
 

 
Saksframlegg 

 

Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID 

Hilde Bendz 27.04.2016 PLANID - 
201605, FA - 
L12 

16/879 

 
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

025/16 
 

Plan- og miljøstyret PS 23.05.2016 

057/16 
 

Kommunestyret PS 13.06.2016 

 

Detaljplan for Vikshagen med fortau - planID 201605.  Planvedtak 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

Underretning sendes: 
Adressater i hht. liste 

 

 

Vedlegg: 
Planbeskrivelse utvidet plan 
Detaljplan for Vikshagen med fortau - planID 201605.  Merknadsbehandling 
Reguleringsbestemmelser utvidet plan 
Vikshagen utvidet plan 03-02-16 A3 
 

Rådmannens innstilling 

Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

 

I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas utvidet planområde for Vikshagen, omfattende fortau, slik som vist 
på vedlagte plankart revidert 03.02.2016 og bestemmelser revidert 04.02.2016. 

 

*   *   *           

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 - 025/16 

23.05.2016 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas utvidet planområde for Vikshagen, omfattende fortau, slik som vist 
på vedlagte plankart revidert 03.02.2016 og bestemmelser revidert 04.02.2016. 

*   *   *           

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 . 

           

 
 

Kommunestyret - 057/16 

13.06.2016 - Møtebehandling: 
Plan- og miljøstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
 
VEDTAK - Kommunestyret: 
I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas utvidet planområde for Vikshagen, omfattende fortau, slik som vist 
på vedlagte plankart revidert 03.02.2016 og bestemmelser revidert 04.02.2016. 

*   *   *           

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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 Saksopplysninger 
I forbindelse med merknadsbehandling og planvedtak av detaljplan for Vikshagen, ble det vedtatt å 
regulere inn fortau langs nedre del av Garntangen, fram til bussholdeplass og eksisterende gangveg.  
Det komm ingen merknader til den nødvendige utvidelsen av planen i forbindelse med høringen. 

 

Fortauet skal opparbeides samtidig med ny atkomstveg til Vikshagen, jfr. rekkefølgebestemmelse § 
6.7.  Fortauet skal opparbeides med fast dekke, og kantstein mot kjøreveg, og det skal etableres 
belysning.  Fortauene koples til eksisterende gangvegnett langs E16 og gangvegsystemet i Vik 
sentrum. 

 
 

Konklusjon 
Det foreligger ingen innsigelser eller merknader til utvidelsen av planområdet for regulering av 
fortau. 

Reguleringsendringen foreslås vedtatt slik som vist på plankart revidert 03.02.2016 og bestemmesler 
revidert 04.02.2016. 
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