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Hilde Bendz 18.10.2018 FA - L12, 
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16/33 

 
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

053/18 
 

Plan- og miljøstyret PS 12.11.2018 

067/18 
 

Kommunestyret PS 10.12.2018 

 

Detaljplan for Tyrifjord Videregående skole - planID 201602.  
Planvedtak 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

Underretning sendes: 
Adressater i hht. liste 

 

 

Vedlegg: 
Detaljplan Tyrifjord Videregående skole - Merknadsbehandling 
Tyrifjord Videregående Skole - Planforslag A1 181017 
Reguleringingsbestemmelser rev 17-10-2018 
Planbeskrivelse-Tyrifjord Videregående skole 17-10-2018 
Lodnefiol ved Tyrifjord VGS 
 

Rådmannens innstilling 

Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

 

I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas detaljplan for Tyrifjord Videregående Skole slik som vist på 
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 19.06.18. 

 

   *    *    * 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og forvaltningslovens kap. 
VI.  Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra underretning om vedtak er 
mottatt.  Klagen stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og sendes via Plan- og miljøstyret i Hole 



 
 

kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no . 

 

 

Plan- og miljøstyret - 053/18 

12.11.2018 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas detaljplan for Tyrifjord Videregående Skole slik som 
vist på plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 19.06.18. 

   *    *    * 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og 
forvaltningslovens kap. VI.  Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra 
underretning om vedtak er mottatt.  Klagen stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og 
sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til 
postmottak@hole.kommune.no . 

 

 
 

Kommunestyret - 067/18 

10.12.2018 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
 
VEDTAK - Kommunestyret: 
I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas detaljplan for Tyrifjord Videregående Skole slik som 
vist på plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 19.06.18. 

   *    *    * 

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §1-9 og 
forvaltningslovens kap. VI.  Eventuell klage sendes skriftlig, og klagefrist er 3 uker fra 
underretning om vedtak er mottatt.  Klagen stiles til Fylkesmannen i Buskerud, og 
sendes via Plan- og miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til 
postmottak@hole.kommune.no . 
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 Saksopplysninger 
Forslag til detaljplan for Tyrifjord Videregående Skole ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 
13.11.2017.  Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget av hensyn til nasjonalt viktig 
naturmangfold og arten lodnefiol, samt manglende dokumentasjon og ivaretakelse av arten.  
Lodnefiol er vektet som sterkt truet i Norsk rødliste.  Sommeren 2018 ble det gjort 
registreringer i området, og 5 ulike forekomster er lagt inn med hensynssone landskap på 
plankartet og nye punkt § 4.2 og § 5.9 er tatt inn i reguleringsbestemmelsene.  På bakgrunn 
av dette er innsigelsen trukket. 

 

Anmodning fra landbrukskontoret og Fylkesmannen om å ta ut fra plankartet ca. 4 daa dyrket 
mark sør i området S3 er etterkommet. 

 

Det er gjort noen mindre endringer og justeringer i bestemmelsene.  Foreslåtte endringer er 
ikke av slik karakter at det vil kreve nytt offentlig ettersyn. Endringene er kommunisert med 
tiltakshaver. 

 

Reguleringsplanen vil ivareta Tyrifjord Videregående skole sine arealbehov knyttet til drift og 
utvikling av skolen i mange år fremover.  Med vedtatt detaljreguleringsplan kan planlagte 
tiltak gjennomføres i henhold til plan. 
 

Konklusjon 

Det foreligger ikke innsigelser til planforslaget lenger.  Forslag til detaljplan for Tyrifjord 
Videregående Skole foreslås vedtatt slik som vist på plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse datert 17.10.2018. 
 

 
 
 
 


