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SALG AV TOMTER FOR  

REKKEHUS OG TERRASSEBLOKKER 

 

MÆLUMENGA, gnr. 52 bnr. 112, 3340 ÅMOT 
 

Modum kommune har opparbeidede tomter innen reguleringsplanen Mælumenga på Åmot 
for salg: 
 

TOMTER TIL REKKEHUS 

BYA: 35 % B3-2 B3-3 B3-4 B3-5 

Ca. areal  1900 m2 1500 m2 850 m2 2350 m2 
Antall enheter (beregnet) 6 6 2 8 
Tomtepris  Kr 1 380 000 kr 1 380 000 Kr 460 000 Kr 1 840 000 

 

På felt B3-2 til B3-5 kan tomtene bebygges med BYA 35 % og takvinkel 22-25 %.  
Det er påkrevd med sokkeletasje. Det aksepteres inntil to etasjer over sokkel.   

TOMTER TIL TERRASSEBLOKK 

BYA: 35 % B 4-1 B 4-2 B 5 

Ca. areal  2700 m2 3450 m2 6900 m2 
Antall enheter (beregnet) 20 20 40 

Tomtepris  Kr 3 000 000 Kr 3 000 000 Kr 6 000 000 

 
Tomt B4-1 kan bebygges med BYA 44 %. For B4-2 og B5 er BYA 38 %. Det kan bebygges 
inntil fire etasjer pluss garasje. 
 

Se vedlagte reguleringsbestemmelser for nærmere vilkår. 
 

I tillegg til tomtepris kommer kr 50,- pr. m2 for råtomt. Avgifter og salgsomkostninger 
kommer i tillegg for alle tomtene.  
 
Nærmere opplysninger om tomtene fås ved henvendelse til  
 

Modum kommune, Rådmannskontoret  
v/ rådgiver Audun Mjøs, tlf 32 78 93 16,  

Servicetorget tlf 32 78 93 00 eller  
E-post: postmottak@modum.kommune.no 

  Postadresse: Pb. 38, 3371 Vikersund 
 
Innhold:  Reguleringsplan Mælumenga, sist revidert 07.11.2007 
  Tomtebeskrivelse 

Ledningskart (VA), 1:2000 
Søknadsskjema 





REGULERINGSPLAN FOR MÆLUMENGA 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
Dato for Kommunestyrets vedtak:     06.05.02, saksnummer 06.05.02  
Mindre vesentlig reguleringsendring    07.11.07 
 

BYGGEOMRÅDER 
BOLIGER 
     § 1 
Det kan tillates oppført boliger for følgende boligfelter under følgende rammer: 
 
I  Nedre del 
Felt 

nr. 

Reguleringsform 

 

BYA 

  % 

Takvinkel 

   grader 

Etasjer 

antall/ges

imshøyde 

Sokkel 

etasje 

Biloppstilling 

antall plasser 

B1 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

25 22-25 2 Tillatt 1 pr. boenhet 
 

B2 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

25 25- 35 5.5 meter Tillatt 2 pr. bolig 
 

B3-1 Konsentrert 
småhusbebyggelse 

25 22-25 1 Påkrevet 2 pr. boenhet 

B3-2 Konsentrert 
småhusbebyggelse 

35 22-25 2 Påkrevet 1.5 pr. 
boenhet 

B4-1 Terrasseblokker 44 ”Flatt” tak 4 Garasjekjeller 
påkrevet 

1.5 pr. 
boenhet 

B4-2 Terrasseblokker 38 ”Flatt” tak 4 Garasjekjeller 
påkrevet 

1.5 pr. 
boenhet 

B5 Terasseblokker 38 ”Flatt” tak 4 Garasjekjeller 
påkrevet 

1.5 pr. 
boenhet 

B6 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

25 25-35 5.5 meter Påkrevet 2 pr. bolig 

B7 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

25 25-35 5.5 meter Påkrevet 2 pr. bolig 

B8 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

22 25-35 5.5 meter Påkrevet 2 pr. bolig 

 
II  Midtre del 
Felt  

nr. 

Reguleringsform BYA 

 % 

Takvinkel 

   grader 

Etasje 

antall/ges 

imshøyde 

Sokkel 

etasje 

Biloppstilling 

antall plasser 

B9 Terasseblokker 35 - Angis i  
beb.plan 

- 1.5.pr.boenhet 

B10 

 

Frittliggende 
småhusbebyggelse 

25 25-35  
5.5 meter  

Tillatt 2 pr.  
boenhet 

B11 Konsentrert  
småhusbebyggelse 

28 30-42 5.5 meter 
 

Påkrevet 2 pr. boenhet 
 

B12 Konsentrert 
småhusbebyggelse 

28 30-42 5.5 meter Påkrevet 2 pr. boenhet 
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§ 2 
 
Det skal utarbeides bebyggelsesplan for følgende boligfelt under følgende rammebetingelser: 
 
III  Privat del 
 
Felt  

nr. 

