
 
 

Saksframlegg 
 
Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID 
Ingri Thingelstad 11.10.2019 PLANID - 

201401, FA - 
L13 

14/695 

 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 

031/19 
 

Plan- og miljøutvalget PS 21.10.2019 
051/19 

 

Kommunestyret PS 04.11.2019 
 
Omregulering Tyrifjorden Brygge - planvedtak 
 
Rådmannens innstilling 
Plan- og miljøutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 

I medhold av Pbl § 12-12 og 12-14 vedtas endring av detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – 
PlanID 201401 – slik vist på plankart datert 02.06.2017 og planbestemmelser datert 
11.06.2019. 

* * * 
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 miljøutvalget i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til 
postmottak@hole.kommune.no. 
 
Plan- og miljøutvalget - 031/19 
21.10.2019  
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
VEDTAK - Plan- og miljøutvalget : 
Plan- og miljøutvalget anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak: 

I medhold av Pbl § 12-12 og 12-14 vedtas endring av detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – 
PlanID 201401 – slik vist på plankart datert 02.06.2017 og planbestemmelser datert 
11.06.2019. 

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



 
 

 
Kommunestyret - 051/19 
04.11.2019  
Møtebehandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
VEDTAK - Kommunestyret: 
I medhold av Pbl § 12-12 og 12-14 vedtas endring av detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – 
PlanID 201401 – slik vist på plankart datert 02.06.2017 og planbestemmelser datert 
11.06.2019. 

*** 
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 miljøutvalget i Hole kommune, Viksveien 30, 
3530 Røyse, eller til postmottak@hole.kommune.no. 
 
 
Sammendrag 
Tiltakshaver har søkt om å endre deler av reguleringsbestemmelsene (§§ 4.2, 4.7 og 6.5).  
Endringene dreier seg i hovedsak om trafikkavvikling og VA-plan. Endringsforslaget dreier seg ikke om 
endringer i plankartet. 

Endringsforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i Plan- og miljøstyret 11.06.2019, sak 
021/19. Høringsfristen var 08.09.2019. Det kom inn 5 merknader. Disse merknadene er beskrevet, 
kommentert og behandlet i saksfremlegget tilhørende merknadsbehandlingen. 

Saksopplysninger 
Reguleringsplanen for Tyrifjord brygge har tidligere vært endret i Plan- og miljøstyret og 
kommunestyret. 

I sak 014/15 (09.03.2015) ble endringen om bl.a. endret formål lagt ut på offentlig ettersyn, slik vist 
på planmateriale 03.02.2015. Varsel om igangsatt planarbeid var 11.03.2014, med frist for innspill 
11.04.2014. 

Den 12.06.2017 ble merknadsbehandling foretatt (sak 021/17), og planvedtak gjort (022/17 og 
031/17), på bakgrunn av planmateriale datert 01.06.17 og 23.10.14, samt en endring i 
bestemmelsene vedrørende busker under to meter. 

I sak 006/19, 11.03.2019, ble klage på planvedtak behandlet i Plan- og miljøstyret. Administrasjonen 
tok da initiativ til å ta inn en setning i bestemmelsene om at det ikke tillates sengeinstutisjoner 
innenfor to av områdene. Klagesaken ble så sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Den førte 
ikke fram, og kommunens vedtak i sak 031/17 fra 12.06.2017 står seg. 

De endringene som det nå dreier seg om, er følgende forslag til endringer i 



 
 

reguleringsbestemmelsene: 

§ 4.2 Etablering av samferdselsanlegg 

Jfr. reguleringsbestemmelse § 6.5. Før det gis brukstillatelse innenfor feltene BOP 1-4 skal Fv 155 
og avkjøringen fra Fv 155 til område for adkomst og parkering f_KV1 være bygget i tråd med 
reguleringsplanen. Likeledes skal venstresvingefelt og delende trafikkøy på Fv 155, og trafikkøy 
/dråpeøy samt utbedring av busslommene med gangforbindelser, være bygd før brukstillatelse 
gis innenfor feltene BOP 1-4. 

 § 4.7 Vann og avløp  

VA-plan godkjent av Hole kommune skal følge rammesøknaden. Vann- og avløpssystem skal 
være bygd og godkjent før ferdigattest kan gis.  

§ 6.5 Offentlig kjørevei (KV5) 

KV5 omfatter Fylkesvei 155 og adkomst til planområdet. Eksisterende adkomst er til ca. 100 
campingvogner/boenheter og krovirksomhet, og ny bebyggelse forventes ikke å medføre utvidet 
bruk av eksisterende adkomst til planområdet. Kravet i PBL. § 27-4 mhp. lovlig adkomst, regnes 
som oppfylt for å kunne gi tillatelse til oppføring av ny bebyggelse i planområdet. 

Bestemmelsene ser slik ut i dag: 

§ 4.2 Etablering av samferdselsanlegg  

Før det gis byggetillatelse innenfor feltene BOP 1 - 4 skal Fv 155 og avkjøringen fra Fv 155 til 
område for adkomst og parkering f_KV1 være bygd i tråd med reguleringsplanen.  

Venstresvingefelt og delende trafikkøy på Fv 155 og trafikkøy /dråpeøy skal være bygd.  

Utbedring av busslommene med gangforbindelser skal være gjennomført før områdene BOP tas 
i bruk.  

Adkomstvei KV3 skal være opparbeidet før det gis byggetillatelse innenfor felt BOP 4. 

§ 4.7 Vann og avløp  

VA-plan godkjent av Mattilsynet og Hole kommune skal følge rammesøknaden. Vann- og 
avløpssystem skal være bygd og godkjent før ferdigattest kan gis.  

§ 6.5 Offentlig kjørevei (KV5) 

KV5 omfatter Fylkesvei 155. 

Bakgrunn for saken 
 



 
 

Tiltakshaver ønsker å endre deler av reguleringsbestemmelsene (§§ 4.2, 4.7 og 6.5). 

Endringene dreier seg i hovedsak om trafikkavvikling og VA-plan. 

Endringsforslaget dreier seg ikke om endringer i plankartet. 

Vurderinger 
Hole kommune har vurdert det slik at reguleringsbestemmelsene kan endres slik tiltakshaver har 
foreslått. 

Konklusjon  
Det foreligger ingen innsigelser i de innkomne merknadene. 

Det anbefales at endring av detaljplan for Tyrifjorden Brygge II med nye bestemmelser datert 
11.06.2019 vedtas. 

 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

 
Vedlegg: 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING TYRIFJORDEN BRYGGE_110619 
Plankart TB vedtatt 12_06_2017 
 
 
 
 


