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1. Innledning 

Detaljreguleringsplanen for Storefjellstølen ble vedtatt 21.11.2017. I ettertid er det foretatt 

store investeringer i infrastruktur og det er i dag igangsatt bygging på samtlige tun og fire 

tomter. Utviklingen av leiligheter på område L2 og L3 er også i gang. Hele området vest 

for Einarsetvegen inngår i en 3D-modell og er detaljplanlagt av arkitektfirmaet Vårdal 

Arkitekter AS. Basert på 3D-modellen og erfaringene med prosjektet ønskes det å søke 

om tilpasninger og endringer i denne delen av eksisterende plan. 3D Illustrasjonene til 
søknaden er utarbeidet av Vårdal arkitekter AS, resten av dokumentene er utarbeidet av 

Asplan Viak AS. 

 

Figur 1. Dagens reguleringsplan, datert 4.11.2022 etter endringer i 2019 og 2020. 



 

Rapport – Reguleringsendring 4 

2. Beskrivelse og begrunnelse av endringene 

Gjeldende detaljreguleringsplan for Storefjellstølen ble utformet etter en lengre 

planprosess og basert på forskjellige utredninger. De foreslåtte endringer har i stor grad å 
gjøre med interne forhold i området. Det er utarbeidet en digital 3D modell av området 

hvor bygninger er plassert på tomteområdene og terrengkoter m.m. er tilpasset. Dette er 

et uvanlig detaljeringsnivå for et så stort planområde. Pt er det solgt 21 enheter og det er 

utbyggingspotensial for mange år frem i tid. Detaljeringsarbeidet sammen med 

markedserfaringene fra gjennomført utbygging er bakgrunnen for de foreslåtte endringer.  

Etter samråd med kommunen skrives ikke en helt ny planbeskrivelse, men i stedet 

utformes dette skriv som et supplement til eksisterende materiale med fokus på 

endringene. Dette for å understreke at vi ikke har å gjøre med en helt ny plan og for 

tydelig å kunne skille ut hva som er nytt. 

Endringene kan oppdeles i 3 tema. Det første er «Grønnstruktur», hvilket vil si alle grønne 

områder som langrennsløyper, alpinløyper, turdrag og LNF-områder. Det andre er 

«Veger», hvilket omfatter tilpasninger av internveger i området. Det tredje er 

«Byggeområder», hvilket omfatter hvilken type bebyggelse som kan bygges hvor. For å 

tydeliggjøre de 3 tema er det laget en illustrasjon til hvert tema, slik at en lettere kan se 

forandringene mellom eksisterende plan og planforslaget.  

Det er essensielt hva berørte parter mener om foreslåtte endringer. Sammen med 

varslingen til naboer ble det derfor sendt ut et detaljert dokument med beskrivelse av 

ønskede endringer på plankart og i bestemmelsene. Dette for å kunne få så konkrete 

tilbakemeldinger som mulig. Som det beskrives nærmere under pkt. 2.3 har flere av 

merknadene blitt hensyntatt i det reviderte planforslag.  

I tillegg til tematisk beskrivelse av de 3 tema grønnstruktur, veger og byggeområde følger 

en gjennomgang av innkomne merknader. Selve plangrepet er sammenfallende med 

eksisterende plan som var et resultat av lengre prosess blant annet med arkitektfirmaet 

Snøhetta og planfaglige vurderinger foretatt av Asplan Viak. For beskrivelse av øvrige 

forhold vises til eksisterende planmateriale. 
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2.1. Grønne strukturer 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 (øverst) viser eksisterende grønne strukturer og figur 3 (nederst) viser foreslåtte. 
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Planområdet ligger inntil «Markagrensen» på Golsfjellet, som indikerer avgrensninger av 

det høyfjellsområde som er mest brukt til langrenn og gåturer. Planområdets 

sammenkopling med omgivende grønnstruktur sommer og vinter er nærmere tema i den 

opprinnelige reguleringsplan og er ikke forandret i planforslaget. Planområdet er avsatt til 

bebyggelse i overordnet plan og de grønne strukturer internt er dominert av alpintraseen 
som kommer ned midt i planområdet. Videre er det langrennsløype fra tiltenkt parkering 

ved K1 og opp til løypen som går langs vestkanten av planområdet. Storefjellgata har 

endret navn til Storefjellgutu og er endret slik at den går mer inn igjennom byggeområdet 

og ikke imot kotene innen alpinområdet. I tillegg til langrennsløyper med 8 m bredde er 

det regulert noen turveger internt på 6 m bredde. Grøntareal på nord for eksisterende 

område K2 er omgjort til byggeområde med krav om at langrennsløypen skal gå 

igjennom et fremtidig bygg. 