Reguleringsform BYA 

 % 

Takvinkel 

   grader 

Etasjer 

antall/ges 

imshøyde 

Sokkel 

etasje 

Biloppstilling 

antall plasser 

BX Konsentrert  
småhusbebyggelse 

25 30-42 5.5 meter Påkrevet 2 pr. boenhet 

BY Frittliggende 
småhusbebyggelse 

22 25-35 5.5 meter Påkrevet 3 pr. bolig 

 
IV  Øvre del 
 
Felt  

nr. 

Reguleringsform BYA 

 % 

Takvinke

l 

   grader 

Etasjer 

antall/ges

imshøyde 

Sokkel 

etasje 

Biloppstilling 

antall plasser 

B 13 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

20 25-35 5.5  meter Påkrevet 3 pr. bolig 
 

B 14 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

22 25-35 5.5 meter Tillatt 3 pr. bolig 

B 15 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

20 22-25 1 Påkrevet 3 pr. bolig 

B16 Frittliggende  
småhusbebyggelse 

20 22-25 1 Påkrevet 3 pr bolig 

B17 Frittliggende 
småhusbebyggelse 

22 22-25 1 Tillatt 3 pr. bolig 
 

Gesimshøyde i tabellene er angitt for to etasjes hus, og er beregnet fra gjennomsnittlig naturlig terreng ekskludert eventuell 
sokkeletasje til utvendig overkant takbjelke Dette er hus med lave sidevegger, populært kalt halvannen etasjes hus.  

 
§ 3 

 
Bebyggelsesplan kan erstattes med en situasjonsplan tilknyttet byggesøknad for et helt felt. 
Det skal framgå av bebyggelsesplan hvilke hus som planlegges med sokkeletasje. 
Profiler av dagens terreng skal vise at en terrengtilpasning er vurdert.  
 
 
      § 4 
 
Møneretning på bolighus skal følge nedenforliggende veis hovedretning eller anlegges 
vinkelrett på denne. Hovedretningen på ovenforliggende vei skal være retningsgivende der 
kun dette forefinnes. Frittstående garasjer skal bygges med sammenfallende eller vinkelrett 
møneretning i forhold til hovedhuset. Plassering av bolighus, garasje og/eller biloppstillings- 
plass skal framgå av bebyggelsesplan eller byggesøknad. Garasje kan planlegges i 
sokkeletasje der dette er tillatt i henhold til reguleringsbestemmelsene. 
 
 
      § 5 
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Alle bolighus i Mælumenga kan bygges med saltak.  
Hus med takvinkel over 35 grader der dette er tillatt kan i tillegg bygges med halvvalmet tak. 
Feltene med frittliggende småhusbebyggelse med tillatt takvinkel på 22-25 grader kan i tillegg 
bygges med valmede tak. For hus som bygges med mer enn 25 graders takvinkel, der dette er 
tillatt kan det bygges arker og oppløft dersom disse ikke utgjør mer enn 1/3 av fasadens 
lengde, hvor disse ikke innregnes i gesimshøyden.  
Begrepet frittliggende boligbebyggelse/småhusbebyggelse omfatter i Reguleringsplan for 
Mælumenga eneboliger og enebolig med utleiedel/sekundærbolig. 

 
§ 6 

 
Frittstående garasjer skal bygges med saltak eller med hovedhusets takform, og med takvinkel 
lik bolighuset eller med mindre takvinkel ned mot 22 grader.  
 
 

OFFENTLIG FORMÅL/BARNEHAGE 
 
      § 7 
 
Området skal bebygges med en barnehage, med en utnyttelsesgrad på maksimalt 15%. 
Bygningsformålet kan kombineres med lokalt forsamlingslokale og/eller foreningslokale 
 
 

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
     

  § 8 
 
Kjøreveiene skal anlegges med en største stigning på 10% og en minste kurveradius utenom 
kryss på 10 meter.  
 
      § 9 
 
Gang/sykkelvei/fortau skal anlegges med en maksimal stigning på 10%, og en minste 
kurveradius utenom kryss på 5 meter. Fortauene skal anlegges med minimum 2,7 meters 
bredde. 
 
