
 

 

HOLE KOMMUNE 
 

Saksframlegg 
 
Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 
Ingri Thingelstad 20/2801 20/2801 - 4 
 
 
Kode Tittel SaksNummer Møtedato 
P/M Plan- og miljøutvalget 

  

 
 

Opphevelse av reguleringsplaner - høring og offentlig ettersyn  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Plan- og miljøutvalget sender forslag om opphevelse av reguleringsplanene Utvika camping (planid 
200202), Blomshøgda (planid 200404), Tyrifjorden brygge (planid 201004) og Vikshagen (planid 
201406) ut på høring og offentlig ettersyn, ihht. §§ 12-10 og -14 i Plan- og bygningsloven. 
 
 
Sammendrag 
Det er ønskelig å oppheve følgende fire reguleringsplaner i Hole kommune:  

- Utvika camping (planid 200202) 
- Blomshøgda (planid 200404) 
- Tyrifjorden brygge (planid 201004)  
- Vikshagen (planid 201406) 

 
Dette fordi alle disse fire har gjennomgått en endring eller en utvidelse av reguleringsplanen, og i 
forbindelse med endringen/utvidelsen ble alle planene tildelt en ny planid istedenfor å la den 
eksisterende planid-en følge planen: 

- Utvika camping (planid 201606) 
- Blomshøgda (planid 201804) 
- Tyrifjorden brygge (planid 201401) 
- Vikshagen med fortau (planid 201605) 
 

 
 

Saksopplysninger 
 
 
Bakgrunn for saken 
En nasjonal plan-ID er en koblingsnøkkel mellom vektordata og saksdokumentasjonen for planen i 
planregisteret. Av denne grunnen kan ikke tidligere versjoner av planen, med annen gammel planid, 
være registrert som vedtatt plan, hverken i kartløsningen eller i kommunens planregister.  
 
Derfor er kommunens ønske nå å få satt de fire reguleringsplanene med planid 200202, 200404, 
201004 og 201406 med status som «opphevet» i vårt kart- og plansystem. 
 



Reguleringsplanene med planid 201606, 201804, 201401 og 201605 er reguleringsplaner som dekker 
hva den opprinnelige reguleringsplanen hadde av bestemmelser og plankart, og inkluderer endringer 
og/eller utvidelser av reguleringsplanen. 
 
 
Prosess 
Det vises til første ledd i § 12-14 i Plan- og bygningsloven: 
«For utfyling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder sammen bestemmelser som for 
utarbeiding av ny plan.» 
 
Derfor varslet kommunen oppstart av opphevelse av disse fire planene på sine nettsider 04.01.2021, 
med høringsfrist 15.02.2021, og derfor legges forslag om opphevelse av de fire planene ut på høring 
og offentlig ettersyn. Etter en høringsperiode på seks uker vil så opphevelsen av planene bli forelagt 
Plan- og miljøutvalget for annengangsbehandling, og så deretter bli endelig stadfestet av 
Kommunestyret. 
 
Ved varsel om oppstart kom det kun inn innspill fra Statens vegvesen (22.01.2021), men de har ingen 
særskilte merknader til opphevelsen av disse fire reguleringsplanene.  
 
 
Vurderinger 
 

1. Utvika camping – planid 200202 og 201606 
 

         
Figur 1: Plankart for planid 200202      Figur 2: Plankart for planid 201606 
 
Av saksfremlegget tilhørende planid 201606 (oktober 2016) så fremgår det følgende: 
 
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. 
 
 

2. Blomshøgda – planid 200404 og 201804 
 
 

     
Figur 3: Plankart for planid 200404        Figur 4: Plankart for planid 201804 
 
Av saksfremlegget tilhørende planid 201804 (juni 2018) så fremgår det følgende: 
 
Endringen gjelder utvidelse av eiendomsgrenser da tiltakshaver ønsker å bygge en garasje på sin 
eiendom. I nord utvides planområdet med en stripe på ca. 2 meter i bredden, med 46 m². I nordøstre 
hjørne utvides planområdet med 25 m². Eiendommene 192/9 og 192/54 blir berørt av tiltaket. 
Tomtearealet økes med 71 m², og øking i utnyttelsesgrad % BYA fra 25 % til 30 %. Tiltakshaver ønsker 
å rive to uthus på nordvestre som er i konflikt med byggegrensen mot fylkesvei 2158/1 side og søke 
om å sette opp en lokal støyskjerm. 
 
 

3. Tyrifjorden brygge – planid 201004 og 201401 
 



 
Figur 5: Plankart for planid 201004 
 

 
Figur 6: Plankart for planid 201401 
 
Av saksfremlegget tilhørende planid 201401 (juni 2017) så fremgår det følgende: 
 
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 
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. 
 
 

4. Vikshagen (med fortau) – planid 201406 og 201605 
 

 
Figur 7: Plankart for planid 201406 
 



 
Figur 8: Plankart for planid 201605 
 
 
Av saksfremlegget tilhørende planid 201605 (mai og juni 2016) så fremgår det følgende: 
 
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 kom 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  
 
Administrasjonen er av den oppfatning at reguleringplanene med planid 200202, 200404, 20104 og 
201406 kan oppheves, da både plankart og bestemmelser for reguleringsplanene med planid 
201606, 201804, 201401 og 201605 er tilsvarende lik de opprinnelige reguleringsplanene, men med 
endringer og/eller utvidelser. 
 
 
Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 
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