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Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: 
Plan- og bygningsloven 

Underretning sendes: 
Adressater i hht. liste. 

 

 

Vedlegg: 
Tyrifjord Videregående Skole - Planforslag A1 171101 
Reguleringingsbestemmelser 171101 
Planbeskrivelse Tyrifjord Videregående skole 
Støy - Brevrapport 
Støy Sone 2m 
Støy Sone 5m 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av Pbl §§ 12-10 og 11 legges forslag til detaljplan for Tyrifjord Videregående Skole 
ut til offentlig ettersyn, slik som vist på plankart og bestemmelser datert 01.11.17 og 
planbeskrivelse datert 12.10.17. 

 

Plan- og miljøstyret - 038/17 

13.11.2017 - Møtebehandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
I medhold av Pbl §§ 12-10 og 11 legges forslag til detaljplan for Tyrifjord 
Videregående Skole ut til offentlig ettersyn, slik som vist på plankart og 



 
 

bestemmelser datert 01.11.17 og planbeskrivelse datert 12.10.17. 

 
 

 Saksopplysninger 
Det ble varslet igangsatt planarbeid 11.02.2016.  Det kom 7 innspill til planarbeidet, se 
planbeskrivelsen s. 8 – 13, med sammendrag og kommentarer. 

 

I kommuneplanen er deler av planområdet avsatt til almennyttig formål, skole.  Øvrig areal er 
LNF-områder.  Plan- og miljøstyret anbefalte i sak 005/16 å sette i gang arbeid med 
detaljplan for Tyrifjord Videregående skole.  Planens intensjon er å formalisere bruken av 
områdene til det formålet de benyttes til i dag, samt legge til rette for fremtidig bruk og drift av 
området til skole. 

 

I øst grenser planområdet til regulert gang-/sykkelveg langs Fv158 med regulert avkjøring til 
området.  Planområdet grenser videre til uregulert område med boliger/fritidsbolig i sør og 
dyrket mark, alt er LNF-områder. Planområdet grenser til Tyrifjorden i vest. 

 

Området benyttes i dag til videregående skole med internat, grunnskole og barnehage.  
Skolen har behov for utviklingsmuligheter for disse funksjonene.  Det gjelder særlig nye 
undervisningslokaler. Disse er tenkt oppført i sør på området S3.   

Områdene S1 og S2 består av idrettsbane og grasarealer for beiting samt oppstilling av 
campingvogner / -biler i forbindelse med arrangementer på skolen.  I S2 legges det til rette 
for bygging av idrettshall.  I S1 legges det til rette for oppføring av et mindre bygg knyttet til 
renovasjon, toaletter, dusj og kjøkkenaktiviteter. 

Innenfor F1 ligger det i dag pumpehus og molo.  De har et ønske om å sette opp et naust for 
skolens båter/kanoer og annet utstyr.   

Skolen regner med et fremtidig behov for noen utleieboliger knyttet til driften av skolen.  Det 
foreslås at disse kan bygges i område S4. 

Dagens grunnskole ligger i områd S5, og den skal fortsatt ligger her. 

Boligen innenfor S6 ønsker Adventistsamfunnet skal kunne omdisponeres til barnehage. 

 

Eksisterende veger i området reguleres til felles veger, og er felles for alle beboerne i 
området samt skolen. 

 

Skolens strandområde F1, foreslås regulert til friluftsområde med hensynssone landaskap. 



 
 

 

 

Vurderinger 
Planen omfatter det meste av skolens arealer som nyttes til skole og skolerelatert aktivitet i 
dag.   

 

S2 ligger i hovedsak innenfor areal avsatt til skoleformål, og er i tråd med dette.  S1 er 
grasarealer som benyttes til beite.  Området foreslås regulert til nærmiljøanlegg, med 
muligheter for oppstilling av bobiler og campingvogner i forbindelse med arrangementer på 
skolen.  Arealene skal fortsatt kunne benyttes til beite. 

 

Det aller meste av området S3 ligger innenfor arealet som er avsatt til skoleformål i 
kommuneplanen. 