 
 

FRIOMRÅDER/TURVEIER 
 

§ 10 
 

Turveier er inntegnet på plankartet. Disse skal fungere som stier mellom boligfeltene. 
Vegetasjon i området kan fjernes opp til 3 meters høyde 
 
 
 

 
FAREOMRÅDER 
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      § 11 
 
Området er et byggeforbudsbelte langs høyspenningsanlegg bestående av nettstasjoner og 
masteanlegg. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudsbeltet må godkjennes av det lokale 
elektrisitetstilsynet og planutvalget. 

 
 

SPESIALOMRÅDER 
 
FRILUFTSOMRÅDE 

   § 12 
 
Eksisterende stier søkes ivaretatt, og enkelte nye stitraseer kan ryddes i områdene. Turstiene 
tenkes fortrinnsvis lagt langs den mest tjenlige siden av de eksisterende bekkene i området. 
Større tiltak må godkjennes av grunneier i forkant.  
 
      § 13 
 
Det kan kun drives plukkhogst og småflatehogst i området av grunneier eller i henhold til 
avtale med grunneier. Buskvegetasjonen bør oppretthodes i et belte på 5 meter fra vassdrag 
der det ikke eksisterer eller anlegges sti. Hogst og eventuell framkjøring skal fortrinnsvis 
foregå i vintersesongen mellom 1. oktober og 1. april. 
 
 
KOMMUNALTEKNISK VIRKSOMHET 

§ 14 
 

Områdene er avsatt for plassering av tekniske anlegg for offentlig infrastruktur, som 
nettstasjon for strømforsyning, trykkforsterkerstasjon for vannforsyning m.v. Det tillates ikke 
oppført bygg nærmere enn 5 meter fra transformatorstasjon. 
 
 
PRIVATE AVKJØRSLER 
      § 15 
 
Private avkjørsler skal framgå av bebyggelsesplan eller ved byggetillatelsen til enkeltomtene. 
Private avkjørsler skal fortrinnsvis legges sammenfallende med vann- og avløpsledning inn  
mot huset. 
 

FELLESOMRÅDER 
 
FELLES LEKEPLASSER 
      § 16 
 
Det skal anlegges ei balløkke som anvist på reguleringsplanen som en del av 
anleggsarbeidene med Mælumenga/nedre del. Balløkka skal anlegges med tursti gjennom felt 
B7, og være ferdig anlagt ved dette byggefeltets ferdigstillelse.    
  

 § 17 



 8 

 
Mindre nærlekeplasser skal anlegges på feltene B3, B 4, B 5, B9, B13, B15 og B16. Det skal 
anlegges en gjennomgående sti mellom de fire sistnevnte feltlekeplasser, og tursti med 
tilknyttet lekeplassareal skal framgå av de nevnte felters bebyggelsesplan. For de øvrige 
feltene skal lekeplassenes plassering framgå av en utomhusplan som skal følge 
byggesøknaden. Lekeplassene bør primært anlegges mot tilgrensende friområde eller 
friluftsområde, og skal være opparbeidet før siste bygg i de respektive feltene kan 
ferdiggodkjennes. 
 
 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

§ 18 
 

Følgende tiltak skal være gjennomført/ferdigstilt før boliger i de enkelte felt tas i bruk:  
 

1.  Nytt kryss med tilhørende busslommer mot boligfelt anlegges 
2.  Boligfeltvei bygges fram til dagens skogsbilvei 
3.  Kjørevei mot boligene i felt B1 opparbeides 
4.  Tidligere avkjøring mot Eikerveien sperres 
5.  Opparbeiding av boligtomter i Mælumenga boligfelt 
6.  Opparbeiding av angitt balløkke, nærlekeplasser og hus 
    

MERKNAD TIL REGULERINGSPLANEN 

 
Planutvalget i Modum vedtok i møte den 15.04.2009 mindre vesentlig reguleringsendring for 
tomt 7, 8 og 9, med blant annet endring fra enebolig med sokkel til tomannsboliger.  
Samtidig ble tillatt takvinkel for felt B2 endret til 38 grader.  
 
Vinter 2010 pågår det ny prosess vedr. reguleringsplanen, blant annet for tilrettelegging av 
flere tomannsbolig. Kontakt teknisk etat ved fagleder arealplan på tlf 32 78 93 00 for 
oppdatert informasjon om reguleringsplanen for Mælumenga. 



 

Felt B 3 
Den minste (søndre) delen av felt B 3 ligger på tidligere jorde. Grunnen består av jord med 
fjell ca. 0,5 — 2,0 m under terrengnivå. Tomta bør være lett å opparbeide og det bør være bra 
med matjord. Alle ovenfor nevnte avgreningstyper er lagt ut mot 2 huskropper som vist på 
ledningsplanen. 
 
