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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 
for 

TYRIFJORDEN BRYGGE 
 

Gnr/bnr 233/1, 233/38, 233/40 og gnr/bnr 233/1/16 i Hole kommune. 
 
 
 
 
Dato for siste revisjon av reguleringsplankartet: 19.11.09 
Dato for siste revisjon av reguleringsbestemmelsene: 14.04.2010. (hb) 
 
Vedtatt av Hole kommunestyre 14.06.2010, sak 021/10 
 
 
 
§ 1 Fellesbestemmelser  
 

 1. Søknad og melding  
a. Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan for området 

som viser bebyggelsens plassering og høyder, internt veisystem, gangsystem 
inkludert småbåtanlegg og parkering.  

b. Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides plan for bevaring og 
skjøtsel av eksisterende vegetasjon, både innenfor byggeområder og 
friluftsområder, jfr. § 1.8. Forhold knyttet til eventuell oppfylling av terreng skal 
belyses.  

 
 2. Utforming  

a. Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder 
volumer, stiluttrykk, materialbruk, farger o.l., utformes på en slik måte at 
byggetiltaket får en god arkitektonisk og estetisk utforming og at området 
samlet sett fremstår med et helhetlig preg.  

b. Universell utforming skal hensyntas spesielt i prosjekteringen av utearealene.  
 

 3. Plassering  
a. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene vist på 

reguleringsplanen når annet ikke er bestemt.  
b. Ny bebyggelse skal plasseres slik at det oppnås en god funksjonell og 

arkitektonisk helhetsvirkning.  
c. Utbyggingen skal skje på en måte som i tilstrekkelig grad hensyntar utsikt fra 

eksisterende bebyggelse og solforhold på uteoppholdsareal.  
d. Utbyggingen skal hensynta eksisterende terreng og verdifull vegetasjon som 

vist i planmaterialet, slik at mest mulig av grøntstrukturen blir bevart.  
 

 4. Kabler  
a. Alle nye kabler (lavspentanlegg, telenett, TV o.l.) skal legges i bakken.  

 
 5. Rekkefølge  

a. Før igangsettingstillatelse gis, skal trær som skal bevares måles inn og 
merkes på stedet.  

b. Utarealene skal være opparbeidet i samsvar med godkjent detaljplan senest 
ved ferdigstillelse av tilhørende byggeprosjekt.  

c. Det skal etableres voll og gjerde mellom Friluftsområde S1 og Fylkesvei 155 i 
samsvar med reguleringsplankartet senest ved ferdigstillelse av tilhørende 
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byggeprosjekt. Ved etablering av vollen tillates det at plasseringen i terrenget 
avviker noe fra det regulerte forløpet.  

d. Avkjøring inn til hotellet, herunder oppmerking av venstresvingefelt, 
fotgjengerovergang og trafikkøyer (offentlig trafikkområde T1), 
gang/sykkelveiene (T2 og T3), bussholdeplassene (T4)  
skal være etablert i samsvar med byggeplan godkjent av vegvesenet før det 
gis igangsettingstillatelse innenfor byggeområde B1. 
I god tid før gjennomføring av tiltak i krysset, må det inngås 
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. 

 
 6. Trafikkstøyforhold  

a. Støynivået i inne- og uteoppholdsarealer skal være i samsvar med 
Miljøverndepartementets retningslinjer gitt i rundskriv T-1442.  

b. Det er ingen krav til ekstra støytiltak i fasader.  
c. For bolig på tomt B2 skal alle rom med støyfølsom bruk ha vindu i fasade der 

grenseverdiene i tabell 2 i retningslinje T-1442 tilfredsstilles. 
 

 7. Automatisk fredede kulturminner  
a. Dersom det oppdages automatisk fredete kulturminner skal Fylkeskommunen 

varsles og anleggsarbeidet stanses. Dersom det påtreffes kulturhistorisk 
materiale under vann, skal Norsk Maritimt Museum eller fylkeskommunen 
varsles  omgående, og anleggsarbeidet stanses. 

 
 8. Vegetasjon  

a. Eksisterende vegetasjon som skal bevares, må sikres i anleggsperioden.  
b. Avtale med entreprenør skal inneholde punkt om bøtelegging hvis vegetasjon 

som er forutsatt bevaringsverdig etter bevaringsplan, ødelegges.  
c. Ny vegetasjon skal være slik at den ikke hindrer utsikt for bakenforliggende 

naboer.  
 

 9. Tilgjengelighet for allmennheten  
a. For S7, S8, S9 og S10 gjelder at veiene /stiene skal tilpasses landskapet, 

planlagt ny bebyggelse samt uteanlegg herunder utemøblering og ny 
beplantning. Ved etablering av veiene/stiene tillates det derfor at plasseringen 
i terrenget avviker noe fra det regulerte forløpet.  

b. For S1, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11 og del av  S3 gjelder at området 
skal være tilgjengelig for allmennheten.  

c. Rettigheten skal sikres gjennom tinglyst rett (avtale).  
 

