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Kommuneplanens arealdel 
 
 
Føringer for arealforvaltingen i Modum 
 
Samfunnsutvikling 
Samfunnsutviklingen er førende for hvordan arealene skal disponeres. I Modum har vi en 
målsetning om 0,6% årlig befolkningsvekst. Dette sier noe om det samlede behovet for bl.a. 
boligtomter. Videre skisserer samfunnsdelen mål, utfordringer og strategier for mange temaer 
av samfunnsutvikling, bl.a. folkehelse, samfunssikkerhet, næringsutvikling, universell 
utforming, barn og unges interesser m.fl. Kommuneplanens arealdel skal ta opp i seg og 
bygge opp under de målene som er satt for samfunnsutviklingen. 
 
Planprogrammet som ble vedtatt i februar 2009 angir følgende utfordringer og strategier som 
skal legges til grunn for utformingen av kommunens arealpolitikk de kommende år. 
 
Utfordringer: 

• Legge til rette for mangfold i tomtetilbudet uten å miste muligheten til å styre 
boligutviklingen 

• Optimal utnyttelse av tidligere investeringer framfor å måtte bygge ut ny infrastruktur. 
• Finansiering av nødvendig infrastruktur for klargjøring av kommunalt eide 

boligtomter og næringsarealer 

Strategier: 

• Videreføre gjeldende kommuneplan, med fokus på boligfortetting i eksisterende sentra. 
• Lokalisere utbygging ut i fra hensynet til en kostnadseffektiv infrastrukturutnyttelse 

(VA, skole/barnehage, transportbehov m.m.) 
• Byggeområder avsatt i tidligere kommuneplaner, og der det ennå ikke har blitt 

igangsatt reguleringsplanarbeide skal vurderes på nytt, etter de samme kriterier som 
for nye områder som blir foreslått. 

• Sikre tilstrekkelige, sentrumsnære arealer for offentlige og allmennyttige formål. 
• Sette av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling 
• Sikre et nødvendig mangfold i tomtetilbudet, slik at det til enhver tid finnes tomter som 

dekker etterspørsel basert på ulike behov i befolkningen (pris, beliggenhet, transport, 
m.m.) 

• Videreføre gjeldende soneinndeling for spredt bebyggelse 
• Samarbeide med utbyggere (utbyggingsavtaler) 
• Stimulere ny-etableringer ved å tilby rimelige næringsarealer, boligtomter og boliger 

 
Lovgrunnlag 
Kommunen skal iht. plan- og bygmningslovens § 11-5 ha en arealplan for hele kommunen 
som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
 
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal 
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omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål 
og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.  
Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av 
arealer.  
 
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele 
eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, 
hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.  
 
Nasjonale- og regionale føringer 
Utover plan- og bygningslovens lovkrav om hva en arealplan skal inneholde skal kommune 
også forholde seg til særlover, retningslinjer og regionale planer. Diss føringene er beskrevet i 
planprogrammet.  
 
Hovedgrep i arealforvaltingen i Modum mot 2020 
 
Det legges hovedsakelig opp til å videreføre arealbruken fra gjeldende kommuneplan (2005-
2015) også i kommende planperiode. Dette innebærer for eksempel at vi vil videreføre de 
eksisterende sonene for spredt bebyggelse uten endringer. I tillegg innfører vi imidlertid også 
en utvidet mulighet for spredt næringsvirksomhet. De aller fleste områdene som har blitt lagt 
inn som framtidige byggeområder i eksisterende plan vil bli videreført, men noen ganske få 
områder, der det ikke har vært noen gjennomføringsvilje i form av regulerings- eller 
bebyggelseplaner, trekkes ut av planene igjen pga. at det har blitt tatt inn andre arealer som 
har kommet gunstigere ut i konsekvensutredningene. Disse rokkeringene framgår av skjemaet 
for oppsummering av konsekvensutredningene (i eget hefte vedlagt kommuneplanen). 
 
