med varsel om utvidet planavgrensning for Golf 
Alpin F12, plan-id: 2019003. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med utvidelsen er å sikre best mulig tilpassing av ny 
infrastruktur og bedre tilpasning til eksisterende reguleringsplaner og overordnet planverk, samt 
legge til rette for inntil 13 utleiehytter knyttet til golfbanen. Området er i kommuneplanens arealdel 
satt av til bebyggelse og anlegg, fritidsformål, idrettsanlegg, fritidsbebyggelse og LNF-område. 
Arealet som berører LNF-område, omfatter mulig område for vannbehandlingsanlegg. Området er 
delvis innenfor eksisterende eldre reguleringsplan for Granheim, vedtatt 03.05.1994. 
 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima 
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Statsforvalteren skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder 
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill 
 
Overvannshåndtering 
Med fremtidig klima med mer intens nedbør vil det stille seg strengere krav til lokal 
overvannshåndtering og sikring av byggverk. I statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 
og klimatilpasning i kommunene vises det til at ved planlegging av nye områder for utbygging, 
fortetting og transformasjon, skal vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det 
bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer 
skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig 
overvannshåndtering. Vi viser til Miljødirektoratets veileder til tema som viser hvordan 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
http://www.statsforvalteren.no/melding
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klimatilpasning kan og bør ivaretas på ulike planområder (2019). 
 
Natur og Landskap 
Vi viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, vedtatt 14. 
mai 2019, hvor det går frem at regjeringen legger vekt på at utbyggingen skjer på en måte som 
sikrer kvalitet i områdene. Sammenhengende grønnstrukturer og god landskaps- og 
terrengtilpasning av infrastruktur og bebyggelse, er viktig. Vi viser også til Meld. St. nr. 18 (2015-
2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, hvor det er en arealpolitisk føring at det skal 
legges til rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og utformes 
slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold 
ivaretas, og der landskapsanalyser danner grunnlag for planene. 
 
Videre viser vi til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 og 
veilederen fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) om planlegging av 
fritidsbebyggelse T-1450. Her er det blant annet anbefalinger i utformingen av bebyggelsen for å 
ivareta hensynet til landskap og unngå 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.  
 
Avløp 
Avløp er en del av den kritiske infrastrukturen som må vurderes og hensyntas i forbindelse med 
planforslaget. Avløp må være i samsvar med forurensningsregelverket før tillatelser etter plan- og 
bygningsloven kan gis. Dette følger av plan- og bygningsloven kapittel 27, se særlig § 27-2 første 
ledd. 
 
Etablering av flere fritidsboliger med høy standard krever tilgjengelig kapasitet på avløpsanlegg. 
Kapasiteten på avløpsanlegget avhenger av dimensjonering, rammene gitt i gjeldende 
utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten og rammene gitt i tillatelse etter vass- og 
avløpsanleggslova. 
 
 
Øvrige statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
-  

 
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

  
 
Trygve Westrum Solem 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

 
 



PLAN Avdeling for kommunale planer  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent

 

HR Prosjekt AS Vår ref.: 356808/2021 - 2021/34145 
 Deres ref.:  
  Dato: 18.05.2021 
  

 

Gol kommune - Reguleringsplan - Golf Alpin - F12 - Detaljregulering - 
Uttalelse til varsel om utvidet planavgrensning 
Vi viser til brev av 22. april 2021 om varsel om utvidet planavgrensning for detaljregulering av 
Golf Alpin F12. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Viken 
fylkeskommune har følgende merknader til varselet:  

Kort om utvidelsen 

Området ligger nord for Hemsedalsvegen ved Granheim. Det ble varslet oppstart av 
planarbeid i 2019. Planområdet utvides med tre områder som til sammen utgjør ca. 54 daa, 
for å regulere inn adkomst, VA-løsning, samt tilrettelegge for 12-14 fritidshytter tilrettelagt for 
utleie i tilknytning til eksisterende klubbhytte. Det er vurdert av de som utarbeider planen at 
utvidelsen ikke medfører krav om konsekvensutredning. 
 
 
Merknader 

Hensyn til reiseliv, landskap, natur og friluftsliv: 

Vi ser at utvidelsene med tilrettelegging for ytterligere hytter/evt utleiehytter vil bety endring 
i arealformål fra det som er lagt til grunn i kommuneplanens arealdel. Vi anbefaler generelt at 
arealbruk avklares i overordnet plan før reguleringsplan. 

Vi viser til vår uttalelse ved varsel om oppstart i 2019. Vi viste da blant annet til føringene i 
Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 når det gjelder fritidsboliger, 
landskap og grønnstruktur, og rådene i veilederen T1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Vi 
uttalte oss også om ivaretakelse av bekkedrag med kantsone. Vi ber om at vår uttalelse ved 
varsel om oppstart legges til grunn for det videre planarbeidet.  

