
Ver.17.10.2018 

 

  s. 1 

 

 

HOLE KOMMUNE 

Plan og miljø 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

for detaljplan Tyrifjord Videregående skole planID 0612 201602  
 

 

 

1.gangs behandling i planutvalget 13.11.2017, sak 038/17 

Offentlig høring 15.12.2017 – 02.02.2018. 

2.gangs behandling i planutvalget 12.11.2018, sak 052/18 

Vedtatt av kommunestyret 10.12.2018, sak 067/2018 

 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert ligger innenfor reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg    

       Skolebebyggelse -Barneskole 

       -Videregående skole 

   -Flerbrukshall for skolen 

       -Internat/ kantine 

       -Barnehage 

       -Boliger tilknyttet drift av skole  

       

     Nærmiljøanlegg - Oppstillingsplass for bobiler og campingvogner 

   -Servicebygg for bobiler og campingvogner 

       -Idrettsaktiviteter 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

     -Kjøreveg 

-Annen veggrunn- teknisk areal 

- Parkering for ansatte og besøkende. 

 

3. Landbruk, natur og friluftsformål 

        -Med uthus, vanningsanlegg 

 

4. Hensynssone 

        -Hensynssone- landskap 

 

5. Fellesbestemmelser 

    -Rekkefølgebestemmelser- brann, støy, kryss 

    -Universell utforming 

    -Vilkår for bruk av arealer- Fradelinger 

    -Sikring av verneverdier- Kulturminner 
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FORMÅLSBESTEMMELSER 

DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

§ 1. Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5,nr.1) 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg- Skoleformål  

1. Formål 

Område S3 skal nyttes til formål byggeområde, underformål Videregående skole, internat/ 

kantinedrift, forsamlingslokale og annet tilknyttet skolens drift.  

 

S3 skal nyttes til formål byggeområde, underformål  diverse skoledrift med tilhørende boliger 

for skolens drift 

 

S4 skal nyttes til formål byggeområde, underformål diverse skoledrift  og boliger tilknyttet 

skolens drift. 

 

S5 kan nyttes til formål byggeområde, underformål skoledrift og barnehage med tilhørende 

aktiviteter. 

 

S6 Skal kunne benyttes til fremtidig drift av barnehage med tilhørende parkeringsplasser. 

 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt på 

plankartet. I S3, S4, S5 og S6 skal dette være inklusive nødvendige parkeringsplasser for å 

dekke normal drift av arealene. I forbindelse med byggesak skal dette vurderes i de enkelte 

tilfeller. 

 

3. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer. Byggegrenser mot veg er vist på 

plankartet. 

4. Garasje 

Det kan bygges fellesgarasjer i områdene S3, S4 og S5. 

Garasjer skal være tilpasset bygningsmassen på tomta med hensyn til materialer, form og farger.  

 

5. Garasjeplassering 

Garasjer skal plasseres i en avstand på minimum 1,0 m fra grenser.  

 

6. Byggehøyde 

Innenfor S3 skal maksimal byggehøyde for gesims være 13 m og for møne 17 m over planert 

terrengs gjennomsnittsnivå.  

Innenfor S4, S5 og S6 skal maksimal byggehøyde for gesims være 6,5 m og for møne 8 m over 

planert terrengs gjennomsnittsnivå 

 

7. Takform og takvinkel 

I områdene S3, S4, S5 og S6 kan bygningene ha saltak, pulttak og valmet tak med takvinkel 

mellom 18 og 40 grader. 
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§ 1.2 Bebyggelse og anlegg- Felles bestemmelser for alle boliger/ skolebygg. 

 

1. Byggesøknad 

Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert:  

Plassering av bygg, tilpasning til omgivelsene, murer med høyde over 0,5 meter og utnyttelse 

av ubebygd areal. 

Tiltak mot radon skal også dokumenteres. 

 

2. Støytiltak 

Støyforhold skal være i tråd med T-1442/2012. Støyfaglig utredning skal danne grunnlag for 

igangsettingstillatelse. Utredningen skal belyse innendørs og utendørs støynivåer ved valgt 

løsning, samt at det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang på egnet 

uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. I dagens situasjon er det ikke behov for 

støytiltak i hht utarbeidet rapport for området. Ved senere bebyggelse skal det lages rapport ved 

bygging av nye bygninger som plasseres innenfor støyutsatte deler av eiendommen. 

 

3. Parkeringsdekning 

Parkeringsdekning skal vurderes i den enkelte byggesak i forhold til utnyttelsesgrad. 

 

4. Kulturminner 

Dersom det dukker opp kulturminner i forbindelse med byggearbeider skal alt arbeid stanses og 

kultumyndighetene varsles, jf. Kulturminneloven. 

 

§ 1.3  Bebyggelse og anlegg- Nærmiljøanlegg 

1. Formål 

Område S1 og S2 kan benyttes til formål byggeområde, underformål tilrettelegging for 

midlertidige oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner med tilhørende aktiviteter i 

forbindelse med møter og arrangement i skolens regi.  

Områdene skal ikke kunne benyttes til fast campingplass. 

Innenfor S1 og S2 kan det tilrettelegges for vann og avløp og det kan føres opp mindre bygg i 

forbindelse med renovasjon, toaletter, dusj og kjøkkenaktiviteter. 

Område S2 kan inneholde flerbrukshall for skolen, samt annet idrettsanlegg. 

 

2. Utnyttingsgrad  

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt på 

plankartet.  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. 

