
 

 
Saksframlegg 

 

Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID 

Hilde Bendz 13.09.2016 PLANID - 
201606, FA 
- L12 

16/907 

 
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

050/16 
 

Plan- og miljøstyret PS 10.10.2016 

080/16 
 

Kommunestyret PS 24.10.2016 

 

Reguleringsendring Utvika camping - PlanID 201606.  Planvedtak 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

Underretning sendes: 
Adressater i hht. liste 

 

 

Vedlegg: 
Reguleringsendring Utvika camping - PlanID 200606.  Merknadsbehandling 
Reguleringsendring - Utvika camping - detaljplan 
Bestemmelser Utvika Camping rev 
Planbeskrivelse Utvika 23-08-16 
 

Rådmannens innstilling 

Plan- og miljøstyret anbefaler kommunestyret å gjøre slik vedtak: 

 

I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas reguleringsendring for Utvika camping, PlanID 201606, slik 
som vist på planmateriale revidert 23.08.2016. 

 

  *    *    * 

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 . 

mailto:postmottak@hole.kommune.no


 
 

 

 

Plan- og miljøstyret - 050/16 

10.10.2016 - 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 reguleringsendring for Utvika camping, PlanID 201606, slik 
som vist på planmateriale revidert 23.08.2016. 

  *    *    * 

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 - 080/16 

24.10.2016 - Møtebehandling: 
Plan- og miljøstyrets innstilling ble enstemig vedtatt.  

 
 
VEDTAK - Kommunestyret: 
I medhold av Pbl. § 12-12 vedtas reguleringsendring for Utvika camping, PlanID 201606, slik 
som vist på planmateriale revidert 23.08.2016. 

  *    *    * 

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 . 

 

 
 

 Saksopplysninger 

mailto:postmottak@hole.kommune.no
mailto:postmottak@hole.kommune.no


 
 

Tiltakshaver ønsker noen endringer av formålsgrenser innenfor campingområdet, 
omdisponering av låven til bruk innen campingvirksomheten, samt omregulering av 
badestranda til badestrand.  Denne endringen berører store deler av planområdet, og det var 
derfor mest logisk å omregulere hele planområdet i henhold til plan- og bygningsloven av 27. 
juni 2008.  Konsekvensene av dette var regulering av strandsonen til friluftsformål og 
hensynssone landskap og vegetasjon.  Utnyttelsesgraden for fritidsboliger og boliger er økt 
for å kompensere for redusert byggeareal langs Tyrifjorden, samt for å inkludere 
biloppstillingsplasser på eiendommene. 

Etter innspill fra grunneieren er det lagt inn en endring på fritidseiendommen 234/16.  Det 
ligger to fritidsboliger på eiendommen i dag, og det foreslås å åpne for at eiendommen kan 
deles i to med en fritidsbolig på hver parsell.  Ved en deling må søndre parsell gis atkomst 
over nordre parsell.   
 

Konklusjon 

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

 

Det anbefales at forslag til detaljplan for Utvika camping vedtas slik som vist på 
planmateriale revidert 23.08.2016. 
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