 10. Miljø- og energiløsninger  
a. Ved søknad om rammetillatelse skal det utredes og vurderes tekniske 

løsninger knyttet til miljø og energi.  
 
 
§ 2 Byggeområde for hotell, med tilliggende anlegg; B1  
 

 1. Type bebyggelse/ Generelt  
a. Området reguleres til hotell og bevertningssted.  
b. Det skal opparbeides gangstier / terrengtrapper gjennom byggeområdene B1 

som vist på illustrasjonsplanen.  
c. Uteoppholdsarealer skal ikke nyttes til båtopplag.  
d. Det skal sikres kjørbar atkomst for utrykningskjøretøy mellom offentlig vei og 

byggeområdet B1 over S3, S7, S8, S9 og S10. Atkomsten skal også kunne 
nyttes til å betjene nødvendig av- og pålessing. Kjørbar gangvei skal være 
dimensjonert slik at den blir fremkommelig for brann- og sykebil.  
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 2. Utnyttelsesgrad og byggehøyder  

a. Parkeringsanlegg medregnes ikke i beregningen av utnyttelsesgraden.  
b. Felt B1-I består av byggene A-1 og A-2 som vist på reguleringsplanen. Tillatt 

maksimal mønehøyde er satt til kote +78,4 som vist på reguleringsplanen. 
Tillatt bebygd areal, BYA= 55 %.  

c. Felt B1-II består av byggene A-3, B og C som vist på reguleringsplanen. Tillatt 
maksimal mønehøyde er satt til henholdsvis kote +75,6 (bygg A-3), 
henholdsvis kote +72,5 og kote +75,6 (bygg B) og kote +72,5 (bygg C) som 
vist på reguleringsplanen. Tillatt bebygd areal, BYA= 55 %.  

d. Felt B1-III består av bygget D som vist på reguleringsplanen. Maksimal 
mønehøyde er satt til henholdsvis kote +75,6 og kote +78,4 som vist på 
reguleringsplanen. Tillatt bebygd areal, BYA= 60 %.  

e. Felt B1-IV består av bygget E som vist på reguleringsplanen. Maksimal 
mønehøyde er satt til henholdsvis kote +75,6 og kote +78,4 som vist på 
reguleringsplanen. Tillatt bebygd areal, BYA= 55 %.  

f. Bebyggelsen innenfor felt B1 skal ha flatt tak. Trapp og heishus kan 
overskride angitt maksimal kotehøyde med 2,0 m.  

 
 3. Parkering  

a. Det tillates noen parkeringsplasser inne på byggeområdet for hotell med 
tilhørende anlegg, først og fremst for av- og pålessing og for handicap-
parkering.  

 
 
§ 3 Boligformål  

 1. Felt B2 reguleres til byggeområde for frittliggende enebolig.  
 2. Tillatt bebygd areal %BYA = 30%.  
 3. Bebyggelsen skal ha saltak med min 22 grader og maks 45 grader fall.  
 4. Maks tillatte gesimshøyde er 5 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.  
 5. Maksimum tillatte mønehøyde er 9 meter over gjennomsnitt ferdig planert terreng.  
 6. Det skal sikres kjørbar adkomst til eiendommen gnr/bnr 233/28 over felt B2.  

 
 
§ 4 Spesialområde  

 1. S1 Friluftsområde (på land)  
a. Friluftsområdet mot nordøst skal nyttes for rekreasjon, aktiviteter og 

lekeplasser som vist på illustrasjonsplanen.  
b. Arealet skal gis en parkmessig behandling. Ny vegetasjon skal ikke hindre 

utsikt for bakenforliggende naboer.  
c. Innenfor området tillates oppført bygninger/anlegg som har tilknytning til 

reguleringsformålet, slik som leskur med WC og lagringsbod.  
d. Det skal etableres voll og gjerde mellom Friluftsområde S1 og Fylkesvei 155 i 

samsvar med reguleringsplankartet. Ved etablering av vollen tillates det at 
plasseringen i terrenget avviker noe fra det regulerte forløpet.  

e. Området skal sikre en grønn sone mot Fv155. Vegetasjon skal ikke hindre 
siktlinjer fra avkjørsel.  

f. Det skal sikres kjørbar adkomst til eiendommen 233/41 via S1 og S3 som vist 
med adkomstpil på plankartet.  
 

 2. S2 Friluftsområde (på land)  
a. Området skal sikre en grønn sone mot Fv155. Vegetasjon skal ikke hindre 

siktlinjer fra avkjørsel.  
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 3. S3 Privat vei, gangvei, parkering  
a. For område markert som privat parkering/adkomst skal det anlegges 

parkering for hotellet med tilhørende anlegg.  
b. Innenfor området skal det reserveres 30 parkeringsplasser for 

dagsbesøkende.  
c. Det skal sikres kjørbar adkomst til eiendommen 233/41 via S1 og S3 som vist 

med adkomstpil på plankartet.  
 

