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Oppdragsgiver: VVS-Miljø AS 

Oppdragsnavn: Bualie endring av reguleringsplan 

Oppdragsnummer: 637069-01 

Utarbeidet av: Judith Aakre 

Oppdragsleder: Judith Aakre 

Dato: 17.10.2022 

Tilgjengelighet: Velg et element. 

 Søknad om endring av reguleringsplan for 
Bualie-Ørterstølen 

 

Versjonslogg: 

 

1. Innledning 

Asplan Viak AS er engasjert av VVS-Miljø AS til å bistå i arbeid med endring av 

reguleringsplan for Bualie-Ørterstølen (planID 2005008, ikrafttredelsesdato 3.5.2005) i Gol 

kommune. Planinitiativet omfatter deler av gnr./bnr. 13/1. 

2. Formål 

Hovedformålet med endringen er: 

-  Endre formålet næring i området TB3 til fritidsbebyggelse, i tråd med kommunens 

prinsippvedtak.  
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- Justert noe på tomteplasseringer og veg slik at man unngår unødvendig 

«rundkjøring» og at man får avstand til trafo 

- Lagt til formålet «annen veggrunn» langs regulerte veger for vann- og avløpsrør. I 

den forbindelse er det gjort små justeringer av vegføring for at veg ikke skal ligge 

på kummer. 

2.1. Prosess 

Oppstartsmøte bel avholdt 2.5.2022. Nabovarsling ble sendt ut sammen med annonse i 

Hallingdølen.  

Som følge av behov for utvidelse av området for å legge til formålet «annen veggrunn» 

langs regulerte veger for vann- og avløpsrør, ble det sendt ut ny nabovarsling med utvidet 

område.  

Nedenfor er en oppsummering av innkomne merknader. 

Avsender Oppsummering Kommentar 

Viken 

Fylkeskommune 

Ber kommunen vurdere nøye om det skal endres 

fra utleie til fritidsbebyggelse. Ber om at regulert 

turveg/skiløypeforbindelse ivaretas og at det 

legges vekt på landskapshensyn. 

Ber om at det tas inn bestemmelse om 

kulturminner. 

Regulert turveg/skiløype er 

ivaretatt. Endringen medfører kun 

små justeringer av gjeldende 

plan, området er et byggeområde 

tett på skisenter, endringene 

medfører ikke nye eller økte 

negative virkninger for 

landskapet. Bestemmelse om 

kulturminner tas inn. 

Statsforvalteren i 

Oslo og Viken 

Berører ikke nasjonale eller vesentlige regionale 

interesser. 

Tatt til orientering. 

Per Helge og 

Inger Berit 

Myklebust 

m/familie 

1. Mener det ikke var intensjonen at det skulle være 

to «blå» (næring) områder i kommuneplanen. 

2. Mener hele Bualie-planen er moden for revisjon, 

og tar bl.a. opp landskapshensyn, flatehogst, 

biologisk mangfold og lysforurensing som 

problemer. 

3. Stiller generelle spørsmål til skiløypetraséer og 

bruk av turstier/turdrag i området. 

4: Mangler sikringssone for mast. 

5. Innspill og spørsmål til byggeskikk, høyder og 

siktlinjer og VA. 

1. Kommuneplanen er vedtatt og 

gjelder. 

2. Kommunen må vurdere dette.  

3. Kommunen må vurdere dette. 

4. Det er lagt LNF-formål rundt 

mast, slik at vegetasjon bevares. 

5. Kommunen må vurdere om de 

vil starte revidering av hele 

planen, og kan svare på historikk 

rundt gammel VA-plan. 

 

For øvrig har kommunen vurdert 

at omsøkte tiltak kan ta som en 

endring av deler av plan, og har 
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følgelig vurdert at det ikke er 

behov for full revisjon ved 

behandling av denne søknaden 

pdd. 

Mattilsynet Ved tilknytning til eksisterende vannverk, 

forutsettes det at gjeldende vannverk har vurdert 

sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at de har 

reell mulighet til å utvide og sikre trygt og 

tilstrekkelig drikkevann til nye abonnenter innenfor 

planområdet.  Ved behov for vesentlige endringer 

av en vannforsyning, vil dette utløse krav om 

plangodkjenning (jf. drikkevannsforskriften § 18). 

En ny kilde, eller etablering av 

drikkevannsbasseng, vurderes som vesentlige 

endringer av en eksisterende vannforsyning.  

Vi ønsker å holdes orientert i den videre 

saksgangen. 

Va-notat er vedlagt søknad.  

NVE Generell merknad. Tatt til orientering. 

