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Modum kommune       Vedtatt dato: 

         Revidert dato: 

         Forslag dato: 10.01.18 

Reguleringsplan for Lampeveien 7 mfl. 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

PlanID <XXXXXXX> 

 
1. Planens hensikt 
Formålet med planarbeidet er å regulere eksisterende næringsvirksomhet og boliger ved Lampeveien 7 

samt legge til rette for etablering av inntil 3 nye boligtomter.  

 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Terrengbehandling 
Fyllingsfot/topp kan ligge inntil eiendomsgrense. 

2.2 Overvannshåndtering  
Innenfor planområdet skal det sikres flomveier for overvann. Øvrig overvann skal fordrøyes på egen tomt 

før påslipp til offentlig overvannsleding eller til terreng, evt. skal det etableres sandfangskum 

/husdrenskum før påslipp. 

2.3 Kabler og ledninger 
Høgspentlinjer, fordelingsnett og strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon ol. skal innenfor 

planområdet legges som jordkabler. 

2.4 Avkjørsler 
Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men angivelse fra hvilken veg/gata 

tomta skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plassering skal det dokumenters at avkjørselen ikke 

kommer i konflikt med kryss, kurvatur, ol.  

2.5 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 

fredede kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt lov om 

kulturminner § 8.2. ledd.  

2.6 Krav til dokumentasjon - utomhusplanen 
Med søknad om tillatelse skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i kommuneplanens §2-9.  

Utomhusplanen skal fremstilles på målsatt kart, i egnet målestokk. Det skal framgå av planen hvordan 

byggetiltaket tar hensyn til eksisterende terreng og vegetasjon, hvordan uteområdene er tenkt utformet 

med hensyn til tekniske installasjoner og fysisk tilrettelegging. Terrengendringer skal dokumenters med 

terrengprofiler/snitt. 
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3 Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1) 
 

3.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse -BFS 

a) Utforming 

Innenfor området tillates oppføring av frittliggende ene- og tomannsboliger med tilhørende 

carport/garasje/uthus.  

Maks tillatt utnyttelse for området er 30 % BYA og inkluderer nødvendig areal til parkering. Det skal 

avsettes 2 biloppstillingsplasser pr boenhet.  

Maks tillatt gesims- og mønehøyde er 6 m fra ferdig planert terreng. Dersom det bygges med underetasje 

kan denne høyden økes til 8,5 meter. 

Byggene skal oppføres med pulttak eller flate tak. For tomt nr. 1 tillattes også saltak.  Maks tillatt takvinkel 

er 36 grader. 

Garasjer, uthus ol mindre bygninger skal oppføres i samme materiale og med samme formspråk som 

hovedhuset. 

 

b) Uteoppholdsareal 

For frittliggende bebyggelse skal det avsettes og opparbeides minimum 400 m2 egnet uteoppholdsareal 

pr. enebolig og 200 m2 pr boenhet dersom det etableres tomannsbolig på eiendommen. Kvalitet på 

uteoppholdsarealene skal tilfredsstille krav angitt i kommuneplanen § 2-6.  

 

3.1.2 Næringsbebyggelse Industri og lager - BKB 

a) Utforming 

Innenfor området tillates oppføring av bygninger for lett industri, håndverk og lager med tilhørende 

kontorvirksomhet.  

Maks tillatt utnyttelse for området er 80% BYA (bebygd areal) og inkluderer nødvendig areal til parkering. 

Det skal avsettes 1 biloppstillingsplass pr 100m2 BRA (bruksareal). 

Maks tillatt gesims- og mønehøyde er 8,5 m fra ferdig planert terreng.  

Byggene skal oppføre med saltak, pulttak eller flate tak.  

 

3.1.4 Kombinert bygg og anlegg  
Innenfor området er det tillatt med etablering av trafo, felles renovasjonsløsninger og felles 

postkassestativ.  
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 

3.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
Samferdselsanleggene skal opparbeides med utforming og bredder som vist på plankartet dersom ikke 

annet er oppgitt i bestemmelsene. Ved opparbeidelsen av samferdselsanleggene kan det foretas justering 

av grensene mellom de ulike samferdselsformålene.  

 

3.2.2 Kjøreveg –SKV 
Områdene skal benyttes til offentlig eller private kjøreveger. Bredden på arealet omfatter kjørebane samt 

skulder. 

o_SKV1 er offentlig 

f_SKV3 er felles privat for eiendom 129/19, eiendom 129/36 og 129/40. 

 

3.2.3 Annet vegareal –grønn – SAG 

Områdene skal benyttes til snøopplag og grøft/ sideareal til kjøreveg. Det er tillatt med rekkverk og 

belysning i disse områdene, så lenge de ikke kommer til hinder for sikten. Vedlikeholdssone/ grøft skal 

tilsås med gras inntil 2 m fra skulderkant. Eierformen skal være den samme som for tilliggende veg 

 

3.3 Grønnstruktur (pbl. § 12-5 nr. 3) 
 

3.1 Turdrag - GTD 

Innenfor område er det tillatt med enkel tilrettelegging av gruset turvei med bredde inntil 2,5m. 

 

  

4. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring 
 

4.1 Før rammetillatelse 
 

4.1.2 Krav til utomhusplan 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge en enkel utomhusplan som beskrevet i pk 2.6 

 

4.2 Før igangsettingstillatelse 

 

4.2.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det gis igangsettelsestillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsledninger, skal 

tekniske planer for disse vær godkjent av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 

trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  
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4.2.2 Krav til energiforsyning  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for energiforsyning og belysning, skal tekniske planer for disse 

godkjennes av kommunen.  

 

4.3 Før bebyggelse tas i bruk 
 

4.3.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det gis brukstillatelse for boligtomtene innenfor de ulike feltene, skal det være gitt brukstillatelse for 

veger, hovedledning for vann og avløp samt elforsyning frem til boliger i aktuelt felt. 

Lampeveien skal oppgraderes i standard A3. 

4.3.2 Krav til utearealer 

Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak på enkelttomter, skal tilhørende 

utearealer være ferdig opparbeidet slik de er beskrevet og godkjent i utomhusplanen. Dersom bygninger 

eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende vår. 

Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder og VA-grøfter istandsettes og terrenginngrep 

tilsås/ tilplantes. 


