
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING 
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HOLE KOMMUNE 
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Vedtatt av Hole kommunestyre 04.11.2019, sak xxx/19 
 

§ 1 PLANENS AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist på plankart merket med Plan-ID 201401, datert 02.06.2017. 

§ 2 PLANENS FORMÅL 
Planområdet er regulert til følgende formål (plan- og bygningslovens kapittel 12): 
Bebyggelse og anlegg: 
Frittliggende småhusbebyggelse (BF) 
Privat tjenesteyting (BOP1 – BOP4) 
Vann- og avløpsanlegg (VAR) 
Renovasjonsanlegg (BRE) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Kjøreveg (KV1- KV5) 
Gang-/ sykkelveg (GS1 – GS4) 
Annen veigrunn – grøntareal (VG1-3) 
Kollektivholdeplass (KHP1, KHP2) 
Parkeringsplasser på grunnen (PP) 
 
Grønnstruktur: 
Friområde (FO1) 
 
Landbruks-, natur- og friluftsområder: 
Friluftsområde (LF1) 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag: 
Småbåthavn (SH) 
Friluftsområde i sjø og vassdrag (FSK1, FSK2) 
 
Områdebestemmelser: 
Område hvor det tillates at vei kan overbygges (#1) 
Midlertidig anlegg- og riggområde (#2) 
 
Hensynssoner, sikrings-, støy- og faresoner: 
Sikringssone – frisikt (H140) 
Hensynsone – landskap (H550) 
Sikringssone høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler (H370) 
 



§ 3 FELLESBESTEMMELSER 
 
§ 3.1 Kartgrunnlag 
Kartgrunnlag med vertikal datum NN54 ligger til grunn for reguleringsplanen. 
 
§ 3.2 Utomhusplan 
Det skal vedlegges utomhusplan i målestokk 1:500 for det aktuelle området som skal 
utbygges. Utomhusplanen skal vise opparbeidelsen av området. 
 
§ 3.3 Kulturminnevern 
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, forflytte, 
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede 
kulturminner eller fremkalle fare for at dette skal skje, må arbeidene straks stanses og 
Buskerud fylkeskommune varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller 
ansvarshavende leder på stedet. 
 
§ 3.4 Byggehøyde – sikkerhet mot flom 
For all ny bebyggelse for varig opphold skal overkant gulv ligge over kote 65,9. 
 

§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
§ 4.1 Uteoppholdsarealer 
Uteoppholdsarealer innenfor byggeområdene BOP1, 2, 3 og 4 skal være opparbeidet i 
samsvar med utomhusplanen før brukstillatelse gis. 
 
§ 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. 

§ 4.3 Støy 
Miljøverndepartementets rundskriv T-1442/12 for utvendig og innvendig støybelastning 
skal ivaretas. Eventuelt nødvendig skjerming skal være ferdig gjennomført før 
brukstillatelse gis. 
Før det gis brukstillatelse for nye bygg innenfor felt BOP1 skal eventuell støyskjerming mot 
Fv 155 være etablert. Støyskjermenes plassering og høyder tilpasses planlagt bebyggelse 
ved rammesøknad. 
Støyskjerming langs Fv155 skal driftes og vedlikeholdes av den som trenger skjermen. 
 
§ 4.4 Brannvann, kapasitet 
Før det gis rammetillatelse for nye bygg innenfor områdene BOP1-BOP4 skal endelig 
løsning for å sikre tilstrekkelig brannvannsmengde og trykk være godkjent av riktig 
myndighet. 
 



§ 4.5 Utbyggingsrekkefølge – innsatstid brannvesen 
Bygninger innenfor område BOP1-BOP4 kan ikke bebygges med sykehus / sykehjem m.v. 
(pleieinstitusjoner som krever assistert rømning), jfr. veiledning til forskrift om organisering 
og dimensjonering av brannvesen §4.8 – innsatstid, før det er etablert brannstasjon som 
kan nå området innen en innsatstid på maksimum 15 min. 
 
§ 4.6 Konsekvensreduserende tiltak – innsatstid brannvesen 
Følgende tiltak implementeres som sikkerhetstiltak i bygninger innenfor område BOP1- 
BOP4 for å kompensere for manglende tilfredsstillelse av krav om 10 minutters innsatstid 
til området utover krav som stilles til risikoklasse 6 for bygg i henhold til TEK10: 
• Bruk av hurtig respons sprinklerhoder. 
• Etablere branncelleskiller EI 60 uavhengig av antall etasjer. 
• Forsterket internkontroll. 
 
§ 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.  

 
§ 4.8 Etablering av vegetasjonsskjerm mot eiendommen 233/10 
Det skal etableres skjermbeplantning på 233/40 mot fritidsbolig på 233/10 i vest før det gis 
ferdigattest. Det benyttes busker som blir inntil 2 m høye for ikke å stenge utsikten mot 
fjorden fra BOP1. Etablering av skjermbeplantning skal skje i samråd med eier av gbnr. 
233/10. 

