
 

 
  

Ulsåkstølen utvikling AS 

PLANINITIATIV 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR ULSÅKSTØLEN/SN1 

Dato: 18.02.2021 
Versjon: 01 

www.asplanviak.no 

Foto: Espen Ramsbacher 



 

Dokumentinformasjon 
 

Oppdragsgiver: Ulsåkstølen utvikling AS 
Tittel på rapport: Planinitiativ Ulsåkstølen 
Oppdragsnavn:  Regulering Ulsåkstølen 
Oppdragsnummer:  627428-01 
Utarbeidet av:  Allan Hjorth Jørgensen 
Oppdragsleder: Allan Hjorth Jørgensen 
Tilgjengelighet:  Åpen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INNLEDNING 

Asplan Viak AS er engasjert av Ulsåkstølen utvikling AS til å gjennomføre et reguleringsplanarbeid for 
62/188 og deler av 62/9. Planområdet omfatter eksisterende bedrift Ulsåkstølen samt et areal som 
ligger inntil. Nedenfor ses informasjon om driften ved Ulsåkstølen Fjellstugu hentet fra nettsiden 
Hemsedal.com: 

 

Dette planinitiativet er utformet iht. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering, og 
er bygd opp etter forskriftens §1, pkt. a-l.   

Det bes om et oppstartsmøte med Hemsedal kommune så snart planinitiativet er behandlet for å 
klargjøre forutsetningene for videre planarbeid og hvilken planprosess som må til for å kunne 
realisere prosjektet.   

 

 

Figur 1: Utsnittet viser planområdets beliggenhet nord for Helsingvatnet og ved foten av fjellet Skogshorn. 
Planområdet ligger innen den røde sirkelen. 

 



 

a) Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for inntil 10 utleiehytter med et samla BRA på 300-
700m2, i tråd med kommuneplanens formålsgrenser og bestemmelser. Konseptet skal være med på å 
bygge opp om driftsgrunnlaget til eksisterende kafe/restaurant og videreutvikle aktivitetene i 
området.  

b) Planområdet og virkninger av planarbeidet  

Planområdet ligger nord for Helsingvatnet ved foten til fjellet Skogshorn. Terrenget i planområdet 
består av en liten rygg med spredte bartre. Foreslått planområde har en høyde på 877 moh. lengst 
mot øst og opp til 905 moh. lengst mot vest. Landskapet er enda relativt flatt et par hundrede meter 
nord for området før det stiger bratt opp imot Skogshorn som er 1728 moh.  

Det jobbes med arkitekt for utforming av hyttene. Lokalt vil hyttene på ryggen bli synlige, men i et 
større perspektiv vil bebyggelsen ligge skjermet og lite eksponert til i landskapet.  

  

Figur 2: Utsnittet viser planområdets og planområdets beliggenhet. Hovedeiendommen 62/9 er fremhevet med 
blå farge. Planområdets lokalisering er illustrert med rød sirkel. 

 

Virkningene av planarbeidet er at eksisterende bedrift vil stå sterkere rustet for fremtiden og vil 
kunne øke sin omsetning. Samtidig vil Hemsedal kommunen få et nytt, unikt overnattingsalternativ 
som vil være en styrke og tilskudd for reiselivet i kommunen.  

c) Planlagt bebyggelse og andre tiltak 

Det legges opp til maks. 10 ny enheter i tråd med kommuneplanens bestemmelser. Endelig 
plassering vil bli foretatt gjennom feltarbeid med innmåling av viktige elementer og detaljplanlegging 
ift. nødvendig infrastruktur som strøm, vann og avløp. 

d) Utbyggingvolum og byggehøyder 



 

Det legges opp til små enheter i tråd med kommuneplanens krav til volum og høyder. 

 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet  

Det skal innenfor planområdet bygges utleiefritidsboliger etter TEK17 standard. Planen skal også 
forholde seg til omkringliggende rekreasjonsområder og tur- og løypenett på en slik måte at det 
legges til rette for gode forbindelser og bruk av områdene.  

f) Tiltakets virkning på-, og tilpassing til, landskap og omgivelser 

Plangrepet, planomfang og utforming vil bli særskilt vurdert i planprosessen. De vil legges til rette for 
en helhetlig og framtidsretta planløsning. Nødvendige føringer innarbeides i plankart og 
reguleringsbestemmelser. Volum, form, høyde, material og fargebruk har konsekvenser for 
bygningers påvirkninger av omgivelsene og vil bli styrt gjennom bestemmelsene.  

Planløsningen vil bli nøye vurdert gjennom planprosessen og løsningen vil bygge på vurderinger gjort 
i felten og faglige analyser.   

Området vurderes som godt egnet til formålet og kan være en viktig støtte for videre drift av 
eksisterende støl.  

g) Forholdet til overordna planer og gjeldende reguleringsplaner  

Gjeldene føringer for planområdet finner man i kommuneplan for Hemsedal, PlanID 2016007, 
vedtatt 06.12.2018. Det meste av planområdet er i gjeldene kommuneplan avsatt til spredt 
næringsbebyggelse og gitt betegnelsen SN1. Det er stilt krav om detaljregulering. Reguleringen vil 
være i tråd med kommuneplanens bestemmelser og formål.  

 

Figur5: Kart som viser område SN1 i kommuneplanen til Hemsedal. 



 

 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Utvikling innenfor planområdet vil kunne bidra til å styrke turistnæringen i Hemsedal kommune med 
et nytt og unikt overnattingsalternativ.  

i) Samfunnssikkerhet  

Det vises til ny veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017). Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse i tråd med anbefalingene 
her ift. vurderinger av sikkerhet/risiko og sårbarhet.  

J og k) Berørte parter, prosess og medvirkning  

Det legges opp til en planprosess etter plan- og bygningsloven sine krav til prosess med medvirkning. 
Planprosessen vil også gjennomføres etter avtale med kommunen som planmyndighet. Oppstart av 
planarbeid vil sendes direkte til private og offentlige berørte parter. Adresselisten tas ut fra Statens 
Kartverk sine databaser for private parter når planavgrensningen er endelig fastsatt. Liste over 
offentlige fagmyndigheter som varsles framgår under. Vi ønsker innspill fra kommunen på om det er 
andre interesseorganisasjoner som bør varsles.   

• Hemsedal kommune  
• Buskerud fylkeskommune  
• Fylkesmannen i Oslo og Viken   
• NVE  
• Mattilsynet  
• Statens vegvesen  
• Hallingdal renovasjon  
• Hemsedal Energi  

Det legges ikke opp til en utvidet medvirkningsprosess, åpne møter etc., med det vil bli tatt direkte 
kontakt og lagt opp til møter ved behov.  

l) Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning  

Reguleringen er i tråd med overordna planverk. Iht. Forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 
skal planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn konsekvensutredes. 
Tiltaket er ikke listet opp i forskriftas Vedlegg I og utløser derfor ikke automatisk krav til 
konsekvensutredning. Tiltak i Vedlegg II er derfor ikke aktuelle siden planforslaget vurderes til å ikke 
kunne gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 



 

2. VEDLEGG 

- Skredrapport, Skred AS 

 