Planprogrammet angir følgende kriterier for arealforvaltningen: 
 
All arealbruk skal ta hensyn til:  

• naturens mangfold og produksjonsevne 
• landbrukets produksjonsgrunnlag og kulturlandskap 
• kulturminner og kulturmiljøer 
• friluftslivsinteresser 
• tilstrekkelige områder til leik og friluftsliv i tilknytning til eller i nærheten av skoler og 

barnehager. 
• estetikk på bygning-, tettsted- og landskapsnivå 
• trygghet og trivsel  
• folkehelse 
• universell utforming/tilgjengelighet for alle 
• samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Stedsutvikling 
 
Distriktssentra 
I sentrumskjernene søkes det etablert og opprettholdt arealintensive funksjoner, som 
daglivareforretninger og annen småhandel og kontorvirksomhet med høy besøksfrekvens. 
Distriktssentrene kan også ha utkantområder bestående av forretninger med volumkrevende 
varer og servicerettet industri, samt arealkrevende offentlige virksomheter som skoler og 
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institusjoner. Videre er det et mål å øke bo-tettheten i sentrumsområdene. Fortetting i 
sentrumsområdene blir derfor en viktig strategi også i kommende planperiode. 
 
Vikersund 
 
Det er fortsatt store arealreserver for utbyggingsformål i Vikersund. Hovedstrategien er 
fortsatt boligfortetting i Vikersund sentrum (Vikersund vest, Tangen, Øya), samt 
næringsetablering i Vikersundgata og langs aksen Vikersund bru-Lortbru for å styrke 
distrikssenterets posisjon. 
 
Det anses imidlertid viktig å videreføre tilbud om et mangfold av tomter. Det er derfor lagt 
opp til en forsiktig utbygging på østsida, bl.a. et felt ved Nedre Hval. I kommende planperiode 
vil også deler av kommunens eiendom på Øya Øst bli tilrettelagt for boligbygging.  
 
Fortsatt vekst av Vikersund tettsted betinger imidlertid en oppgradering av infrastruktur, 
særlig på avløpssiden. Kapasiteten i avløpsnettet er allerede i dag overbelastet, og er en 
begrensende faktor for videre utvikling.   
 
Miljømessig opprusting og økt tilgjengelighet til Tyrifjorden i området Vikersundbrua- 
Modum rådhus er en annen viktig strategi som blir fulgt for for å høyne tettstedets 
attraktivitet.  
 
Videre er det en aktuell problemstilling å sikre arealer for offentlige- og almennyttige formål i 
sentrum. Nettbuss sin tomt i Vikersundgata er særdeles interessant i denne sammenheng, og 
det er en dialog mellom kommunen, Nettbuss og private næringsdrivende for å se om det i 
fellesskap er mulig å finne fram til en omforent løsing og en ”vinn, vinn”-situasjon. 
 
Utviklingen av Vikersund Hoppsenter, til et anlegg av internasjonale dimensjoner vil også 
utløse behov for utvikling av infrastruktur som holder mål ved store arrangementer. 
Avløpssanering fra Vikerkleiva og sydover til Vikersund hoppsenter bør derfor prioriteres i 
første del av planperioden. På grunn av usikkerhetenen mht. framdrift i avløpssaneringen er 
det ikke lagt opp til boligutvikling syd for Vikerkleiva i første del av planperioden, men dette 
kan tas inn ved neste rullering av planen om 4 år dersom e tilfredsstilende avløpssituasjon er 
etablert. 
 
Åmot øst 
 
I Åmot er det lagt til rette for utbygging av Mælumenga. Dette området har kapasitet til å 
fange opp tomtebehovet i Østre Åmot langt ut over kommende planperiode. Det er i tillegg 
noen mindre arealer som ligger inne i gjeldende plan, men som ennå ikke er utbygd. For å 
opprettholde et visst mangfold i tomtetilbudet opprettholdes disse områdene, men det  anses 
ikke nødvendig å åpne for nye arealer for boligformål i kommende plan.  
 
Ellers videreføres strategien med boligfortetting i Åmot sentrum, samt utvikling av et 
kompakt og mangfoldig forretningsområde langs Eikerveien mellom Åmot Stadion og 
Louisenbergveien, samt langs Lilleåsgata. I takt med boligfortetting, økt handelsaktivitet og 
pendlertrafikk i Åmot sentrum melder det seg større behov for parkeringsarealer. Dette er et 
spørsmål som kommunen og de næringsdrivende i Åmot tidligst mulig i planperioden må 
søke å etablere et hensiktsmessig samarbeid for å løse. 
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Videre vil det i planperioden bli fokusert på en estetisk og trafikkal utvikling av Åmot som 
innfallsport for besøkende til Blaafarveværket, Kunstnerdalen og hytteområdene i Sigdal. 
Det opprettholdes en utbyggingsfri korridor for mulig framtidig avkjøring mot sigdal fra 
enger gård, via Grisedalen og ned til Åmot stasjon. Videre vil Modum kommune delta aktivt i 
prosessen rundt nasjonal transportplan med sikte på å få til en raskest mulig løsning av ny RV 
35 med avkjøring mot FV 287 til Sigdal. 
 
