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Rådmannens innstilling 

Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

 

I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – PlanID 201401 – slik 
som vist på plankart og bestemmelser datert 01.06.2017 og planbeskrivelse datert 



 
 

23.10.2014. 

 

         *    *    * 

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 miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til 
postmottak@hole.kommune.no . 

 

 

Plan- og miljøstyret - 022/17 

12.06.2017 - Møtebehandling: 
 
Administrasjonen foreslår at andre setning i bestemmelsene § 4.8 endres til: "Det 
benyttes busker som blir inntil 2 m høye for  ikke å stenge utsikten mot fjorden fra 
BOP1".  
 
Med denne endringen ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – PlanID 201401 
– slik som vist på plankart  datert 2.6. 2017 og bestemmelser datert 12.06.2017,  og 
planbeskrivelse datert 23.10.2014. 

Reguleringsbestemmelsene § 4.8 andre setning endres til: Det benyttes busker som 
blir inntil 2 m høye for ikke å stenge utsikten mot fjorden fra BOP1. 
 

         *    *    * 

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 miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til 
postmottak@hole.kommune.no . 
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Kommunestyret - 031/17 

12.06.2017 - Møtebehandling: 
Plan- og miljøstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
 
VEDTAK - Kommunestyret: 
I medhold av Pbl § 12-12 vedtas detaljplan for Tyrifjorden Brygge II – PlanID 201401 
– slik som vist på plankart  datert 2.6. 2017 og bestemmelser datert 12.06.2017,  og 
planbeskrivelse datert 23.10.2014. 

Reguleringsbestemmelsene § 4.8 andre setning endres til: Det benyttes busker som 
blir inntil 2 m høye for ikke å stenge utsikten mot fjorden fra BOP1. 

         *    *    * 

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 miljøstyret i Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse, eller til 
postmottak@hole.kommune.no . 

 

 

 
 

 Saksopplysninger 
Forslag til detaljplan for Tyrifjorden Brygge er en omregulering fra hotellformål til privat 
tjenesteyting (helse- og omsorgsrelatert virksomhet).   

Planforslaget var ute til offentlig ettersyn våren 2015.  Statens vegvesen hadde innsigelser til 
planforslaget, og krevde at det reguleres inn gang-/sykkelveg langs Fv155 uten 
rekkefølgekrav om når den skal bygges.  I revidert planforslag var også tomta med enebolig 
(233/38) flyttet tilbake til eksisterende beliggenhet.  Disse endringene krevde nytt offentlig 
ettersyn.  Planforslaget ble lagt ut på nytt offentlig ettersyn i perioden 23.03. – 13.05.2017. 

 

I revidert planforslag er det regulert inn busslommer med gangforbindelser.  
Administrasjonen har valgt å foreslå rekkefølgebestemmelser knyttet til bygging av 
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busslommene i forbindelse med opparbeidelse av regulert avkjøring fra Fv155. 

En annen endring fra gjeldende plan, og forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2015 
er at eksisterende boligeiendom, 233/38 nå foreslås regulert i henhold til gjeldende forhold.  
Tiltakshaver ønsker ikke å flytte boligeiendommen til sørenden av planområdet slik det er 
regulert i gjeldende plan.  Opprinnelig avtale mellom tiltakshaver og boligeier om flytting av 
boligen, var tidsavgrenset. 

 

I forhold til reguleringsplanen for hotellvirksomhet fra 2010 er nå de lavereliggende 
områdene i vest regulert til friluftsområde.  Bebyggelsen er trukket tilbake fra dette området.  
I stedet foreslås sletta i nord benyttet til bebyggelse.  Dette oppfattes som en fordel i forhold 
til friluftsinteresser og badeliv.  Friluftsområdet skal være åpent for allmennheten, og det 
legges opp til parkeringsmuligheter. 
 
 

Konklusjon 

 

Det foreligger ingen endringer eller innsigelser som krever nytt offentlig ettersyn. 

 

Det anbefales at forslag til detaljplan for Tyrifjorrden Brygge II vedtas slik som vist på 
planmateriale datert 01.06.2017. 
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