§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 5.1 Frittliggende småhusbebyggelse (BF) 
Innenfor området tillates oppført en enebolig. 
Utnyttelsesgraden skal ikke overstige %BYA=30%. 
Maksimum gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis kote 73,5 og kote76,0. 
Ved flatt tak er gesimshøyde lik mønehøyde. 
Det avsettes plass til 3 biloppstillingsplasser, hvorav en i garasje/carport. Bileilighet krever 
en ekstra plass. 
 
§ 5.2 Privat tjenesteyting (BOP1 – BOP4) 
Reguleringsformål: 
Innenfor områdene tillates etablert bygg for helse- og omsorgsrelatert virksomhet, 
herunder alders- og omsorgsboliger med service, tilhørende aktivitetsbygg og bygg for 
administrasjon samt uteoppholdsarealer, kjørearealer (internveier) og parkering. 
 
Byggehøyder: 
For samtlige fire delområder kan trapp og heishus overskride angitt maksimal kotehøyde 
med 2,0 meter. 
 
Parkering: 
Parkeringsbehovet for områdene skal søkes løst på felt KV1 og felt PP. 
Det tillates også parkering innenfor de enkelte byggeområdene BOP1-BOP4. 
 



Estetikk: 
Ny bebyggelsen innenfor felt BOP1 – BOP4 skal gis en plassering og utforming slik at 
bebyggelsen innenfor det enkelte felt får et enhetlig uttrykk med tanke på farge og 
materialbruk. 
 
Felt BOP1: 
Utnyttelsesgraden skal ikke overstige %BYA=47%. 
Ved etablering av saltak skal ikke gesims- og mønehøyde overstige henholdsvis kote 77,4 
og kote 79,4. Ved etablering av flatt tak skal ikke gesimshøyden overstige kote 78,4. 
Kjøreadkomst til området skal skje fra adkomst- og parkeringsareal KV1. 
 
Felt BOP2: 
Utnyttelsesgraden skal ikke overstige %BYA=57%. 
Maksimal byggehøyde skal ikke overskride kote 78,4. 
Kjøreadkomst til området skal skje fra adkomst- og parkeringsareal KV1 og KV2. 
 
Felt BOP3: 
Utnyttelsesgraden skal ikke overstige %BYA=60%. 
Maksimal byggehøyde skal ikke overskride kote 69,9. 
Kjøreadkomst til området vil skje fra KV1 via vei KV2. 
 
Felt BOP4: 
Utnyttelsesgraden skal ikke overstige %BYA=57%. 
Innenfor området er det to soner for byggehøyder: 
Sone 1: Maksimal byggehøyde skal ikke overskride kote 78,4. 
Sone 2: Maksimal byggehøyde skal ikke overskride kote 75,6. 
Kjøreadkomst til området vil skje fra KV1 via vei KV3. 
Innenfor området BOP4 kan areal for vendehammeren knyttet til KV3 om nødvendig 
forskyves/endres ved rammesøknad. 
 
§ 5.3 Vann- og avløpsanlegg (VAR) 
Innenfor området tillates etablert bygg for vann- og avløpsrelatert anlegg. 
 
§ 5.4 Renovasjonsanlegg (BRE) 
Innenfor området tillates etablert renovasjonsanlegg. 
Eksakt plassering av området for renovasjon innenfor KV1 kan fastsettes ved 
rammesøknad. 
 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
§ 6.1 Felles kjørevei og parkering (KV1) 
 
Området skal benyttes som felles parkeringsareal og felles adkomstvei for 
byggeområdene BOP1, 2, 3 og 4. 
Allmennheten har rett til gangadkomst til friluftsområde LF1 og friområde FO1 via 
trafikkareal KV1. 
Allmennheten har rett til kjøring inn til parkeringsplass PP via trafikkareal KV1. 
Hytteeiendom gbnr. 233/41 beliggende sørvest for BOP1 har kjøreadkomst over KV1. 



Boligeiendom gbnr. 233/28 beliggende sør for planområdet har kjøreadkomst over KV1. 
Boligeiendom gbnr. 233/38 har kjøreadkomst over KV1. 
§ 6.2 Felles kjørevei (KV2) 
Veien skal fungere som felles adkomstvei til byggeområdene BOP2 og 3.  
Veien skal være kjørbar og dimensjonert for utrykningskjøretøy som ambulanse og 
brannbil. 
Allmennheten har rett til gangadkomst over området fra fylkesveien til friluftsområde LF1. 
 
§ 6.3 Felles kjørevei (KV3) 
Veien skal være felles adkomstvei for område BOP4 og eiendommen 233/28 sør for 
planområdet. Veien skal knyttes til vei/gårdsplass på boligeiendommen 233/28 med 
tilfredsstillende kurvatur og stigningsforhold. Plassering av vendehammeren kanendres 
ved rammesøknad. 
 