Nærsentra 
 
Geithus 
 
Geithus tettsted har hatt en positiv utvikling de seinere år, med en del bygningsfornyelse i 
sentrum og generelt forbedret vedlikehold. En ny barnehage er etablert på Kjemperudmyra, 
samtidig som det er under utvikling mer boligbygging, bl.a. i Skredsvikmoen.  
 
Det er fortsatt store arealreserver for boligformål også i Geithus. Det har imidlertid vært lite 
gjennomføringskraft fra grunneierhold og/eller liten etterspørsel i markedet, og det er bare et 
mindre område ved Sønsteby som har blitt realisert av de områdene som ble tatt inn i forrige 
planrullering. Ut i fra dette anses det ikke å være behov for å åpne for nye boligområder i 
Geithusområdet. 
Avløpssanering fra Vikersund Hoppsenter til Sønsteby er en oppgave kommunen må se 
nærmere på i kommende planperiode. Dette er avgjørende for realisering av boligutvikling i 
de områdene som er spilt inn i forbindelse med høringen av planprogrammet. Når 
avløpsforholdene  blir ordnet vil det også kunne bli åpning for noe boligbygging i tilknytning 
til Vikersund Hoppsenter. Det er igangsatt en utredning av strukturen på avløpsnettet for 
Vikersund og Geithus, men det vil enda gå noen år før et anlegg står klart for å motta kloakk 
fra bebyggelsen på østsida. Bl.a. pga. manglende avløpsinfrastruktur er det inntil videre ikke 
åpnet for ytterligere boligutvikling mellom Sønsteby og Vikerkleiva. 
 
Åmot vest 
 
Vi opplever at Åmot Vest, eller det vi kaller Strandgata sliter med å opprettholde sin posisjon 
som funksjonelt tettsted. Dette gjør at Modum kommune ønsker å sette spesiell fokus på 
utviklingen av Strandgata i kommende kommuneplan. Modum kommune vil jobbe aktivt for å 
påvirke Fylkeskommunen (ny veieier av tidligere RV 287) til så raskt som mulig å avsette 
midler til opprusting av Sigdalsveien og ny gang- og sykkelvei gjennom hele Strandgata opp 
til Kjøraplass bru. 
 
Flere av de avsatte boligområdene i Åmot vest er for en stor del utbygd i løpet av 
planperioden. Det er imidlertid fremdeles en god reserve for boligutvikling i området Breivik-
Haug, uten at det er igangsatt konkret reguleringsarbeid i dette området. Økt boligtetthet i 
Strandgata anses imidlertid som kjærkomment, og de nevnte områdene videreføres i 
kommende planperiode.   
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Sysle 
 
Sysle har styrket sin posisjon som nærsenter, og det har i kjølvannet av siste 
kommuneplangjennomgang blitt bygd flere nye boliger i utvidelsen av Holefeltet.  
 
I forbindelse med forprosjekt for ny idrettshall på Sysle ble det avdekket kvikkleire i grunnen 
i et stort område fra halltomta og sydvestover mot Snarumselva. Dette gjør at det ikke er 
aktuelt å legge inn flere boligområder i området med vanskelige grunnforhold. Det legges 
derfor opp til at videre boligutvikling på Sysle bør skje nordøst for Rv 280, i Håbråtan. 
  
Grendesentra: 
 
Begrepet grendesentra ble introdusert ved forrige planrullering. Modums grendesentra er 
Drolsum, Snarum, Simostranda, Haugfoss, V. Spone og Kløftefoss. Dette er boligansamlinger 
der vi ikke nødvendigvis finner sentrumsfunksjoner som forretninger og kontorer, men som 
allikevel innehar viktige sosiale funksjoner for lokalmiljøet, f.eks. forsamlingshus, kirke og 
idrettsanlegg.  
 
