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Rådmannens innstilling 

I medhold av pbl. § 12.11 avsluttes merknadsbehandlingen, og planforslaget foreslås vedtatt 
slik som vist på plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 17.10.2018. 

 

Plan- og miljøstyret - 052/18 

12.11.2018 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
I medhold av pbl. § 12.11 avsluttes merknadsbehandlingen, og planforslaget foreslås 
vedtatt slik som vist på plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 17.10.2018. 

 
 



 
 

 Saksopplysninger 
Forslag til reguleringsplan for Tyrifjord Videregående Skole ble 1.gangs behandlet 
13.11.2017, PM-sak 038/17, og lagt ut til offentlig ettersyn.  Det er kommet 7 merknader til 
planforslaget. 

 

M 1.          Hadeland og Ringerike avfallsselskap, HRA 

· Renovasjon må planlegges og hensyntas. 
· Når det bygges mer enn 10 boliger, anbefales det nedgravde avfallsbeholdere.  

Velger man å bruke HRA ved bygging av næringsvirksomhet, må 
renovasjonsforskriftens krav følges. 

Viktige elementer er: 

· Krav til snuplass og vegbredde 
· Renovasjonsbil skal ikke rygge, kun for å snu. 
· Nedgravd løsning krever mindre plass enn dunker. 
· HRA vil godkjenne plan for nedgravd løsning, og foreta befaring for å sikre 

tilgjengelighet. 

 

Kommentar. 

Nedgravd løsning må vurderes når/dersom det blir flere boliger i området, og i forhold til 
eksisterende skole- og internatdrift.  Sted for plassering av renovasjonsdunker er ikke vist i 
planen.  Plassering av renovasjonsdunker må avtales med HRA. 

 

M 2.          Statens vegvesen 

De har ingen kommentarer. 

 

M 3.          Stein Killen Larsen 

Han viser til sitt innspill, se sammendrag med kommentar s. 13 i planbeskrivelsen.  Han har 
følgende bemerkninger til tiltakshavers kommentarer til innspill fra Statens vegvesen om at 
Sersjantløkka ikke bør tillates brukt som atkomst til 3 boliger og 3 hytter: 

216/7  har benyttet veien mellom idrettsbanen og skolebygget i 30 år, og har således 
ervervet bruksrett ved hevd.  Det er uenighet med grunneier ombruk av vegen. 

Naboeiendommen 216/41 har tinglyst rett til å kjøre på samme veg. 

Begge eiendommene har offentlig renovasjon som benytter samme kjøreveg.  



 
 

Reguleringsplanen må derfor ivareta atkomsten til begge eiendommene. 

 

Kommentar 

Atkomsten til alle eiendommene til Sersjantløkka, bortsett fra 216/41, har atkomst som ligger 
utenfor planområdet.  Dette er privatrettslige forhold som partene må ordne opp i på egen 
hånd.  I henhold til brev fra skolens advokat, advokathuset Liljedahl, er det kun 216/41, 
Sersjantløkka 63, som har vegrett mellom skolebygningen og fotballbanen.  De andre 
eiendommene til Sersjantløkka har iflg. advokaten "tålt veirett",  fordi vegen på nordsida av 
idrettsbanen, hvor de har vegrett, mangler vedlikehold fra brukernes side.   

Avkjørselen fra fylkesvegen ligger utenfor planområdet, og blir ikke endret eller kommentert 
her.  Statens vegvesen har ikke innsigelser til planforslaget. 

 

M 4.          Fylkesmannen i Buskerud 

Energiløsninger og klimapolitikk 

Fylkesmannen savner en bedre vurdering i planforslaget på hvordran hensynet til 
energieffektivisering og miljøvennlige energikilder er vurdert og ivaretatt. Det vises til 
nasjonal målsetting om energieffektive bygnignsløsninger og at klimahensyn skal ivaretas 
gjennom planleggingen, og de ber om at dette blir vurdert før planen vedtas. 

Naturmangfold 
Innenfor planområdet er karplanten lodnefiol dokumentert flere steder. Lodnefiol er vektet 
som sterkt truet i Norsk rødliste for arter 2015. Det går ikke frem av planforslaget hvordan 
forekomsten av denne arten er tatt hensyn til. Utbygging av områdene S4 og S5 vil kunne 
komme i konflikt med forekomsten av lodnefiol. På grunn av hensyn til nasjonalt viktig 
naturmangfold og manglende dokumentasjon og ivaretakelse av dette fremmer 
Fylkesmannen innsigelse til planen.  De ber om at området blir kartlagt med hensyn til 
utbredelsen av arten, og at lokalitetene blir sikret i planforslaget. 