 

 

3. Byggegrense  

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer.  

 

4. Byggehøyde 

Innenfor S1og S2 skal maksimal byggehøyde for småbygg være 4 m for gesims og 6 m for 

møne, over planert terrengs gjennomsnittsnivå. Ved bygging av flerbrukshall  i S2 tillates det 
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maksimal byggehøyde på 10 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. Denne høyde gjelder 

både for møne og gesims. 

 

5. Takform og takvinkel 

I områdene S1 og S2 som også omfatter flerbrukshall, kan bygninger ha flatt tak, eller saltak, 

pulttak eller valmet tak med takvinkel mellom 22 og 27 grader.  

 

 

 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

§ 2.2 Kjøreveg og parkering 

1. Vei F_V1 

Området  F_V1 er eksisterende tilførselsvei fra fylkesveien. Veien er felles vei for alle beboerne 

i området, samt for skolen. Området omfatter kjørevei og annet teknisk areal. 

Veien slik den ligger i dag er av tilfredsstillende kvalitet for nåværende bruk. Ved eventuelt 

senere utvidet bruk til eiendommer i området eller til skolen kan veien utvides innenfor 

planavgrensningens omfang. 

 

2. Bruk av F_V1 

F_V1 skal være felles for boliger innenfor det regulerte området, samt øvrig eksisterende 

bebyggelse i området syd for det regulerte området. Ved en utbygging av S4 skal eiendommen 

216/23 ha adkomst fra F_V1. 

 

3. Vei F_V2 

Områdene  F_V2 skal nyttes til kjøreveg fra tilførselsvei og til skolen. Veiområdet inneholder 

også parkeringsplasser for besøkende til skolen. Området omfatter kjørevei og annet teknisk 

areal. 

 

4. Bruk av F_V2 

F_V2 skal være felles vei for F1, S1, S2, S3 og øvrige eiendommer som har rett til tilførselsvei 

gjennom skolens område. 

 

5. Vei F_V3 

Områdene  F_V3 skal nyttes til kjøreveg og adkomst fra tilførselsvei og frem til eiendommene 

syd i planen, samt eiendommene 217/94- 217/106- 217/61- og 217/54 .  

 

6. Bruk av F_V3 

F_V3 skal være felles vei for S5 eiendommene som i dag har adkomst i hht. pkt.5.  

 

7. Parkeringsplass F_P1 

Områder F_P1 skal være parkeringsplass for skolen i område S5. 

 

§ 2.3 Annen veigrunn-Teknisk areal 

1. Arealet A_TA1 er privat grøfteareal og skråningsareal 
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§ 3. Landbruks, natur og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr.4) 

§ 3.1 Friluftsformål 

Område F1 er beregnet for bruk av skolen til alle aktiviteter som er forbundet med vann og 

friluftsliv. Arealet skal være åpent for allmenn bruk til bading og friluftsliv. 

På arealet vil det være tillatt å sette opp et uthus som kan benyttes som lager for materiell i 

tilknytting til skolens aktiviteter. Byggets størrelse begrenses til 50 m2, og maks mønehøyde i 

forhold til gjennomsnittelig terrengnivå for uthuset settes til 4 meter. Bygg skal plasseres minst 

10 m fra strandlinja. 

Et mindre antall småbåter i forbindelse med skolens bruk fortøyes ved den eksisterende 

moloen. 

Innenfor arealet tillates også bygg for vanningsanlegg som fortsatt skal driftes. 

 

§ 4. Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 

§ 4.1  Hensynssone- landskap H550 

Tiltak i strandsonen som kan skade eller ødelegge områdets beskaffenhet, som snauhogst eller 

terrenginngrep er ikke tillatt.  Alle former for tiltak i området skal avklares med Hole 

kommune. Nødvendig skjøtsel av vegetasjon i området tillates. 

 
§ 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. 

 

 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL 

§ 5. Fellesbestemmelser (PBL § 12-7)  

1. Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

2. Støy 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger innen reguleringsplanen før støytiltak er 

gjennomført som beskrevet i bestemmelsenes § 1.2, pkt. 2. 

 

3. Krysset FV-158 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye bygninger innen reguleringsplanen skal krysset 

være opparbeidet i henhold til krav fra Statens Vegvesen. 

 

4. Gjennomføringsavtale 
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Dersom det skal utføres tiltak i krysset Fv158, skal det utarbeides en gjennomføringsavtale med 

Statens vegvesen (på vegne av Buskerud fylkeskommune), samt foreligge en godkjent 

byggeplan. 

 

 

 

5. Universell utforming 

Det skal stilles funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer i hht teknisk 

forskrift for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns og 

ungdommers særlige behov for leke- og uteoppholdsareal 

 

6.Bygging av interne veier 

Innenfor S4 og S5 kan det anlegges ny adkomstvei med avkjøring fra F_V1 og sydover 

gjennom S4 og S5, tilpasset fremtidig bebyggelse. 

Det kan også etableres parkeringsplasser innenfor S4 og S5 tilpasset fremtidig bebyggelse. 

 

7. Fradelinger 

Eventuelle seinere hensiktsmessige fradelinger innenfor planområdet kan godkjennes etter 

søknad. 

 

8. Kulturminner 

Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn blir oppdaget i forbindelse med 

gravearbeider, skal arbeidene omgående stanses og kulturmyndigheten skal varsles, jf. Lov om 

kulturminner §8, 2.ledd. 

 

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.  