Det legges opp til å opprettholde funksjonaliteten for grendesentraene i kommende plan. 
Behovet for boligetableringer søkes ivaretatt gjennom avsetning av soner for spredt 
boligbygging i og omkring grendesentraene. Videre legger vi opp til å åpne for mulighet for 
spredt næringsetablering utenfor tettstedene. Da det er vanskelig å forutsi akkurat hvor 
initiativene og mulighetene byr seg for næringsetablering legges det opp til romslige soner for 
dette formålet. Gjennom planbestemmelser knyttet til næringsetablering i LNF-områder vil 
kommunen sørge for at relevante hensyn blir ivaretatt. 
 
Hensynssoner 
 
Nytt i lovverket er at kommune kan innføre såkalte hensynssoner med hjemmel i pl.b.l. § 11-
8, som sier:  

Kommuneplanens arealdel skal i nødvendig utstrekning vise hensyn og restriksjoner som har 
betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i andre ledd bokstav a til f, skal 
markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Det 
kan angis flere soner for samme areal.  

Til hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer 
som gjelder eller skal gjelde i medhold av loven eller andre lover for å ivareta det hensynet 
sonen viser.  

       Det kan fastsettes følgende hensynssoner:  
a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.  

 
       Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller 
virksomheter, jf. § 1-6, innenfor sonen.  

b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur.  

 
       Det kan gis bestemmelser om krav til infrastruktur i et utbyggingsområde, både som 
forbud eller påbud med hjemmel i § 11-9 nr. 3 og nr. 4.  

c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse.  
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       For randsonen til nasjonalparker og landskapsvernområder kan det, samtidig med 
fastsetting av verneforskrift for nytt verneområde eller revisjon av verneforskrift eller 
forvaltningsplan for etablerte verneområder, fastsettes bestemmelser for å hindre 
vesentlig forringelse av verneverdiene i verneområdet.  

 
       Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å 
ivareta interessen i sonen.  

 
       Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av 
annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov.  

d) Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, 
eller som er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet.  

 
       Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er 
tidsbegrenset til fire år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år.  

e) Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige 
samarbeids- eller eierformer samt omforming og fornyelse.  

 
       Bestemmelser til denne sonen kan fastsette at flere eiendommer i et område skal 
undergis felles planlegging og at det skal brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler. 
Det kan også gis bestemmelser med hjemmel i § 11-9 nr. 3.  

f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  
 
Følgende tema er tatt inn som hensynssoner i kommuneplanen: 

• Viktige landbruks- og kulturlandskapsområder (videreføres fra gjeldende plan) 
• Radonutsatte områder 
• Viktige områder for kulturminner, kulturverdier og museale forhold (spesielt i 

tilknytning til Modums Blaafarveværk) 
• Sikringssoner for drikkevann og grunnvannskilder 
• Fareområder (rasfare, høyspentanlegg, damanlegg, skytebaner m.m.) 
• Sone for fornyelse og omforming – Vikersund sentrum Nord 

 
Det har også vært vurdert å ta inn soner uten brannvannsdekning som egne hensynssoner i 
kommuneplanen. Etter en gjennomgang av dette har vi kommet til ikke å ta det inn på 
kommuneplankartet, men heller legge temaet inn som et obligatorisk sjekkpunkt i forbindelse 
med reguleringsplaner og/eller større utbyggingsprosjekter. Støysoner langs veinettet er ikke 
lagt inn pga. manglende datatilfang. Støy omhandles i planbestemmelsene og reguleres ellers 
av lovverket og støyveileder T-1442. 
 
Arealformål i kommuneplanens arealdel 
 
Kommuneplanens arealdel skal iht. pl.b.l. §11-7 i  nødvendig utstrekning vise arealformål 
som er angitt i nr. 1 til 6. Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte underformål.  
        
Arealformål:  
1. Bebyggelse og anlegg.  

 Underformål:  

 
boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger, bebyggelse 
for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, råstoffutvinning, 
næringsbebyggelse, idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og 
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urnelunder.  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  

 Underformål:  

 
veg, bane, lufthavn, havn, hovednett for sykkel, kollektivnett, kollektivknutepunkt, 
parkeringsplasser, traseer for teknisk infrastruktur.  