Vi ser at det vurderes om det skal være utleiehytter (fritids- og turistformål) eller 
fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie på det ene utvidede arealet. Når det gjelder bruk av 
arealformålet fritidsbebyggelse som tilrettelegges for (frivillig) utleie gjennom grep i planen 
(som eksempelvis tilrettelegging for mindre enheter), og grep utenom planen som 
eksempelvis felles bookingsystem. Vi er ikke kjent med om dette i praksis fører til at det blir 
utleie, og i hvilken grad. Vi anbefaler kommunen og de som utarbeider planen å vurdere valg 
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av arealformål og tilhørende grep i planen nøye. Med hensyn til reiseliv viser vi til at utleie 
typisk gir en annen bruk (mer midtukebruk) og andre økonomiske ringvirkninger enn ‘kalde 
senger’, og kan være viktig for å bygge oppunder kommersielle anlegg.  

 

Arkeologi – automatisk fredete kulturminner:                                                                                                      
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor de utvidete delene av 
planområdet. Vi anser at det er et lavt potensial for utmarksminner fra forhistorisk tid og 
middelalder innenfor utvidelsene av området. Vi har derfor ingen merknader til planen. 

Vi ber likevel om at kommunen i sitt vedtak innarbeider følgende:                                                         
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet straks stanses og melding skal snarest sendes kulturminnemyndighetene i Viken 
fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det er viktig at de som utfører arbeid i marka 
gjøres kjent med denne bestemmelse.» 

 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Christina Ilmork Martinsen 

Avdelingsleder Rådgiver 

 

Saksbehandler arkeologi: Ellen Anne Pedersen 

Saksbehandler plan: Christina I. Martinsen 

Vi har ingen merknader fra andre fagområder i fylkeskommunen. 

 

Kopi til: 

GOL KOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

STATENS VEGVESEN 


	Planinitiati Hemsedal Golf Alpin III
	1 Innledning
	2 Formålet med planarbeidet
	3 Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
	4 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
	5 Utbyggingsvolum og byggehøyder
	6 Funksjonell og miljømessig kvalitet
	8 forholdet til kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner
	9 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
	10 Samfunnssikkerhet
	11 Berørte parter som skal varsles om planoppstart
	12 Prosess for samarbeid og medvirkning
	13 Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning

	Hemsedal Golf Alpin F12- Brev m varsel om oppstart av planarbeid
	Hemsedal Golf Alpin F12 - Kunngjøring i Hallingdølen
	Deres ref.: Vår ref.:  1906 871 - BL Gol:  29.10.2019
	Logoen til HR Prosjekt AS (farger) Resten av annonsen inkl. kartutsnitt av planområdet (svart-hvitt)

	1 NVEs innspill Golf Alpin
	NVEs generelle tilbakemelding - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Hemsedal Golf Alpin F12 - GBnr 34/2 - Gol kommune
	Flom, erosjon, skred og overvann
	Vassdrag- og grunnvannstiltak
	Energianlegg


	2 Fylkesmannen uttalelse
	3 Innspill Statens vegvesen Golf Alpin
	4 Buskerud fylkeskommune
	5 insigelse F12 GF Granheim Feriesenter
	6 F12 området Møllerplass
	7 Innspill Mattilsynet Golf Alpin
	8 Merknad Golf Alpin GogØ Skyttarlag
	Planinitiativ Golf Alpin F12 - utviding planområde
	1 Innledning
	2 Formålet med planarbeidet
	3 Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
	4 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
	5 Utbyggingsvolum og byggehøyder
	6 Funksjonell og miljømessig kvalitet
	8 forholdet til kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner
	9 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
	10 Samfunnssikkerhet
	11 Berørte parter som skal varsles om planoppstart
	12 Prosess for samarbeid og medvirkning
	13 Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning

	Vedtak KPU
	Hemsedal Golf Alpin F12- Brev m varsel om oppstart av planarbeid - 2
	Deres ref.:  Vår ref.:  1906 871 - TK Gol:  21.04.2021

	Hemsedal Golf Alpin F12 - Kunngjøring i Hallingdølen - 2
	Deres ref.: Vår ref.:  1906 871 - TK Gol:  21.04.2021
	Logoen til HR Prosjekt AS (farger) Resten av annonsen inkl. kartutsnitt av planområdet (svart-hvitt)

	9 Erling Granheim_GolfAlpin F12 innsigelse nr2
	10 Mattilsynet_Varsel om utvidet planavgrensning
	11 Møllerplass_Detaljregulering F12
	12 Ola Granheim_Område A Hemsedal GolfAlpin
	13 STATENS VEGVESEN_DETALJREGULERING FOR GOLF ALPIN F12, I GOL KOMMUNE
	14 Statsforvalter_Gol - Innspill til varsel om endring av reguleringsplan - Golf Alpin F12
	15 Viken_fylkeskommune_Uttalelse til varsel om utvidet planavgrensning
	Gol kommune - Reguleringsplan - Golf Alpin - F12 - Detaljregulering - Uttalelse til varsel om utvidet planavgrensning