I nord, vest for idrettsbanen kan det etableres bygninger for renovasjon, dusj, toaletter og 
kjøkkenaktiviteter for de som overnatter i campingvogner og bobiler.  Området domineres av 
eksisterende skolebygg med internat.  Et nytt undervisningsbygg planlegges oppført sørøst i 
området som er avsatt til undervisningsformål i kommuneplanen. I sørøst ligger 3 
vollyballbaner/tennisbaner,  Sør for internatet, foreslås ca. 4,7 daa LNF-område regulert til 
skoleformål.  Av dette er ca. 700 m2 benyttet til vollyballbaner/tennisbaner i dag.  
Tiltakshaver ar ingen umiddelbare planer for bygging i dette området. 

 

Landbrukskontoret mener det bør være mulig å få til utvidelse av bygningsmasse innenfor de 
arealer som i dag er satt av til skoleformål. Evt. bør utbygging skje på de arealene som ligger 
på østsiden av veien i foreslått reguleringsplan. Dette er skog som ikke er klassifisert som 
dyrkbar. Fulldyrka arealer bør ikke inngå i reguleringsplanen. 

De vil også påpeke at deler av de arealene som er satt av til nærmiljøanlegg er klassifisert 
som innmarksbeite (område S1) og fulldyrka mark (vestre del av S2). Det beskrives at dette 
ønskes som oppstillingsplass for campingbiler og telt. Landbrukskontoret mener at dette vil 
gjøre arealene uegnet for landbruksdrift, og mener at også disse arealene bør tas ut av 
planen. 

De mener det er mer samfunnsnyttig å benytte andre arealer enn de som i dag er dyrka mark 
til bygninger og til parkering av campingbiler og telt. 

Landbrukskontorets merknader er delvis imøtekommet ved at arealene vest for eksisterende 
bygning i S1 er tatt ut av planen.  Samtidig skal evt. bygninger knyttet til renovasjon, toalett 
og dusjer m.m. etableres i S3.  Det tillates dermed ingen nye bygg oppført på det som i dag 
er beiteområder. 

S1 og den vestre delen av S2, som er LNF-områder i kommuneplanen vil da forbli 
grasarealer slik de er i dag, men kan benyttes til oppstilling av campingvogner og bobiler ved 
spesielle anledninger. 



 
 

Adventistsamfunnet har ingen umiddelbare planer om å bygge på andre områder enn de 
som ligger innenfor området avsatt til skole/undervisning.  Planlagt nytt undervisningsbygg 
får plass innenfor dette byggeområdet.  Tiltakshaver ønsker likevel å avsette området på ca. 
4,7 daa til fremtidig byggebehov sør for internatet.  Kommuneadministrasjonen mener at i 
underkant av 4 daa kan tas ut av planen og forbli LNF-område fram til et evt. behov melder 
seg, mens volleyball-/tennisbanene reguleres til undervisningsformål. 

 

Områdene S4, S5 og S6 er delvis bebygde, men kan fortettes en del.  De ubebygde 
områdene har blandingsskog. Det er foreslått avkjørsel fra F_V1 for fremtidig atkomst til ny 
bebyggelse innenfor S4.  Dette området har gode muligheter for plassering av fremtidige 
boliger  knyttet til skolen. Planforslaget åpner for utvidelsesmuligheter for grunnskolen 
innenfor S5 og evt. søndre del av S4.  Område S6 har en gunstig beliggenhet og god plass 
for en fremtidig barnehage med tanke på sol- og lysforhold, atkomst, størrelse og 
parkeringsmuligheter. 

 

Strandsonen F1 foreslås regulert til friluftsformål med hensynssone landskap, slik alle 
strandsoner reguleres i dag.  Det foreslås at det kan bygges et naust for skolens kanoer og 
annet utstyr i området, og at dette plasseres minst 15 m fra vannkanten.  Det er bra at 
området reguleres for allmennhetens bruk. 

 

I planbestemmelsene er det lagt inn rekkefølgebestemmelse om tilfredsstillende  brannvann  
og om evt. behov for støytiltak ved bygging fram i tid.  I forhold til dagens trafikk på Fv158 er 
det ikke behov for støyskjermingstiltak. 

 

Konklusjon 

 

Planmaterialet for Tyrifjord Videregående Skole er av slik karakter at det kan legges ut til 
offentlig ettersyn.  Kommunen mener at planen kan legges ut til offentlig ettersyn slik som 
vist på plankart og bestemmelser datert 01.11.2017, men at en vil vurdere å ta ut av planen 
det arealet som dyrkes sør for internatbygget (ca. 50m x 75 m) i forbindelse med 
merknadsbehandlingen. 
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