3. Grønnstruktur.  

 Underformål:  

 naturområder, turdrag, friområder og parker.  

4. Forsvaret.  

 Underformål:  

 ulike typer militære formål.  

5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift.  

 Underformål:  

a) areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,  

b) areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv., jf. § 11-11 nr. 2.  

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone.  

 Underformål:  

 
ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg 
eller i kombinasjon.  

       I områder hvor arealplanen bare angir hovedformål for arealbruk, skal det i nødvendig 
utstrekning gis bestemmelser som klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene, jf. §§ 11-9 
til 11-11.  
 
Bebyggelse og anlegg 
 
Boligområder 
 
Gjeldende kommuneplan (2005-2015) angir store muligheter for boligutvikling. Mange  
mindre tomteområder er lagt inn i kommuneplanen ut i fra enkeltgrunneieres ønsker og 
behov. Dette medfører imidlertid en fragmentert og dårlig arealutnyttelse og ofte dårlige 
løsninger mht. estetikk, trafikksikkerhet og infrastruktur som vei, vann og avløp.  
 
Skal vi for eksempel satse på mer utbygging i åssidene opp mot Øståsen, må dette koordineres 
med utvikling av infrastruktur. Dette tilsier at kommunen og utbyggere vil være tjent med å 
samarbeide om utviklingen av et noe større område for å få enhetskostnadene ned på et nivå 
som det er betalingsvilje til.  
 
Ut over de arealene som settes av til større boligfelt anses det å være mer enn tilstrekkelig 
med muligheter for utvikling av boligområder og områder for spredt bebyggelse i gjeldende 
plan. Dersom boligtilbudet blir for stort mister kommunen mulighetene for å styre en 
utvikling.  
 
Ut i fra dette er det derfor lagt opp til en beskjeden økning i potensielle boligområder i planen. 
Av nye områder som legges inn kan nevnes følgende: 
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Område kart-id. Nr/navn Areal 

51 Bademoen/Haraldsrud 24 daa 
36 Olslund (Vikersund) 20 daa 
42 Frydenberg 4,2 daa 
44 Nordbråtan 2 daa 
48 Folkets hus Åmot 0,7 daa 
7 Nedre Hval (Vikersund) 10 daa 
 
Mens følgende områder foreslås tatt ut igjen fra planen: 
Hontvedtåsen (Geithus) 45 
Solvang/Setersbergveien (Åmot 
vest) 11 
 
Av tidligere inntatte områder der det ikke har blitt igangsatt aktivitet ennå, foreslås følgende 
videreført i kommende planperiode: 
Kalaker (Geithus) 27 
Myra (Geithus) 36 
Håbråtan (Sysle) 73 
Simensrudjordet (Vikersund) 23 
Øya øst (Vikersund) 47 
Hovland (Heggenveien Geithus) 15 
Breivik og Haug (Åmot vest) 148 

 
Dette gir et potensial for nye boliger på et areal på 505 daa, tilsvarende ca. 350-400 boenheter. 
I tillegg kommer de arealene som nå er under regulering, samt et uforløst 
fortettingspotensiale, spesielt i form av leilighetskomplekser i tettstedene. 
 

Næringsarealer 
 
Det har vært noe etterspørsel etter næringsarealer i inneværende planperiode, og det synes, 
tross vanskelige økonomiske tider i 2008-2009, at det er økende interesse for egnede 
næringsarealer. Det legges i kommende planperiode opp til å videreutvikle ca. 45 daa i 
Nedmarken næringsområde til byggeklare tomter for salg i løpet av 1-2 år. Videre er et areal 
på ca. 200 daa under regulering i Skredsvikmoen. Dette området vil få lavere prioritet pga. 
høye inngangskostnader i tilknytning til avkjørselsproblematikk i forhold til Rv 35.  
 
I Vikermyra er det under regulering og opparbeidelse et næringsareal på ca. 35 daa. Området 
er ervervet av et privat firma, som vil utvikle området både for egne behov og åpne for annen 
næringsetablering. 
 
I forbindelse med høringen av planprogrammet har det kommet et innspill om et privat 
næringsområde langs Krøderveien ved Tveføtrud. Dette er et areal på ca. 40 daa. Området 
ligger utenfor dekningsområde for offentliv VA-nett, og det må påregnes vesentlige 
grunnlagsinvesteringer ved en utbygging.  
Området tas inn i kommuneplanen – i påvente av at det blir en løsning av veispørsmålet i 
Skredsvikmoen.  
 
