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Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.:
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Underretning sendes:
<skriv her>

Reguleringsplan Tyrifjorden brygge - revidert plan.  
Planvedtak

Vedlegg
Dok.dato Tittel Dok.ID
12.04.2010 Reguleringsplan Tyrifjorden brygge - revidert plan.  

Merknadsbehandling

50290

14.05.2010 10-04-15-plan skisse med snitt.pdf 51765

14.05.2010 10-04-15-utomhusplan.pdf 51764

14.05.2010 Reg-plan revidert 10-04-14.pdf 51763

14.05.2010 Reguleringsbestemmelser.doc 51762

Rådmannens innstilling

Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret  å gjøre slik vedtak:

I medhold av Pbl (1985) § 27-2 egengodkjennes reguleringsplan for Tyrifjorden Brygge slik 

som vist på plankart og bestemmelser datert 14.04.2010.

31.05.2010 Plan- og miljøstyret



Møtebehandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

P/M-028/10 Vedtak

I medhold av Pbl (1985) § 27-2 egengodkjennes reguleringsplan for Tyrifjorden Brygge slik 

som vist på plankart og bestemmelser datert 14.04.2010.

                                                          *******
Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §15 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 miljøstyret i Hole 

kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse.

14.06.2010 Kommunestyret

Møtebehandling
Plan- og miljøstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

K-021/10 Vedtak
I medhold av Pbl (1985) § 27-2 egengodkjennes reguleringsplan for Tyrifjorden Brygge slik 

som vist på plankart og bestemmelser datert 14.04.2010.

                                                          *******

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §15 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 miljøstyret i Hole 

kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse.

Saksopplysninger

Forslag til reguleringsplan for Tyrifjorden brygge har vært lagt ut til offentlig ettersyn 2 

ganger.  Etter at planforslaget er endret, og det er gjort tilleggsutredninger, samt endringer i 

utbyggingsavtalen, er innsigelser fra fylkesmann og vegvesen frafalt.

Det har vært og er til dels store interessekonflikter i området mellom utbygger og naboer som 

mister utsikt mot fjorden.  Naboene er også frustrerte på grunn av vanskelige 

vegtrafikkforhold og manglende trafikksikkerhet knyttet til at Fv155 brukes som 
omkjøringsveg for E16 i perioder.  En hotellutbygging vil i tillegg øke den daglige 

trafikkmengden.

Statens vegvesen har frafalt innsigelsen på bakgrunn av fremforhandlet endring i 
utbyggingsavtalen mellom tiltakshaver og Hole kommune, og at Hole kommune påtar seg 

ansvar for utarbeidelse av reguleringsplan for gang-/sykkelveg Elstangen – Tyrifjord Brygge 

så snart kr. 250.00 av infrastrukturbidraget gjøres tilgjengelig.  Statens vegvesen vil være med 

på å påvirke fylkeskommunen til å vurdere en kostnadsdeling for prosjektet ved rullering av 
handlingsprogrammet for fylkesveger 2014-2018.



Etter reduksjon av tillatt bebyggelse nærmest strandsonen, kan det tillates bygd hotell med 
inntil 190 gjesterom.  Ca 16 daa er regulert til friluftsformål, og er tilgjengelig for 

allmennheten.  Interne veger og parkeringsareal utgjør utgjør nesten 6 daa, mens  ca. 11 daa er  

regulert til hotellformål.

Konklusjon

Revidert utbyggingsavtale legges til grunn for planvedtaket. 

Plan og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak:

I medhold av Pbl § 27-2 vedtas reguleringsplan for Tyrifjorden Brygge, slik som vist på 

plankart og reguleringsbestemmelser datert 14.04.2010. 