 

Figur 4. Illustrasjon fra Vårdal arkitekter som viser området ferdig utbygd. På denne illustrasjonen er 

langrennsløypene vist med lys farge. I bakgrunnen ses alpinnedfartene ved Storefjell.  

 

 

 



 

Rapport – Reguleringsendring 7 

2.2. Veger 

 

Figur 5 (øverst) viser eksisterende vegstruktur og figur 6 (nederst) viser foreslått. 
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Avkjørselen til området er uforandret. Største forandring i vegstrukturen er at det ikke 

lengre er gjennomgående veg forbi område L2 og L3. Forslaget til endringen medfører at 

trafikken inn på planområde naturlig går forbi renovasjonsområde og parkering på K1 

med tilgang til dagligvare som planlegges på K1. V3 er omlagt ved L1 for å forlenge 

vegstrekningen og dermed oppnå en slakere stigning. Vegløsning ved opprinnelig tomt 
37-41 er endret slik at vegen legges nærmere eiendommene i sør, mens bebyggelsen 

trekkes lengre unna eksisterende fritidsboliger i sør. I tillegg er det noen mindre 

justeringer i planen av mindre betydning. 

 

Figur 7: Utsnitt som viser deler av L2, L4 og K1 sett fra inngangen av felt mot vest. Adkomstvegen til L2 går 

direkte ned i parkeringsanlegg og øvrig trafikk går videre ned mot K1. På illustrasjonen er veger grå og tursti vist 

med lys farge. 
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2.3. Byggeområder 

 

 

Figur 8 (øverst) viser eksisterende byggeområder og figur 9 (nederst) viser foreslåtte byggeområder. 
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De innkomne merknader fra naboer dreier seg i all hovedsak om bekymring rundt 

nærmeste bebyggelse. Hovedutsikten og solgang er mot sørøst til sørvest og altså i 

motsatt retning enn planområdet. Dette ses veldig godt ut fra plasseringen av 

eksisterende hytter sør for planområdet. Dette betyr at Storefjellstølen blir liggende på 

«baksiden» av eksisterende hytter. I eksisterende plan er det valgt å legge en skiløype 
langs med grensen for å skape avstand. Denne er videreført og ut fra merknadene er det 

lagt inn bestemmelse om at skiløypen på det deler av strekningen skal ligge på en rygg 

som er minimum 2 m over eksisterende terreng. Dette for å skape en voll som skjermer 

mot innsyn til veg og renovasjonsområde.  

Følger vi grensen videre mot vest er det lagt inn byggegrense på tomt 46 for sikre at 

byggene her får stor avstand til nabo. Bygningstypen flermannshytter er større enn 

tradisjonelle hytter, men blir liggende tilbaketrukket med minst 16 m til tomtegrensen. 

Tomtene 37 til 41 kunne i eksisterende reguleringsplan bygges med 2 enheter hver. 

Denne rekken er nå endret til en tomannshytte lengst vest og ellers tuntomt med inntil 10 

enheter. Enheter som er detaljplanlagt og bygges ut i samme stil på denne måten 
vurderes til å være mindre «ruvende og belastende» for naboområdet enn i opprinnelig 

løsning med 5 doble enheter. I forslaget som ble vedlagt varslingen var det lagt opp til 

firmannshytte lengst øst i tun 6. Ut fra merknadene er dette nå omgjort til mindre enheter i 

tunområdet.  

 

Figur 10. Eksisterende fritidsboliger på naboeiendommen vises med lys farge. Ny bebyggelse vist med vinduer 

og tak i tråd med den byggestil som er brukt innen Storefjellstølen. Skiløypen er vist med lys farge. 
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Figur 11. Samme utsnitt som nr.10, men med vinterlandskap. 