Videre har det kommet et innspill om utvidelse av eksisterende pukkverk på Langsrudåsen 
(Pukkproduksjon AS/Finsrud). Dette innspillet imøtekommes og legges inn i 
kommuneplanen.  
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Området ved Amundrud sag på Vestre Spone har fram til nå hatt arealkategori LNF, til tross 
for at det har vært industriell virksomhet der i mange tiår. I kommende plan gjøres dette 
arealet om til næringsformål med mulighet for utvikling av blandet næringsvirksomhet.  
 
Siden forrige kommuneplanrullering har det også skjedd nedleggelse av en stor 
industriarbeidsplass, Nordic Paper i Geithus. Her har det imidlertid åpnet seg muligheter for 
nyetableringer inne på fabrikkområdet, et potensial som bør søkes utnyttet framfor å angripe 
nye områder med høye grunnlagsinvesteringer.  Tilsvarende utvikling har vi tidligere sett i 
Katfoss næringsområde, og i det siste også en tendens til i Gustadmoen, der nedleggelse av 
noen typer virksomhet har ført til knoppskyting av flere nye virksomheter. 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 
Gjennom arbeidet med planprogrammet og strategisk næringsplan ble det avdekket til dels 
store utfordringer innenfor samferdsel- og infrastrukturområdet. Særlig fokus vil det i 
planperioden bli på å høyne standarden på RV 35 mellom Åmot og Hokksund, samt å finne en 
god løsning for veikryss som gir adkomst til Skredsvikmoen næringsområde.  
 
Skjerpede krav til tilgang til slokkevann gir noen utfordringer over store deler av kommunen. 
Dette er et tema som må utredes nærmere i planperioden.  
 
Et annet forhold som er avdekket er at avløpsforholdene i Vikersund ikke er tilfredsstillende. 
Nett og renseanlegg blir stadig oftere overbelastet, med overløpsdrift og forurensning av elva 
som resultat. Separering av avløp (skille avløpsvann og overvann) har vært forsert i Tangen- 
og Øyaområdet i 2009. Separering vil være nødvendig også i andre områder, og er en løpende 
oppgave som vil kreve ressurser i lang tid framover.  
 
Det er ellers igangsatt et utredningsarbeid for å finne fram til den beste løsningen for 
avløpsstrukturen i Vikersund/Geithusområdet på sikt. Sammenslåing av Øya og Elvika 
renseanlegg, og samtidig skape muligheter for avkloakkering på Østsida mellom Geithus og 
Vikersund ser ut til å kunne bli konklusjonen på dette arbeidet. Oppgradering av 
avløpsanleggene vil være utløsende for mer utbygging på østsida. Pga. usikkerhet knyttet til 
når avløpsforholdene når den nødvendige kvaliteten har det ikke blitt foreslått mye ny 
utbygging på østsida ved denne planrulleringen. 
 
I løpet av planperioden løper konsesjonstiden for høyspentledningen fra Kaggefoss og 
Gravfoss til Drammen ut. Modum kommune forutsetter, og vil øve press på at dette 
ledingsanlegget legges ned ved konsesjonstidens utløp. De frigjorte arealene som i dag er 
byggeforbudsbelter kan legges inn som byggeområder ved neste planrullering om fire år.   
 
Grønnstruktur. 
 
Det legges i planforslaget opp til fortsatt sikring av egnede områder for leik, fritid, rekreasjon 
og undervisningsformål. Et viktig verktøy i dette arbeidet er utarbeidet i 2009 gjennom 
Retningslinjer for omfang og kvalitet av anlegg for barn og unge i Modum kommune. 
Kommunen vil være særlig restriktiv mht. omdisponering av friområder og LNF-områder som 
ligger nært skoler, barnehager, institusjoner og vassdrag. 
 



 11

Pga. tilrettelegging av strandarealer nær Vikersund sentrum og etablering av badestrand ved 
Drolsum båtforenings anlegg har bruken av den kommunale badeplassen på Jarentangen 
avtatt. Kommunen vil derfor avvikle leieforholdet til dette arealet, og benytte ressursene til 
videreutvikling av mer transportvennlige og sentrumsnære badeplasser.  
 