Jordvern 
Innenfor byggeområde S3 er det et areal på ca 4 daa som omfatter dyrka mark som ikke er i 
tråd med gjeldende kommuneplan hvor området er avsatt til LNF-område. Det går frem av 
saken at det ikke er behov for å ta i bruk dette arealet med det første. Arealet er ment som 
en reserve for et eventuelt fremtidig behov. Fylkesmannen viser til nasjonale føringer for 
jordvern og vil på denne bakgrunn sterkt fraråde den foreslåtte arealdisponeringen. Vi ber 
om at utvidelsen av S3 mot sør som omfatter dyrka mark blir tatt ut av planen. 
Oppsummering 
De vil likevel anbefale at bestemmelsene blir supplert med et krav som sikrer at ivaretakelse 
av arten blir dokumentert som en del av søknad om tiltak innenfor byggeområde S4 og S5. 
Videre bør merking av lokalitetene gjøres av en fagperson når det skal gjennomføres arbeid i 
nærheten av disse hensynssonene. Når det gjelder plankartet må tegnforklaringen suppleres 
med hensynssone for naturmiljø. 
De forutsetter derfor at kommune innarbeider deres anbefalinger i planforslaget før endelig 
vedtak av detaljreguleringen for Tyrifjord Videregående skole. 
 
Kommentar 



 
 

Det er gjennomført en registrering som dokumenterer 5 lokaliteter av lodnefiol innenfor 
planområdet. Registreringen og revidert planmateriale ble sendt Fylkesmannen som mener 
det er positivt at forekomstene er dokumentert og regulert inn i planen med bestemmelser 
som sikrer at lokalitetene med lodnefiol blir bevart.  De trekker dermed innsigelsen til 
planforslaget i brev datert 13.08.2018. 
Planforslaget er endret ved at hensynssoner for områder med lodnefiol er lagt inn på 
plankartet som H560_1-5, og hensyn landskap er lagt inn i tegnforklaringen.  Det er tatt inn 
nye punkt i bestemmelsene: § 4.2 om hensynssone- lodnefiol H560, og § 5.9 om merking før 
tiltak. 
Foreslått regulering av dyrka mark sør for internatet i S3 er redusert med vel 4 daa, i tråd 
med landbrukskontorets og Fylkesmannens anmodninger. 
 
M 5. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn 
til flom- og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir 
tilstrekkelig sikker.  Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 

 

M 6.          Buskerud fylkeskommune 

De forventer ikke å finne automatisk fredete kulturminner her, og mener planforslaget tar 
tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner gjennom planens 
reguleringsbestemmelser.  De har ingen merknader til planforslaget. 

 

M 7.          Thorvald Edvin Guleng 

Han viser til et punkt på s. 12 i planbeskrivelsen om atkomst til Sersjantløkka.  Der står det at 
"denne veien ikke bør være tillatt å benytte". 

Han og kona er eiere av Sersjantløkka 63, gnr/bnr 216/41, og har vegrett her som er sikret 
og tilnglyst 12.10.1982. 

 

Kommentar. 

Syvendedags Adventkirkens advokat fra Advokathuset Liljedahl, bekrefter at Sersjantløkka 
63, 216/41 har vegrett mellom skolebygningen og fotballbanen, og avviser at andre har 
vegrett til denne vegen.  Setningen på s. 12 i planbeskrivelsen justeres.    

 
 
Vurderinger 
 
Det vises til kommentarene til de enkelte merknadene M1 – M7. 
Planbeskrivelsen inneholder et avsnitt om virkninger av planen samt ROS-analyse for 
området. 
 
For områdene S1 og S2 er det lagt opp til at det kan bygges idrettshall og mindre bygg i 
forbindelse med renovasjon, toaletter, dusj og kjøkkenaktiviteter, samt at det skal legges til 



 
 

rette for midlertidige oppstillingsplasser for bobiler, campingvogner og biler i forbindelse med 
arrangementer på skolen uten at det var angitt en utnyttelsesgrad.  Den er nå foreslått satt til 
%BYA=20% på plankartet.  Det er i tillegg tatt inn en setning i:  
§ 1.3           
2. Utnyttingsgrad 
I områdene S1 og S2 kan det innenfor %BYA = 20% føres opp mindre bygg til renovasjon, 
toaletter, dusj og kjøkkenaktiviteter på inntil 100 m2 til sammen innenfor de to områdene. 
  