I område K2 er det ønskelig å lage et Signalbygg hvor «Storefjellgutu» går igjennom 

bygget før det går på bru over bekken. Nabotomten 24/123 er også foreslått regulert til 

kombinert formål.  

 

Figur 12. Illustrasjon av området med forslag til signalbygg på K2, som binder området sammen med Storefjell 

hotell. 
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2.4. Arealregnskap 

Nedenfor ses arealregnskap for eksisterende reguleringsplan samt forslaget til 

reguleringsendring: 

Arealtabell Eksisterende plan Planforslaget 
Bebyggelsesområder 126,4 daa 127,8 daa 
Vegrelaterte arealet 23,2 daa 23,1 daa 

Grønne arealer og bekk 56,3 daa 55,5 daa 

 

Avvikene mellom eksisterende og ny plan i totalareal har sin årsak i mindre tilpasninger av 

planområdet. Totalt sett medfører reguleringsforslaget ca. 1,4 daa mer med byggeareal og 
dermed meget beskjedne endringer i totalomfanget. Største forandringen er at det 

tilrettelegges for en mer intensiv av flere av byggeområdene og at område K2 er foreslått 

utvidet for å kunne lage et signalbygg med Storefjellgutu som går igjennom bygget. 

Endringen av områder fra frittliggende fritidsboliger til konsentrert fritidsbebyggelse ses 

tydeligst av illustrasjonene i pkt. 2.3. 

2.5. Enheter 

I eksisterende reguleringsplan er det angitt et maksimalt antall enheter for noen av 

områdene mens resten har en % BYA. Antall enheter i områder med en oppgitt % BYA vil 

avhenge av mange faktorer ikke minst hvor store enheter det bygges og hva markedet 

etterspør.  

Eksisterende plan 

T1-T22 og T38 enkelt hytter (1 enhet) 23 

T8 og T23-T37 og T39-T41 (2 enheter) 36 
Tun 1-7  43 

Leiligheter L1 til L4 30 % BYA 
Leiligheter L5 40 % BYA 
Kombinert K1 60 % BYA 

Kombinert K2 30 % BYA 

  

Reguleringsforslaget 

T1-T7, T21, T32 og T34-T37 13 
Konsentrert T18-T20, T42-T49 57 

Tun 1-7 83 



 

Rapport – Reguleringsendring 13 

Leiligheter L1 til L4 30% BYA 
Leiligheter L5 40 % BYA 

Kombinert K1 35 % BYA 

Kombinert K2 35 % BYA 

 

Økningen i områder med fastsatt maksimalt antall er på (13+57+83) - (23+36+43) = 51 
enheter. Dessuten er område K2 utvidet i størrelse og fra 30% BYA til 35% BYA og 24/123 

endret til kombinert formål. 

Reduksjonen i områder med BYA er område K1 med reduksjon fra 60 % BYA til 35 % BYA 

Hvor mye reduksjonen i område K1 utgjør i enheter avhenger av mange faktorer. Sett opp 
imot økningen på 51 enheter i områdene med fastsatt maksimalt antall kan det 

skjønnsmessig konkluderes med at reguleringsforslaget gir adgang til bygging av 30-40 

flere enheter enn i dagens plan. Det vil imidlertid være en skjønnsmessig vurdering hvor 

mye som blir bygd i alle områdene med BYA og videre vil antallet utelukkende være et 

maksimum. I virkeligheten vil det være markedet som er styrende for hvor intensivt som 
bygges. Ut fra utbyggingstakten som har vært frem til nå er det utbyggingsvolum til 

mange år fremover. Intensiv utnyttelse av dette sentrale areal vurderes til å være i tråd med 

samordnet areal og transportplanlegging. Konsentrert utbygging som utnytter 

eksisterende infrastruktur vurderes til å være den minst arealkrevende form for utbygging 

av fritidsbebyggelse.   