 

3. Endringer i plankart 

3.1. Gjeldende plan 

- Reguleringsplan for Bualie-Ørterstølen (planID 2005008, ikrafttredelsesdato 

3.5.2005) 
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Figur 1: Gjeldende plankart.
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Figur 2: utsnitt av aktuelt område. 

3.2. Forslag til endringer i plankart: 

Figur 3: Forslag til endringer i plankart. 

 

Følgende endringer er gjort: 

- I område TB3 er byggeområdet innskrenket ved at tomt lengst vest i TB3 (det blå 

området) er flyttet inntil eksisterende regulert tomt slik at det skapes avstand til 

telefonmast (S1). 

- Tomt 2 i TB3 er noe justert for bedre terrengforhold for bebyggelse, og sti/løype er 

justert ift. dette/eksisterende trase. 

- «Rundkjøring» til eksisterende regulerte tomter x-x er gjort om til en vei, og tomt 9-

11 har fått justert plassering for å tilpasses denne. 
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- Langs eksisterende regulert veg er det lagt inn formålet «Annen veggrunn» med 

2m på hver side. Eksisterende regulerte tomter er justert ift. dette slik at de 

beholder sitt opprinnelige areal der det er mulig. Der dette ikke er mulig er 

eksisterende regulerte tomter redusert i størrelse. 

- Eksisterende veg vest i feltet er noe justert for å unngå at kummer ligger i 

vegformål 

4. Endringer i bestemmelser 

Felt TB3 endrer navn til H6 og vil falle inn under bestemmelser for fritidsbebyggelse i 

gjeldende plan. Bestemmelsen er oppdatert fra T-BRA til BRA. Det er lagt inn bestemmelse 

for nytt formål «annen veggrunn». 

Forslag til endret bestemmelse: 

«Tillatt bruksareal (BRA) skal ikke overstige 200 m2 pr. tomt i felt H1-H3 og H6 og 275 m2 pr 

tomt i H4. Når det etableres flere bygg på tomta skal alle bygg inngå i bruksarealet for 

hytta. (All fritidsbebyggelse inklusivt uthus og/eller anneks skal tilpasses eksisterende 

utbyggingssituasjon, terrengforhold og gi ei god estetisk løsning.) Frittstående garasjer 

tillates ikke. Garasjearealet skal inngå i bruksarealet. 

Bygninger skal være i 1 etasje samt evt. hems. Hvor tomteforholdene tillater det, kan 

bygninger tillates oppført i 2. etasjer (”Oppstugu”). 2. etasjes areal skal ikke utgjøre mer 

enn 40 % av 1. etasjes areal. Mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terrengnivå 

rundt bygningen og skal ikke overstige 6,5 meter. Den synlige delen av grunnmuren skal 

ikke overstige 0,7 meter.» 

Forslag til ny bestemmelse til formålet «annen veggrunn»: 

«Der det ikke er til hinder for tiltak skal annen veggrunn ha grønn utforming.» 

Forslag til ny fellesbestemmelse: 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 

og/eller brent stein, slagg etter jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses 

og fylkeskommunen varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 

(kulturminneloven) § 8. 
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5. VA-plan 

Det er utarbeidet VA-notat til planendringen. Notatet angir prinsipp for hvordan vann, 

avløp og overvannshåndtering kan løses. 

6. Vurdering av virkninger 

Foreslåtte justeringer av formål er små, og vil ikke medføre endringer i planen 

gjennomførbarhet. Endringen av formål fra næring til fritidsbebyggelse er i tråd med 

kommunens overordna prinsipper. Nytt formål annen veggrunn og påfølgende justering 

av tomter vil være positivt for etablering av teknisk infrastruktur. Å fjerne «rundkjøring» og 

erstatte den med en enkelt veg medfører mindre vegareal totalt sett og vurderes som 

positivt for området. Ved å legge grønnstruktur rundt mast/S1 vil vegetasjon kunne dempe 

landskapsvirkningen av tiltaket i noe grad, samt at ny bebyggelse får noe større avstand til 

masta. 

Det er registrert myrhauk i området (området i større forstand). Myrhauken er rødlistet 

(EN). Endringen medfører ikke økning i bebyggelse eller byggeområder ift. gjeldene plan, 

og det vurderes at endringene ikke vil ha ytterligere påvirkning på myrhauken, sett i lys av 

at området er både regulert og utbygd. 



 

asplanviak.no 8 

Figur 4: Utsnittet viser stor hvis sirkel for registrering av myrhauk. Planområdet ligger ca. midt i denne sirkelen. 

 

 


