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Hol kommune

Boligstrategi

Saksnr.

Utvalg
Kommuneplanutvalget

Møtedato

Rådmannens innstilling
Kommuneplanutvalget vedtar å oversende fremlagte forslag til boligstrategi til grendeutvalg og
tettstedsutvalg i Hol kommune. Grende-/tettstedsutvalgene inviteres til medvirkningsmøte.
Deretter fremmes boligstrategien til endelig politisk behandling.

Saken avgjøres av
Kommunestyret

Vedlegg
Boligstrategi for Hol kommune 25.08.2021
Innspill til boligstrategi fra Dagali grendeutvalg 07.03.2021
Innspill til boligstrategi fra Skurdalen grendelag og Skurdalen bu- og bygdelaug 14.02.2021
Innspill til boligstrategi fra Hovet grendeutvalg 07.03.2021
Innspill til boligstrategi fra Holet og Moen grendeutvalg 28.02.2021
Notater fra møte med Hol ungdomsråd 09.02.2021
Notater fra møte med Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 02.03.2021
Resultater fra spørreundersøkelse – innbyggere 09.04.2021
Resultater fra spørreundersøkelse – utflyttere 12.04.2021
Resultater fra spørreundersøkelse – boligbyggere 12.04.2021

Dokument i saken
Sakarkiv 2021/4936

Saksopplysninger
I Handlings- og økonomiplanene for 2019-2022, 2020-2023 og 2021-2024 er det vedtatt å
«utarbeide en helhetlig boligstrategi for Hol kommune. Stikkord: regulerte boligområder,
mangfold i boligtilbud, attraktivitet for nyetablerere, eldreboliger, boliger for vanskeligstilte.»
Arbeidet med boligstrategien startet for fullt januar 2021.
Det ble sendt ut invitasjon til alle grende-/tettstedsutvalg, samt en rekke andre organisasjoner 21.
januar. Samme dag ble også tre spørreundersøkelser for innbyggere, utflyttere og boligbyggere
publisert. Innen fristen 7. mars var det kommet skriftlige innspill fra Hovet grendeutvalg, Dagali
grendeutvalg, Holet og Moen grendeutvalg, Skurdalen grendelag og Skurdalen bu- og bygdelaug.
Det har i tillegg vært avholdt innspillsmøter med Råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse og Hol ungdomsråd.
Boligstrategien utreder overordnete føringer, faglitteratur og faglige anbefalinger, eksempler fra
andre kommuner og lokale behov, og presenterer prinsipper og tiltak for boligutvikling, med
utspring i vedtatte strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

Forhold til overordnet plan
Boligstrategien danner en del av kunnskapsgrunnlaget for revisjonen av kommuneplanens
arealdel og kommunedelplan Geilo. Boligstrategien danner også grunnlaget for satsinger og tiltak
i kommende Handlings- og økonomiplaner og årsbudsjett, og eventuelt andre relevante
kommunale planer.
Prinsippene og tiltakene presentert i boligstrategien tar opp i seg føringene i de langsiktige
arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 og er bygd opp med utgangspunkt i
strategiene knyttet til avsnittet om befolkning og bolig i den samme planen.

Miljøkonsekvenser
Hvor vi velger å plassere boligområdene i Hol kommune vil i stor grad påvirke hvordan
innbyggerne beveger seg i hverdagen. Fortetting i gangavstand til tettstedene reduserer
nedbygging av natur, som igjen er viktig for å ivareta biologisk mangfold og viktige
økosystemtjenester, og det kan bidra til redusert bilbruk med reduksjon i svevestøv,
klimagassutslipp og støy.

Økonomiske konsekvenser
Boligstrategien presenterer prinsipper og tiltak som kan medføre fremtidige investeringer,
kostnader og inntekter for Hol kommune. De økonomiske konsekvensene må vurderes nærmere i
forbindelse med Handlings- og økonomiplanarbeidet.

Vurdering
Boligstrategien peker ut en tydelig retning for kommunens boligpolitikk, er ambisiøs på
kommunens boligsosiale arbeid, og gir konkrete føringer for det videre arbeidet med
kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Geilo.

Boligstrategien er ikke en plan etter plan- og bygningsloven, og dermed ikke omfattet av krav til
behandling og offentlig høring. Administrasjonen mener at grende-/tettstedsutvalgene bør få
mulighet til å komme med sine vurderinger og innspill når boligstrategien har vært til behandling i
KPU. Deretter vil boligstrategien komme til endelig politisk behandling.