3. Prosess 

Det er arkitektfirmaet Vårdal arkitekter som utformer bebyggelsen på Storefjellstølen og 

også dette selskapet som har varslet om igangsettelsen av reguleringsendringen. Brev 
med detaljert forklaring og kartutsnitt ble utsendt til naboer og berørte sammen med 

varslingen 15.7.2022. Vårdal arkitekter AS hadde formelt oppstartsmøte med Gol 

kommune 23.8.2022. Etterfølgende ble det utsendt brev til offentlige instanser 25.8.2022 

og annonsert i lokalavisen Hallingdølen. Frist for innspill i annonsen ble satt til 14.10.2022. 

Etter varslingen har Asplan Viak påtatt seg arbeidet med å søke om  

reguleringsendringene og utforme reguleringsplan og bestemmelser etter kravene i plan 

og bygningsloven. 3D modellen og illustrasjoner ellers er utført av Vårdal arkitekter AS. 
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Nedenfor ses en tabell med oversikt over de skriftlige henvendelser som har kommet til 

planarbeidet og planfremstillers kommentarer til disse: 

Avsender Resyme av innhold Vurdering 

(1)Stian Brenna 
og Tone Enger 
18.8.22, samt 
merknad fra Stian 
Brenna 29.7.22 

Er eiere av hytte på 24/135 som 
ligger rett nedenfor 
planområdet. Er undrende til at 
planen skal revideres og mener 
antall enheter blir vesentlig økt. 
Er særlig kritisk til område K1 
og risiko for å få høy blokk 
bebyggelse tett på deres 
eiendom. Mener 
renovasjonsplassen bør fjernes 
og er også kritisk til foreslått 
vegløsning. Argumenterer for 
at foreslåtte endringer vil gi en 
stor forringelse av 
eiendommen. Bestemmelsene i 
denne reguleringsplanen er 
romsligere enn i andre planer 
og foreslåtte endringer bør 
avvises. 

Endringen i vegsystemet betyr at det 
naturlig vil gjøres forbi 
renovasjonsområde og parkering samt 
planlagt dagligvare i område K1. Som 
avbøtende tiltak for mer trafikk er det i 
reguleringsbestemmelsene satt krav om 
at skiløypen som går langs 
eiendomsgrensen skal legges på en voll, 
som minimum er 2 m over eksisterende 
terreng. Dette vil sammen med 
høydeforskjellen være skjermende. 
Byggeområdet er utvidet ift. 
Eksisterende reguleringsplan, men tillatt 
BYA er redusert og byggegrensen er 
tilnærmet lik. Offentlig ettersyn vil 
avdekke om Hallingdal renovasjon vil ha 
renovasjonsplass her eller om området 
skal bruke annen løsning.  

(2)Inger og Pål A. 
Sanne, 15.8.22 

Protesterer først og fremst på 
de forhold som bører dem som 
nabo og det er antall enheter 
samt at tomtene inn imot 
eksisterende hyttefelt omgjøres 
til konsentrert bebyggelse. 
Ønsker ikke sammenføying av 
tomt 16 og 17 og endring til 8 
enheter. Det samme gjelder 
endringene i det som nå er 
foreslått som tun 6. Ønsker ikke 
formuleringen om «trappende 
byggverk»i område L4. 
Endringen i vegmønster vil 
også gi mer trafikk langs 
eiendommen.  

Det er forståelig at naboer som grenser 
inntil feltet ønsker så lite trafikk og så få 
enheter som mulig. Området er 
imidlertid i ferd med å bli en egen 
destinasjon og med bakgrunn i hotell, 
heiser og gjeldende reguleringsplaner 
er det påregnelig med en stor utvikling. 
Hvorvidt dette innebærer konsentrert 
fritidsbebyggelse eller tradisjonelle 
tomter, som i eksisterende 
reguleringsplan, får være opp til 
planutvalget å avgjøre. Det er laget 3D 
modell som synliggjør detaljert hvordan 
utbyggingen vil se ut og hvilke 
konsekvenser den får. Med bakgrunn i 
innspillene er det gjort endringer i både 
område K1, tomt 46 og tun 6 for å 
imøtegå innspillene. Se pkt. 2.3. ovenfor. 
Ut fra en overordnet tankegang og i tråd 
med nasjonal politikk er det positivt å 
utnytte sentrale arealer inntil 
eksisterende infrastruktur intensivt i 
stedet for å ta nye arealer i bruk. 