§ 6.4 Felles kjørevei (KV4) 
Veien skal være felles adkomstvei for eiendommene 233/10, 19 og 24 og skal knyttes til 
allerede etablerte adkomstveier nord for planområdet, med tilfredsstillende kurvatur og 
stigningsforhold. 
 
§ 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. 

 
§ 6.6 Gang-/ sykkelveg (GS1 – GS3) 
Gang-/ sykkelveiene reguleres til offentlig trafikkareal med de bredder som fremkommer 
av plankartet. 
 
§ 6.7 Annen veggrunn (VT) 
Arealene representerer grøfteareal og nødvendig sideterreng til trafikkarealene. 
 
§ 6.8 Annen veggrunn – grøntareal (VG1-3) 
Nødvendig del av arealet kan benyttes til grøft og snøopplag. VG1 skal fungere som 
en grønn buffersone mot fylkesvegen. 
 
§ 6.9 Kollektivholdeplass (KHP1 - KHP2) 
Arealene reguleres til offentlig trafikkareal – kollektivholdeplass i tilknytning til Fv 155. 
 
§ 6.10 Parkeringsplasser (PP) 
Området reguleres til privat parkeringsplass. 
Området skal være tilgjengelig som parkeringsplass for allmennheten. 
 

§ 7 GRØNNSTRUKTUR 
 



§ 7.1 Friområde (FO1) 
Arealet reguleres til privat friområde. Området skal fungere som en grønn buffersone mot 
hyttebebyggelsen i vest. 
Allmennheten har rett til fri ferdsel over området. 
 
§ 7.2 Friluftsområde (LF1) 
Arealet reguleres til privat friluftsområde og skal nyttes som allment tilgjengelig 
grøntområde. 
Område for vann- og avløpsanlegg (VAR) skal kunne ha kjørbar adkomst over LF1. 
Innenfor området kan det etableres landfeste for bryggeanlegget (felt SH). 
Det tillates anlagt trapp fra nordre del av området og opp til område KV1. 
Det tillates terrengbearbeiding av området mellom grensen for hensynssone landskap og 
vestsiden av område BOP2. 
 

§ 8 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
§ 8.1 Småbåthavn (SH) 
Arealet reguleres til privat småbåthavn. 
Innenfor området kan det etableres flytebrygger med landfeste innenfor friområde FO1. 
Det tillates maksimalt 30 båtplasser. Inntil 10 plasser reserveres tinglyste rettighetshavere, 
10 plasser reserveres dagsbesøkende (gjestebrygge), og 10 plasser reserveres for eget 
behov. 
 
§ 8.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag (FSK1 og FSK2) 
Arealet reguleres til offentlig friluftsområde. 
Innenfor området FSK2 kan det etableres handikaprampe for bading og 
grillbrygge/badebrygge på innsiden av den nordlige odden. Bryggen skal etableres på 
pæler. Utfylling av masser for etablering av molo skal ikke tillates. 
 

§ 9 OMRÅDEBESTEMMELSER 
 
§ 9.1 Bestemmelsesområde #1, sone som kan overbygges 
Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates det at vei KV2 kan overbygges med en passasje 
(åpen eller lukket) mellom feltene BOP2 og BOP3. 
Fri høyde mellom overbygg og veibanen på KV2 skal være minimum 3,5 meter. 
Maksimum byggehøyde skal ikke overskride kote 78,4. 
 
§ 9.2 Bestemmelsesområde #2, midlertidig anlegg- og riggområde 
Innenfor området tillates anleggsarbeid i forbindelse med opparbeidelse av tilstøtende 
gang-/ sykkelvei og busslomme. 
Området kan i anleggsperioden brukes til mellomlagring av gravemasser, materialer og 
lignende. Etter avsluttet anleggsperiode skal berørt areal istandsettes og tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand. Etter avsluttet anleggsperiode opphører formålet midlertidig anleggog 
riggområde. 
 



§ 10 HENSYNSSONER, SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER 
 
§ 10.1 Sikringssone – frisikt, H140 
I frisiktsonen skal det være sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers planum. 
 
§ 10.2 Hensynsone – landskap, H550 
I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som kommer 
i konflikt med områdets funksjon som friluftsområde. 
Inngrep i terreng og vegetasjon utover vanlig skjøtsel, herunder lagring, tilrigging og 
massedeponering, er ikke tillatt. 
Ved skjøtsel skal det søkes utviklet en artsrik og fleraldret skogbestand. 
Silhuett og randvirkning av eksisterende vegetasjon skal særskilt søkes bevart. 
 
§ 10.3 Faresone – høyspenningsanlegg, H370 
Området omfatter byggeforbudssone langs eksisterende høyspentlinje. 
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