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BESTEMMELSER TIL DETALJPLAN FOR UTVIKA CAMPING HOLE 

KOMMUNE.  

PLAN NR 0612-201606. 

 

Utvika Camping AS. 

Siv.ing Bjørn Leifsen AS 

Hønefoss, 19.4.2016.  

Revidert, 23.8.2016. 

Plan vedtatt av Hole kommunestyre 27.5.2002, som sak nr. 023/02. 

Endringer vedtatt av Hole kommunestyre 24.10.2016, som sak nr. 080/16. 

 

 

§ 1 GENERELT 

 

1. Området hvor reguleringsplanen gjelder er på plankartet vist med reguleringsgrense.  

 

2. Området reguleres til følgende formål: 

 

Bebyggelse (§ 12-5, 1) 

Boliger. Frittliggende småhusbebyggelse. 

Fritidsbebyggelse. Frittliggende. 

Camping 

Småbåtanlegg 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, 2) 

Offentlig veg. 

Privat veg. 

 

Grønnstruktur (§ 12-5, 3) 

Badeplass/-område 

 

Landbruks- natur og friluftsområder (§ 12-5, 5) 

Landbruksformål 

Friluftsområde 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner (§12-5, 6) 

Bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsoner  

Badeområde 

Småbåtanlegg 

 

Sikringssoner 

Sikringssoner. Frisikt. 

  

            Faresoner. 

  Høyspenningsanlegg 

 

            Hensynssoner. 

  Hensyn landskap 



2 
 

 

 

§ 2. FELLES BESTEMMELSER. 

1. Utarbeidelse av situasjonsplan 

Ved byggesøknad skal det vedlegges situasjonskart i målestokk 1:1000 som viser 

hvordan den ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes. På planen skal 

angis eventuelle forstøtningsmurer, terrengmessig behandling med høydeangivelse 

og areal for parkering. 

 

2. Mønehøyder. 

Mønehøyde for boligbygg og servicebygg innen campingområde BC1 skal ikke 

overstige 7 m fra gjennomsnittlig terrenghøyde ved grunnmur målt fra opprinnelig 

terrenghøyde. I campingområde BC2 skal mønehøyden ikke overstige 10 m fra 

gjennomsnittlig terrenghøyde ved grunnmur målt fra opprinnelig terrenghøyde. 

Tilsvarende høyde for campinghytter er 5 m. 

 

3. Ubebygd areal. 

Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming og beplantning. 

 

4. Overflater. 

Bygningene skal behandles fasademessig på alle frittstående sider. Planutvalget 

skal påse at bebyggelsens form, vindusinndeling og synlige materialer er 

harmonisk. 

 

5. Byggegrenser. 

Innenfor byggegrenser mot vann er det ikke tillatt med bygninger, anlegg eller 

tomtemessig opparbeidelse. Båtfeste er tillatt her. 

 

6. Avløp. 

Nye enheter kan ikke etableres før det er dokumentert at det totale utslipp er 

innenfor godkjente rammer. 
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7. Tinglyste rettigheter. 

Tinglyste vegretter i planområdet opprettholdes. 

 

8.   Støy. 

      Innenfor planområdet gjelder støyretningslinjene T-1442 (2012). Tiltak som  

      inkluderer rom med støyfølsom bruk i hht retningslinjenes definisjoner og som 

      ligger i gul sone, skal det ved byggemelding dokumenters eventuelle behov for  

      lokale støytiltak, og disse må gjennomføres før det tas i bruk. 

 

 

9.   Kulturminner. 

      Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredede 

      kulturminner, må arbeidene straks stanses og Utviklingsavdelingen ved  

      fylkeskommunen varsles. Jfr Kulturminnelovens § 8, 2.ledd. 

 

 

 § 3. BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER. 

1. Innenfor områdene skal det bygges frittliggende eneboliger, med tilhørende garasje 

og uthus. 

2. Tillatt utnytting av tomtene, %BYA = bebygd areal som prosent av 

tomtestørrelsen, skal ikke overstige %BYA=25% for områdene BFS1 og BFS5. 

For område BFS2 skal maks. utnyttelse være %BYA=15%. Over dette området 

skal det være atkomst til småbåtanlegget BBS1. 

3. For område BFS3 og BFS4 skal maks. utnyttelse være %BYA=30%.  

4. Maks mønehøyde skal ikke overstige 7 m fra gjennomsnittlig terrenghøyde ved 

grunnmur målt fra opprinnelig terrenghøyde. Byggene skal ha røstet takform, dvs 

enten saltak eller pulttak. 

5. Til hver bolig skal det ved rammesøknad vises parkeringsplass for 2 biler, i tillegg 

til garasje/carport. 

 

§ 4. BYGGEOMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE. 