(3)Aud-Katrin 
Sugar og Sverre 
Junker, 19.8.22 

Uttrykker bekymring for at det 
stadig godkjennes endringer i 
reguleringsplaner i kommunen. 
Motsetter seg at enkelttomter 

Når det gjelder totall antall enheter så er 
dette usikkert både i eksisterende og 
forslaget til ny plan. Grad av utnytting er 
fastsatt i % BYA og det vil være stort 
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endres til «blokker». Dette vil gi 
økt trafikk og endre karakteren i 
heleområdet. Stiller spørsmål 
ved om det er nok grunnvann 
til utbyggingen. 
Renovasjonsanlegget bør 
flyttes og det må være mere 
grøntareal som i eksisterende 
plan. Er sjokkert over hvilke 
naturinngrep som er tillatt i 
området og vanskelig å uttale 
seg til planer når landskapet 
endres. Foreslåtte høyder er 
umusikalsk iftt. Omgivelsene. 
Ønsker tegning av hvordan det 
ser ut når alt er ferdig.  

spend i hva som bygges, 
leilighetsstørrelse m.m. I forhold til 
foreslåtte endringer inn imot 
eksisterende fritidsboliger i sør vises til 
kommentarene ovenfor (nr. 2). Her må 
planutvalget få gjøre sitt skjønn. Det er 
laget en omfattende 3D modell for 
området og den vil bli brukt under 
behandlingen og utsnitt er sendt inn 
sammen med søknaden. Renovasjon er 
kommentert under (1). Eventuell mulig 
innvirkning på vann kan tas direkte med 
utbygger. 

(4)Thor O. 
Bakken, Kjell Per 
Nibstad og 
Jørgen Gudim, 
28.7.22 

Ønsker ikke økningen i antall 
enheter økningen i 
mønehøyde. Det foreslåtte 
antall enheter belaster området 
og naboområdene på en 
urimelig måte. Påpeker videre 
at utbygger har flyttet 
grensemerker. Revidert 
reguleringsplan bør ikke vedtas 
før grenser er fastlagt korrekt. 

I forhold til antall enheter vises til 
kommentarene til (3). Det må bli opp til 
planutvalget å avgjøre hvor mye 
utbygging som tillates i området. Se 
kommentarene til (2). Flytting av evt. 
Grensemerker er ukjent for planlegger, 
men reguleringsplanen forholder seg til 
grensene i matrikkelen og disse 
forandres ikke om fysiske merker flyttes. 

(5)Audun Birger 
Hjertholm, 
27.7.22 

Synes det er relativt store 
endringer spesielt på tun 6 i 
form av økning i tillatt antall 
enheter samt veg tett på 
tomtegrense. Ønsker at 
opprinnelig reguleringsplan 
videreføres. Uttrykker positivitet 
til Storefjellstøll prosjektet og at 
området har godt av utvikling, 
som vil gi flere tilbud til 
hytteeiere i området. 

Endringen fra tradisjonell store 
hyttetomter inn imot grensen til 
tuntomter vurderes ikke til å gi større 
innvirkning på nabotomtene i Sollivegen. 
Utbygging av en utbygger skaper en 
annen helhet enn hvis tomtene ble 
bygget ut som tradisjonelle hyttetomter 
med selvbyggere. Fint å høre at det er 
positivitet rundt de muligheter prosjektet 
også vil skape for hytteeiere i området 
rundt. 

(6)Stig Vedås 
Hellesnes, 9.8.22 

Kan ikke akseptere foreslåtte 
endringer på området som nå 
er benevnt som tun 6. 
Endringene vil gi veg ned langs 
med tomtegrensen og gi mer 
støy, støv og brøyting. 
Inngrepene er store og 
inngripende og gir dobbelt så 
mange enheter. 