Trafikale forhold knyttet til Fv158 er regulert i reguleringsplan for G/S-veg Fjellsveien – 
Rudshøgda, vedtatt 10.12.07, og bygd i hht. planen.  Interntrafikken innenfor planområdet er 
liten, og trafikksikkerheten synes å være tilfredsstillende ivaretatt. 
I planområdet er det vist en mindre parkeringsplass ved barneskolen sør i området.  Denne 
er gitt reguleringskode på plankartet, og det er tatt inn nytt punkt i bestemmelsene om 
parkeringsplassen: 
§ 2.2           
7. Parkeringsplass F_P1 
Områder F_P1 skal være parkeringsplass for skolen i område S5. 
 
Allmennhetens interesser i strandsonen er ivaretatt ved regulering til friluftsformål, og 
hensynssone- landskap ivaretar landskapet og vegetasjonen.  Innenfor området tillates det å 
sette opp uthus for oppbevaring av skolens utstyr og materiell.  Det manglet bestemmelse 
om byggs plassering i forhold til strandlinja.  Ved å sette minimumsavstand fra strandlinja til 
10 m, er det mulig å sette opp et bygg uten større terrenginngrep i skråningen innenfor.  
Følgende setning om dette foreslås tatt inn i bestemmelsene:  
§ 3.1  Bygg skal plasseres minst 10 m fra strandlinja.   
 
Områdene for lodnefiol er registrert og lagt inn i plankartet som hensynssoner H560_1-5, og 
gitt egne bestemmelser: 
§ 4.2  Hensynssone- Lodnefiol H560 

Hensynsonene H560_1 til H560_5 er registrerte soner for bevaring av Lodnefiol. H560_2 vil 
delvis berøres  av endring på vei F_V3 for å oppnå bedre trafikksikkerhet. Det skal skiltes på 
hvert av stedene om arten, og bevaring av denne. Ved arbeider i nærheten av disse 
hensynsoner skal sonene avsperres med merkebånd slik at disse ikke berøres. 
 
§ 5. Fellesbestemmelser om rekkefølge  
9. Lodnefiol   
Forekomstene av lodnefiol skal sikres ved at arten blir dokumentert som en del av søknad 
om tiltak innenfor byggeområdene S4 og S5.  Merking av lokalitetene skal gjøres av 
fagperson før det skal gjennomføres arbeid i nærheten av hensynssonene. 
 
Planforslaget ivaretar skolens behov for nødvendig utvidelse de nærmeste årene.  
Nødvendig utbygging skal skje innenfor arealer regulert til undervisning. dvs. mulighet for 
etablering av:           
-     Nytt undervisningsbygg i sør 

· Barnehage 
· Evt. utvidelse av arealer for grunnskolen 

· Evt. boliger for ansatte ved skolen 
· Nødvendig parkeringsarealer og muligheter for oppstilling av campingvogner ved 

arrangementer 

 
Med godkjent detaljplan for skolens område, har de mulighet til å gjennomføre nødvendige 



 
 

utvidelser uten dispensasjonssøknader. 
 
Innsigelsene fra Fylkesmannen til planforslaget ang. lodnefiol er trukket. Plangrensen er 
justert etter anmodning fra landbrukskontoret og Fylkesmannen.  Det er tatt inn en ny setning 
i bestemmelsene om plassering av bygg/uthus i friluftsområdet ved fjorden.  Det er tatt inn 
bestemmelser om grad av utnytting i områdene regulert til nærmiljøanlegg. Planforslag, 
bestemmelser og planbeskrivelse er justert.  Forslag til endringer er avklart med tiltakshaver.  
Endringene er ikke av slik karakter at planen må legges ut til nytt offentlig ettersyn.  Det 
ligger derfor til rette for at planforslaget kan vedtas. 
 
 
Konklusjon 
Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget.  Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 
er justert i henhold til merknader, og innsigelsen er trukket. 
 
Merknadsbehandlingen av detaljplan for Tyrifjord Videregående Skole kan avsluttes.  
Området foreslås regulert slik som vist på plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 
17.10.2018. 
 
 
 
 
 