 4. S4 Privat småbåtanlegg (sjø)  
a. Området nyttes til småbåthavn, slik reguleringsplanen viser.  
b. Anlegget vil være flytende.  
c. Maks antall båtplasser innenfor området skal være 50 stk, hvorav 20 

båtplasser reserveres til gjestebrygge mens 10 stk reserveres tinglyste 
rettighetshavere.  

d. Det tillates ikke sesongutleie av båtplasser.  
 

 5. S5 Friluftsområde i sjø og vassdrag  
a. Innenfor formålsgrensen kan det etableres handikaprampe for bading og 

grillbrygge/badebrygge på innsiden av den nordlige odden som vist på 
illustrasjonsplanen. Denne etableres på pæler. Utfylling av masser for 
etablering av molo skal ikke tillates.  
 

 6. S6 Friluftsområde (på land)  
a. Innenfor formålsgrensen er det to strandarealer og en steinsatt bukt.  

i. Det nordlige strandarealet er over tid stedvis gjengrodd. Dette 
strandarealet tillates luket og tilbakeført til opprinnelig strandareal 
for å forbedre kvaliteten for allmennheten.  

ii. Midtre areal (mot sydvest) ble steinsatt i 1992 for å sikre flatt 
terreng på innsiden. Steinmuren kan skiferlegges eller på annet vis 
tekkes for å sikre gangbart areal langs vannkanten.  

iii. Det sydlige strandarealet tillates tilbakeført til opprinnelig 
strandareal for å forbedre kvaliteten for allmennheten.  

b. Det kan etableres en mindre tilkomstbrygge til småbåtanlegget.  
c. Utfylling av masser for etablering av molo skal ikke tillates.  
d. Innenfor formålsgrensen skal eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig 

utstrekning. Det tillates at tornekratt og villniss fjernes for å bedre 
fremkommeligheten for allmennheten.  

e. Det skal etableres adkomst med terrengtrapp mellom S3 og nordre del av S6 
nord for B1-I.  
 

 7. S7 Friluftsområde (på land)  
a. Gangstien skal ha en bredde på minimum 4,5 meter.  
b. Det åpnes for at hotellbebyggelsen etableres over gangsti S7 som angitt med 

påskrift på reguleringsplanen med maks. kotehøyde 78,4.  
c. Gangstien skal være kjørbar og dimensjonert for utrykningskjøretøy som 

ambulanse og brannbil.  
 

 8. S8 Friluftsområde (på land)  
a. Gangstien skal ha en bredde på minimum 4,5 meter.  
b. Det åpnes for at hotellbebyggelsen etableres over gangsti S8 som angitt med 

påskrift på reguleringsplanen med maks. kotehøyde 78,4.  
c. Gangstien skal være kjørbar og dimensjonert for utrykningskjøretøy som 

ambulanse og brannbil.  
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 9. S9 Friluftsområde (på land)  
a. Gangstien skal ha en bredde på minimum 3,0 meter.  
b. Det åpnes for at hotellbebyggelsen etableres over gangsti S9 som angitt med 

påskrift på reguleringsplanen med maks. kotehøyde 78,4.  
c. Gangstien skal være kjørbar og dimensjonert for utrykningskjøretøy som 

ambulanse og brannbil.  
 

 10. S10 Friluftsområde (på land)  
a. Gangstien skal ha en bredde på minimum 3,0 meter.  
b. Gangstien skal være kjørbar og dimensjonert for utrykningskjøretøy som 

ambulanse og brannbil.  
 

 11. S11 Privat vei  
a. Veien skal legges som vist på reguleringsplanen.  
b. Det skal sikres kjørbar adkomst til eiendommene gnr/bnr 233/28 og 

byggeområde for bolig felt B2.  
c. Adkomstretten til eiendommene gnr/bnr 233/28 og byggeområde for bolig felt 

B2 skal tinglyses.  
 

 12. S12 Friluftsområde (på land)  
a. Området skal tilhøre boligeiendommen felt B2.  
b. Innenfor formålsgrensen skal eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig 

utstrekning. Det tillates at tornekratt og villniss fjernes for å bedre 
fremkommeligheten for allmennheten.  

 
 13. Spesialområde frisiktsone  

a. I frisiktsonen skal det være sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende veiers 
planum.  

 
 
§ 5 Fellesområder  

 1. F1 Felles avkjørsel  
a. Avkjørsel skal legges som vist på reguleringsplanen.  
b. Det skal sikres kjørbar adkomst til eiendommene gnr/bnr 233/24, 233/10, 

233/19 og 233/49 via felles avkjørsel F1.  
 