Området som er benevnt tun 6 er i 
eksisterende reguleringsplan regulert til 
5 tomter for fritidsbebyggelse og disse 
kan bebygges med 2 enheter hver. Det 
vil si 10 enheter i alt. Antall enheter i det 
nye forslaget blir 10 enkelt enheter på 
tuntomten samt en enhet på T 37. Dette 
Til sammen blir det 11 enheter, hvilket er 
1 enhet mer enn i eksisterende plan. 
Foreslått endring betyr at adkomstvegen 
legges nederst for nettopp å skape 
større avstand og rom ned til 
eksisterende tomter. Sammen med 
varsling om oppstart var det vist en 4 



 

Rapport – Reguleringsendring 16 

mannshytte ned mot tomtegrensen. Med 
bakgrunn i tilbakemeldingene fra 
naboene i området er denne tatt ut og 
erstattet med en enktelt hytter. 

(7)Trine Enger, 
10.8.22 

Hovedveg og 
renovasjonsområde tett inntil 
naboeiendom vil gi støy, støv 
og lukt. Renovasjonsplass må 
fjernes og legges ved felles 
renovasjonsplass for golsfjellet.  

Se vurdering til innspill nr. 1. 

(8) Wenche og 
Rune Øynebråten, 
8.8.22 

Kan ikke akseptere foreslåtte 
endringer på området som nå 
er benevnt som tun 6. 
Endringene vil gi veg ned langs 
med tomtegrensen og gi mer 
støy, støv og brøyting. 
Inngrepene er store og 
inngripende og gir dobbelt så 
mange enheter. 

I forhold til tun 6 vises til vurdering av 
innspill nr. 6. 

(9) Kjell Per 
Nibstad, 18.8.22 

Kan ikke akseptere foreslåtte 
endringer på området som nå 
er benevnt som tun 6. 
Endringene vil gi veg ned langs 
med tomtegrensen og gi mer 
støy, støv og brøyting. 
Inngrepene er store og 
inngripende og gir dobbelt så 
mange enheter. 

I forhold til tun 6 vises til vurdering av 
innspill nr. 6. 

(10), Einarset 
Hyttevelforening, 
17.8.22 

Sender innspill pva. hytteeiere i 
Bufarvegen og Sollivegen. 
Utbyggingen har vært veldig 
inngripende og er skjemmende 
i terrenget. Endringene er en 
oppskalering av prosjektet. 
Endringene foreslått i senter av 
området har mindre negativ 
effekt på omgivelsene, men 
avvik fra maksimal mønehøyde 
på 6,5 m langs randsonen og 
for tomter som påvirker 
silhuetten er særs negativt og 
bør avvises. Reguleringsplanen 
har høydekurver, men det er 
ikke lengre samsvar mellom 
terreng og eksisterende 
reguleringsplan. Er imot 
foreslått økninger av 
mønehøyder og antall enheter. 
Reguleringsendringene vil gi 
verdiforringelse for 
nærliggende fritidsboliger. Det 

Både den vedtatte og forslaget til 
revidert reguleringsplan er et stort 
inngrep i naturen. Arealet ligger inntil 
Golsfjellets største hotell og det er 
gjennom tidligere kommuneplan og 
vedtatt reguleringsplan lagt til rette for å 
bygge en destinasjon rundt Storefjell. 
Kjøpergruppen her er de som ønsker 
alle tilbudene med alpin, langrenn, hotell 
m.m. rett utenfor døren. De som ønsker 
urørt natur og stor luft mellom enhetene 
velger andre områder. Hele terrenget i 
området er berørt i en eller annen form 
og det er i tråd med nasjonal politikk å 
bygge kraftig i sentrale områder som 
dette i stedet for å legge fritidsboliger 
spredt ut over nye naturområder. 
Storefjell er Gols svar på Holdebakken i 
Hemsedal og Natten i Nesfjellet. Fra et 
overordnet arealperspektiv er det riktig å 
utnytte området intensivt. Fra et 
planfaglig perspektiv er det derfor bra å 
bygge tett. I innlevert forslag er 
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vurderes som kynisk og 
profittmaksimerende å endre 
prosjektet med voldsom 
oppskallering kort tid etter at 
eksisterende plan er vedtatt. 
Ber om at 
reguleringsendringen avvises i 
sin helhet.  

protestene fra naboene i sør tatt på alvor 
og tatt hensyn til. Dette ved å innføre 
bestemmelser om byggehøyde og 
endret byggegrense i område K1. Endret 
byggegrensen på tomt 48 og endres 
foreslått 4 mannshytte på tun 6 til 
tuntomter. Disse grepene er gjort for 
ikke få en kontrast mellom området 
innen denne reguleringsplan og 
eksisterende hytteområder sør og øst for 
feltet. Se egen beskrivelse av 
tilpasningene under pkt. 2.3 ovenfor. 

