Resultater spørreundersøkelse boligbyggere
Totalt 6 respondenter, hvorav 1 ikke var innenfor målgruppen, 1 var innenfor målgruppen men har
ikke svart på noen av de påfølgende spørsmålene. Ergo kun 4 respondenter med relevante svar.
4 respondenter har bygget egen bolig (vært «tiltakshaver» eller vært «ansvarlig søker» i et slikt
prosjekt) i Hol kommune i perioden 2015 og frem til i dag, 2 på Geilo, 1 i Hol, 1 ubesvart om sted
1 respondent planlegger bygging av bolig (som «tiltakshaver» eller er «ansvarlig søker» i et slikt
prosjekt) i løpet av de neste to årene, på Geilo

4. Hva ser du som den/de største utfordringene ved å bygge bolig i Hol kommune?
Respondentenes svar
Responstid på henvendelser og samarbeidsvilje
på å få ting til. Vi opplevde at enkelte var mer
problemorientert enn løsningsfokusert.
Vi opplevde det som ett ork til slutt å ha
kontakt med enkelte kommunen.
Som en nytilflyttet barnefamilie i 2015, var det
ikke et positivt møte med kommune. Hadde det
ikke vært for at vi følte et ansvar for å sette i
stand ett nedlagt småbruk vi hadde kjøpt i odel,
hadde vi nok dratt igjen.

Stikkord
Vanskelig å kommunisere med kommunen; lang
responstid og lite hjelpsomme svar.

Det har vært å finne tomt.
Tomteutvalget er rimelig bra. Viktig å
tilrettelegge for tilflytting, dvs
arbeidsmuligheter. Hol kunne med fordel hatt
større variasjon i boligmassen, satset også på
gjennomgangsboliger. Jeg har registrert flere
hus hvor det ikke ser ut til å være fastboende.
Det bør være en prioritert oppgave å sikre at
hus som ikke har unntak fra boplikten brukes av
fastboende.

Vanskelig å finne tomt
Enkelt å finne egnet tomt.
Ønsker gjennomgangsboliger/»prøvebo»ordninger.
Oppfølging av boplikt.

Utfordrende å finne informasjon/kontakt ift
søknader, vann og avløp, teknisk etc på et
samlet sted. Store områder som ifølge NVE må
vurderes av geolog og dekkes av tiltakshaver før
godkjenning.

Vanskelig å finne all relevant informasjon på ett
sted. (adm: tatt tak i våren 2021 på kommunens
nettsider)