1. Området skal benyttes til frittliggende fritidsbebyggelse.  
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2. Tillatt utnytting av tomten, BYA = bebygd areal som prosent av tomtestørrelsen, 

skal ikke overstige 23%, men ikke større enn m
2
 BYA=133 m

2
, hvor en 

biloppstillingsplass på 18 m
2
 er inkludert. 

3. Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 m fra gjennomsnittlig terrenghøyde ved 

grunnmur målt fra opprinnelig terrenghøyde. Byggene skal ha røstet takform, dvs 

enten saltak eller pulttak. 

4. Hytteeiendom 234/121 lengst syd og vest for område LL2 regulert til landbruk, gis 

vegrett over landbruksarealet. 

 

§ 5. BYGGEOMRÅDE FOR CAMPING. 

1. I de to områdene BC1 og BC2 for Camping kan det tillates oppført servicebygg for 

campingvirksomhet. I BC1 kan det også tillates innredet boliger knyttet til 

campingdriften. I BC2 kan det etableres bygg med fellesfunksjoner, 

serveringsvirksomhet og overnatting. 

2. Utnyttelsesgrad for område BC1 er satt til %BYA=35%. For område BC2 er 

utnyttelsesgraden %BYA=30%. 

3. I områdene BC3 – BC6 for Camping kan det tillates oppført campinghytter 

og/eller oppstillingsplasser for campingvogner/telt, samt mindre servicebygg. 

Utnyttelsesgrad for områdene er satt til %BYA=25%. Hyttene skal ha lik 

takvinkel. Om alle hyttene ikke blir bygget kan en hytteenhet erstattes av en 

campingvogn. 

4. Innretninger som etableres i tilknytning til campingvognene skal meldes til 

planutvalget, dersom de har et omfang som kommer inn under meldepliktige tiltak 

i Plan- og bygningsloven. Det kan settes opp toaletter, innretninger og anlegg for 

campingdriften. 

5. Parkering av biler kan skje ved hver hytte, campingvogn eller teltplass. 

6. I områdene kan det opparbeides lekeplasser. 

 

§ 6. SMÅBÅTANLEGG 

1. Område BBS1 er privat molo. Den kan bygges i stein, stål og/eller treverk. 
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§ 7. TRAFIKKOMRÅDER 

2. Område SV1 reguleres til offentlig veg med tilhørende sideterreng. 

3. Område SV2 er privat veg med tilhørende sideterreng. Er atkomst til eiendommene 

som grenser inntil.  

 

§ 8. OMRÅDER FOR LANDBRUK. 

1. Områdene LL1-LL3 skal nyttes til landbruk. 

2. Område LF1-LF2 skal være områder med naturpreg og tilgjengelig for 

allmennheten. Innen områdene skal nærmeste fritidsbebyggelsen til områdene 

kunne ha eget båtfeste.  I områdene er det forbud mot graving, fylling, oppføring 

av bygninger, bryggeanlegg eller andre varige konstruksjoner og anlegg. 

 

§ 9. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG. 

1. Vassdrag med tilhørende strandsone. 

Område VRF1 gjelder Tyrifjorden.  

2. Badeområde. 

Område VB1 er badeområde for campingplassen og eiendommer med tinglyste 

rettigheter. 

3. Spesialområde båthavn. 

I område VS1 for privat småbåthavn kan det etableres kai, brygge, båtfester mv i 

tilknytning til bruken for oppsittere og campingdriften. Atkomst til området skal 

være over BFS2. 

 

§ 10. SIKRINGSSONER. 

1. Spesialområde frisiktsoner. 

Frisiktsoner skal holdes fri for sikthindrende innretninger og vegetasjon i en høyde 

0,5 m over tilliggende vegbane. 
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§ 11. FARESONER. 

1. Området gjelder høyspentlinje med driftsspenning 22 kV. Mindre viktige 

bygninger og andre faste innretninger kan etter avtale med ledningseieren, 

plasseres innenfor området. Campingvogner kan ikke plasseres under linja. Fast 

oppstilte campingvogner må ha en horisontalt målt avstand til nærmeste fase på 

minimum 6 m. Campingvogner oppstilt i inntil 3 mnd. må ha en horisontal avstand 

til nærmeste fase på minimum 2,5 m. 

 

§ 12. HENSYNSSONER. 

1. Hensyn landskap. 

I disse sonene H550_1-3 skal en legge vekt på at strandsonene til Tyrifjorden får 

en natur- og parkmessig skjøtsel, innenfor de bruksformål som tillatt. En skal i 

størst mulig grad bevare vegetasjonen og unngå inngrep som får et uheldig visuelt 

preg. 

 

Større trær langs strendene skal bevares for å hindre uønsket erosjon. Graving er 

ikke tillatt. 