Forsvaret. 
 
Forsvaret har kun ett operativt anlegg i Modum. Dette er en tele- og datakommunikasjons-
stasjon ved Breiliflaket i Finnemarka. Anlegget ligger innenfor Finnemarka naturreservat. 
Modum kommune vil være positive til å imøtekomme forsvarets behov i tilknytning til dette 
anlegget innenfor de rammene som verneforskriften for naturreservatet gir.  
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål 
 
Modum er en landkommune, der landbruket står sterkt. Dette preger bygda i form av et aktivt 
drevet kulturlandskap med stor produksjonsevne og mange landskapskvaliteter. I likhet med 
vår vakre og mangfoldige natur er landbruket en virksomhet som må få sin naturlige 
beskyttelse gjennom kommunens arealpolitikk. Det er derfor lagt stor vekt på å ivareta arealer 
som sikrer landbrukets produksjonsgrunnlag samt de miljø- og kulturlandskapsverdiene som 
er knyttet til landbruket i bygda også i denne kommuneplanen. Det betyr ikke at det ikke skal 
være mulig å legge til rette for bebyggelse og anlegg også utenom tettstedene. 
 

Spredt boligbygging 
 
Etterspørselen etter å bygge utenom regulerte boligområder har vært lav gjennom hele 
perioden. Ved forrige planrullering ble det innført en todeling mht. spredt bebyggelse, der det 
i sone 1 kunne tillates husklynger inntil 6 hus (inkl. eksisterende hus) etter forutgående 
bebyggelsesplan. Det legges opp til å videreføre prinsippene fra gjeldende kommuneplan etter 
et omfang som skissert i tabellen under. Tallene i tabellene angir omfang for tiårsperioden 
2011-2020.  
 

Skolekrets Delområde 

LNF-1 
Husklynge- 
bebyggelse 

LNF-2 
Enkelthus-
bebyggelse 

Sysle  Skretteberg-Snarum  10  
Sysle  Bøen-Skuterudflata 8  
Sysle  Drolsum 12  

Sysle  
Skuterudflata-

Korsbøen  10 
Vikersund  Ullhaugtuppen-Melåa 12  
Vikersund  Gulsrud-Lierdelet  10 
Buskerud  Vestre Spone 16  
Buskerud  Simostranda 12  
Buskerud  Bingen  10 
Hele 
kommunen  70 30 
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Hyttebygging 
 
Iht. planprogrammet skal det utarbeides en egen kommunedelplan for fritidsbebyggelse tuftet 
på de nasjonale føringene som foreligger på dette området. Buskerud fylkeskommune har bl.a 
utarbeidet en hytteveileder som inneholder viktige hovedprinsipper og råd for hytteutvikling. 
Arbeidet med kommunedelplan har ikke startet opp ennå.  I påvente av en kommunedelplan 
for temaet legges det ikke opp til å angi omfang og lokalisering for fritidsbebyggelse i 
kommuneplanen på nåværende tidspunkt. 
 

Sand, grus, pukk og stein 
 
Sand, grus og stein er ressurser som Modum er rik på. Det kan forventes økende etterspørsel 
etter disse ressursene når reservene nær de store befolkingssentrene på Østlandet etter hvert 
tømmes eller blir bygget ned. For å sikre en optimal utnyttelse av disse ressursene, er det 
viktig at arealene ikke blir brukt til formål som ødelegger gruskvaliteten eller forhindrer 
framtidig uttak. Videre er det viktig at ressursutnyttelse skjer i henhold til planer og avtaler 
som sikrer landskapstilpasning og etterbruk av områdene. Tidligere var uttakene av grus i 
området i hovedsak styrt av gamle omdisponeringstillatelser, uten bestemmelser om 
istandsetting av terreng og etterbruk. Videre er utvinningstakt og metode fullt og helt prisgitt 
utvinnerens behov i øyeblikket, uten at ressursutnyttelsen er sett i større sammenheng. 
 