Den største delen av B 3 ligger i gammel skogsmark. Grunnen består av jord med fjell mellom 
ca. 0,3 og 1,5 m under terrengnivå. Det bør vurderes masseutskifting til fjell der husene skal 
stå. Fjerning av røtter bør påregnes der det skal være plen. Mye av den gjenværende jorda 
antas å være brukbar vekstjord. 
 
Alle ovenfor nevnte avgreningstyper er lagt ut mot 3 huskropper som vist på VA-planen. 
Hovedgrøfter vil også beskjære B 3. Minste avstand fra hovedgrøft til bygg av enhver art er 
3,0 m. Hovedgrøftene er også vist på VA-planen. 
 
Felt B 4 
Felt b 4 er delt av gangvei som vist på planen. Areal avsatt til gangvei må utvides i forhold til 
det som vises på plantegningen, for veien må være kjørbar med maskiner. Hovedledninger for 
VA og kabeltrase som inkluderer høyspent ligger i og langs gangveien. Høyspentledningen 
går fra vei 10 og over mot gangveien ca. langs byggelinja for B 4. Dette for å få så lite 
vinkelendringer at kablene kunne trekkes i rørene som ble lagt. 
 
Grunnen i B 4 er skoggrunn med fjell ca. 0,3 — 1,5 m under terrengnivå. Der det skal være 
plen må det påregnes fjerning av røtter. Mye av gjenværende jord bør være brukbar som 
vekstjord. 
 
Avgreninger for både VA og kabler er lagt ut som vist på ledningsplanen. Rosa område på 
reg. planen er avsatt til pumpestasjon for vann og trafo. Byggeavstand fra trafoen er 
minimum 5 m. Dette gjelder alle typer byggverk. 
 
FeltB5 
Felt B 5 består på reguleringsplanen av 2 huskropper med en trafo mellom. Grunnen er 
skogsgrunn med fjell ca. 0,3 — 1,5 m under terrengnivå. Der det skal være plen må det 
påregnes fjerning av røtter. Mye av den gjenværende jorda bør være brukbar som 
vekstjord.Avgreninger for VA og kabler er lagt som vist på ledningsplanen. Byggeavstand fra 
trafoen i alle retninger er minimum 5 m. 
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LEDNINGSKART 
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SØKNAD OM KJØP AV BOLIGTOMT – MÆLUMENGA 
Modum kommune har klargjort tomter i Mælumenga, Åmot, for salg. I samsvar med vedtatt 
reguleringsplan kan det søkes om kjøp av ulike tomter for konsentrert utbygging av boliger/ 
leiligheter: 
 
• Tomt B 3-2 : ca 1900 m2 stor, konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus, BYA 35%. 
• Tomt B 3-3 : ca 1500 m2 stor, konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus, BYA 35%. 
• Tomt B 3-4 : ca 850 m2 stor, konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus, BYA 35%. 
• Tomt B 3-5 : ca 2350 m2 stor, konsentrert småhusbebyggelse, rekkehus, BYA 35%. 
• Tomt B 4-1 : ca 2600 m2 stor, for terrasseblokk, BYA=44%. 
• Tomt B 4-2 : ca 3350 m2 stor, for terasseblokk, BYA=38%. 
• Tomt B 5 ca 6900 m2 stor, for terasseblokker, BYA38%. 
 
Prisen for tomteopparbeidelse som vist i vedlagte salgsoppgave. I tillegg: kr 50,- pr m2 for 
råtomt. Prisen inkluderer vei med fast dekke, vann, kloakk, strøm og TV-kabel fram til 
tomtegrense på alle tomter. Oppmålingsgebyr, avgifter og salgsomkostninger kommer i 
tillegg. 
 
Det er byggefrist på 2 år. Tomt som ikke er bebygd innen fristen, skal overskjøtes tilbake til 
kommunen for uendret pris og kostnadsfritt for kommunen. 
 
Søknadsskjemaet sendes til Modum kommune, Rådmannskontoret, Pb. 38, 3371 Vikersund. 

------------------------------------------------------------- 
I henhold til ovennevnte betingelser søker undertegnede om å få kjøpe: 
 
  Tomt nr. …………........ i Mælumenga. 
 
Hvis jeg ikke kan få denne tomta, søker jeg om tomt nr. …………… eller …………… 
 
Navn   Personnr. 

/ org. nr.  
 

Navn  Personnr. 
/ org. nr. 

 

Adresse  

Telefon  

Epost  

 
Planlagt framdrift:            

Referanser:             

Finansiering:             

 
 
Sted/dato:     Signatur       