(11)Gol 
ungdomsråd, 
møte 1.9.22 

Gol ungdomsråd støtter ikke 
reguleringsendringene. Ønsker 
ikke tett og ikke høy 
bebyggelse, men å bevare 
fjellet og naturen. 

Storefjellstølen er avsatt til byggeområde 
i kommuneplanen og regulert fra før. Det 
er i tråd med nasjonal politikk å utnytte 
områder intensivt i stedet for å spre 
hytter ut over store areal. Med en 
arealpolitikk som utnytter eksisterende 
og sentrale reiselivsområder i stedet for 
å spre seg utover i nye arealer vil en 
kunne spare store naturområder. 

(12)Hallingdal 
brann og redning 

Minner om viktigheten av 
fremkommelighet og 
tilrettelegging for 
brannvesenets innsats ved evt. 
brann og ulykke. 
Reguleringsendringen må ikke 
være til hinder for dette. 

Brann er ivaretatt i eksisterende 
prosjektering i området og 
reguleringsendringen med blant annet 
slakere vei anses som positivt for 
fremkommeligheten for brannbil. 

(13) 
Statsforvalteren, 
16.8.22 

Oppsummerer 
Statsforvalterens rolle og hvilke 
nasjonale og regionale 
interesser Statsforvalteren 
særlig fokuserer på.  

Endringene omhandler i stor grad 
interne forhold i feltet for bedre feltet 
som helhet. Det vil blant annet medføre 
mulighet for mer luft og uterom mellom 
bebyggelsen, der det egner seg 
topografisk. Området har sentral 
plassering på Golsfjellet inntil hotell og 
heiser og bør utnyttes intensivt i henhold 
til samordnet areal og 
transportplanlegging. 

(14) Viken 
fylkeskommune  

Viser til regional plan for areal 
og transport i Buskerud 2018-
2035 og til at området inngår i 
et område som er svært viktig. 
Skiløyper bør krysse vei minst 
mulig. Opptatt av tilpasning til 
landskapet, helling og 
bestemmelser om skjæring og 
fylling. Viser til byggegrenser 
langs vassdrag og til vestre løp 
av Braastadbekken. Viser til 
ABC-prinsippet og ønsket om å 
styrke de kommersielle 

Området er detaljregulert fra før og 
hovedplangrepet forandres ikke. Mye 
infrastruktur er utbygd og ligger fast i 
tillegg til enhetene som er bygget. Det 
er laget detaljert 3D modell for å ivareta 
landskap m.m. på et helt annet 
detaljeringsnivå enn et overordnet 
hellingskart som blir brukt når en starter 
planlegging i et jomfruelig terreng. 
Avstand til bekk videreføres. Det vestre 
løp av Braastadbekken ble omtalt i 
planbeskrivelsen og ble lagt om utenfor 
planområdet for lenge siden. 
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kjernene i destinasjonen. 
Påpeker videre en rekke av de 
forholdene som må utredes i 
en reguleringsplan. 

Eksisterende plan er derfor utformet 
uten å ta hensyn til denne. 
Reguleringsendringen bygger opp om å 
styrke Storefjell som destinasjon. Når det 
gjelder utredningsnivå vises til at 
området er detaljplanlagt i nyere tid og 
delvis utbygd. Endringene er i samråd 
med kommunen ikke vurdert til å 
medføre at alle utredninger gjøres på 
nytt. I stedes rettes fokus på de forhold 
som er søkt endret. 
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4. Vedlegg 

• Plankart som pdf 

• Plankart som Sosifil 

• Reguleringsbestemmelser, endringer skrevet i rødt 

• VA-notat som supplerer gjeldende VA-plan, ettersendes. 

• Samlet sett av innkomne merknader  
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