Det har i løpet av siste planperiode blitt foretatt regulering av de fleste større massetakene i 
kommunen. Dette er et arbeid som vil bli videreført i kommende planperiode. Det er registrert 
to initiativ til reguleringsplaner for eksisterende pukkverk, hhv. Djupgrop på Vestre Spone og  
pukkverket på Langsrudåsen. Initiativene imøtekommes, og arealene for eksisterende 
uttaksområder og planlagt utvidelse legges inn i kommuneplanen. Vilkår for driften tas inn i 
reguleringsplaner med tilhørende driftsplaner.  
 
Biologisk mangfold 
 
Gjennom kartlegging av naturtyper, viltområder og ferskvannslokaliteter har vi et godt bilde 
av det biologiske mangfold i Modum. Kartleggingen er ikke fullstendig, og det vil være behov 
for kontinuerlig påfyll av kunnskap i vår naturbase. Gjennom karttekniske løsninger er det nå 
mulig for hvem som helst å få innsyn i naturdataene som er registrert. Dette gir oss også et 
godt beslutningsgrunnlag for kommunens forvaltning av arealer og naturressurser. 
Kommunen vil legge naturmangfoldlovens prinsipper til grunn for sin forvaltning av disse 
arealene. I plankartene har vi dessuten lagt inn noen viktige naturtyper og områder med 
prioriterte arter på lokaliteter som ligger tett opp til områder med et visst utbyggingspress. 
Dette vises som egne hensynssoner. Det er også knyttet planbestemmelser til disse sonene.   
 
Modum kommune har vedtatt få verneområder etter plan- og bygningsloven. Kommunen 
innehar imidlertid forvaltningsmyndighet for verneområder vedtatt av staten. Gjennom dette 
har Modum kommune forpliktet seg til å sørge for at det ikke blir iverksatt tiltak som kan 
forringe verneformålene. Kommunen utarbeider i 2011 forvaltingsplan for Finnemarka 
Naturreservat. 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. 
 
Vassdragene i Modum betyr mye både for det fysiske miljøet og landskapet. Kommunevåpe-
nets motiv taler for seg. Vi har nå overveiende god vannkvalitet i hovedvassdragene i Modum 
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– med et lite forbehold for Simoa, som til tider er preget av erosjon og høye konsentrasjoner 
av næringsstoffer. Det er ikke noen fare knyttet til å spise fisk som fanges i vassdragene i 
Modum. Videre er det er påvist reetablering av elvemusling i Drammenselva på flere steder 
der den tidligere var borte på grunn av forurensning. Med andre ord – vårt vannmiljø er bra. 
 
Våre vassdrag gir store muligheter for utfoldelse i friluft, og har dessuten estetisk stor betyd-
ning. Spesielt viktig vil det være å opprettholde strandsonenes naturpreg, både av hensyn til 
det biologiske mangfoldet, estetiske forhold og for å opprettholde allmennhetens frie ferdsel 
langs elver, bekker og innsjøer.  
 
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg defineres byggelinjer mot vassdrag til 50 meter målt 
i horisontalplanet ved normal vannstand fra  Tyrifjorden, Bergsjø, Drammensenselva , 
Snarumselva, Simoa og Bingselva. For øvrige, mindre vassdrag med helårsvannføring gjelder 
tilsvarende i 30 meters avstand.  I områder avsatt til LNF-formål tillates ikke tiltak nærmere 
vassdraget enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig vannstand.  
For mindre elver og bekker, samt innsjøer mindre enn 100 daa er byggegrensen i LNF-
områdene 50 meter 
 
For øvrig legges regionale føringer fra vannmiljøsamarbeidet i Drammensregionen, samt 
kommunens vedtatte miljømål for vannforekomster, til grunn for areal- og 
naturressursforvaltning som kan påvirke vassdragene. 
 
Innenfor Modum kommune er vassdragene i Holleia Nord og Finnemarka, samt Tyrifjorden 
(ytterligere regulering) vernet mot kraftutbygging. For disse vassdragene gjelder rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag. Dette gir sterke føringer for hvilke aktiviteter som tillates 
i vassdragsstrengen og i nedbørsfeltet forøvrig. 
 
I tråd med EUs vannrammedirektiv og vannforvaltningsforskriften skal det gjennomføres 
fullkarakterisering og utarbeides tiltaksplaner for alle vannforekomster i Modum innen 2015. 
Dette er et arbeid som starter opp vinteren 2010, og som vil kreve medvirkning av så vel 
kommunen som av innbyggerne og andre offentlige myndigheter. 
 
 
 

 


