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DETALJREGULERING FOR LAMPEVEIEN 7 - 1 GANGS BEHANDLING GNR 129 BNR 35 MFL 
 
 
Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtar Teknisk hovedutvalg i 
Modum kommune utlegging av reguleringsplan for Lampeveien 7 til høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Begrunnelsen for vedtaket er at reguleringsplanen vil videreføre bruken av et 
næringsbygg samt fastsette arealbruken for enkelte boligtomter.  I tillegg vil 
planforslaget avlaste en lengre atkomstvei til feltet. 
 
 
Vedlegg 

1. Forslag til plankart 
2. Forslag til bestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. Merknad fra Statens Vegvesen 
5. Merknad fra Fylkesmannen i Buskerud 
6. Merknad fra Buskerud Fylkeskommune 

 
 
Kortversjon 
 

  
Asplan Viak har påtatt seg arbeidet med å utarbeide ny reguleringsplan for S3 
Eiendom. Planforslaget omfatter eksisterende og planlagte boligtomter og 
ombygging av et kontorlokale til leilighetsbygg.  Rådmannen vurderer 
planforslaget som godt nok utredet og anbefaler at det legges ut til høring og 
offentlig ettersyn. 
 

 
Saksopplysninger 
S 3 eiendom som er tiltakshaver for reguleringsplanen, er sentral grunneier i 
planområdet. Det har pågått noe utbygging i området som ikke har utløst plankrav. 
Tiltakshaver ønsker å omgjøre et mindre næringsbygg som har vært benyttet til kontor, 
undervisningslokaler og til leiligheter, og har ønske om videreføring av egen virksomhet i 
et større fabrikklokale. Planen medfører ikke bygg utover det som anses som 
småhusbebyggelse. Flere boenheter i samme bygg utløser krav til slukkevannskapasitet 
og tilrettelegging for gode uteoppholdsplasser.  



 
Modum kommune har stilt plankrav for å tydeliggjøre fremtidig arealbruk og gi 
forutsigbarhet for utviklingen av området.  
 
Planområdet  
Planområdet ligger vest for Åmot sentrum på veien mot Nykirke/ Buskerud skole 
forholdsvis sentralt i kommunen og er til en viss grad omkranset av eksisterende 
boligbebyggelse med en næringseiendom mot vest. Planområdet omfatter 
eiendommene gbnr. 129/53, 129/35 & 129/55 samt øvre deler av Brantenborgveien 
gbnr. 623/2702. Området som foreslås regulert til boligformål er på ca. 12,5 dekar, mens 
arealet foreslått avsatt til kombinasjonsformål industri/ lager er på ca 4.5 dekar. 
 
Planstatus og overordnede føringer  
Planområdet er i dag uregulert og ligger delvis avsatt til boligformål og delvis i areal 
avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel. Ved eventuell vedtak om utlegging 
til offentlig ettersyn vil planforslaget også fremgå i forslag til ny kommuneplan sin 
arealdel. 
 
Flyfoto 2017     Nåværende kommuneplan 

         
 
Planforslaget  
Planforslaget tilrettelegger for transformering av et eksisterende kontorbygg samt noe 
endring i veisystemene i området. Hovedatkomsten vil komme fra Refsalveien mot sør 
via Lampeveien, mens gående og syklende vil ha mulighet til å følge trase mot øst i 
retning Brantenborgveien.  
 
 
 
Nedenfor beskrives de viktigste trekkene i planforslaget:  
 
Hensikt med planen  



Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av nye boligtomter. 
Det skal også sikres en hovedatkomst som standardheving av dagens vei.  
 
Arealformål, utnyttelse og byggehøyder 
For boligområdene foreslås en utnyttelse på henholdsvis 30 % BYA inklusiv parkering i 
planbestemmelsenes § 3.1.1. Videre setter planbestemmelsene maksimal møne- eller 
gesimshøyde på 6.0 m for boligbebyggelse og 8.5 meter der det enten bygges med 
underetasje eller for næringsbygg.  
 
Uteoppholdsareal 
Størrelsen på uteoppholdsarealer følger minstekrav for utearealer for boligtomter som 
angitt i kommuneplan. 
 
Parkering og atkomst(er) 
For boligeiendommene er reguleringsbestemmelsen utformet slik at parkeringsdekning 
skal skje på egen grunn. Det er inntegnet interne samleveier i boligfeltet med 
atkomstpiler for de enkelte boligeiendommene. Antall er bindende, men plasseringen er 
veiledende. I planbeskrivelsen nevnes det at veibanen reguleres som offentlig vei slik at 
denne kan overdras til kommunen etter avtale. Brantenborgveien tenkes å bli stengt ved 
eiendommen gbnr 129/19. 
 
Kulturminner på eiendommen  
Buskerud Fylkeskommune ved utviklingsavdelingen har varslet at de ser ikke behov for å 
foreta undersøkelser etter kulturminner i forkant av planarbeidet. De ønsker likevel at 
varslingsplikt ved oppdagelse av kulturminner blir gjengitt i planbestemmelsene etter 
alminnelig prosedyre. Dette er nedfelt i planbestemmelsenes § 2.5. 
 
Naturfare 
Området er delvis markert i den sørlige delen av planområdet med hensynsone for ras og 
skredfare i gjeldende kommuneplan.  
 
Det er foretatt en geoteknisk undersøkelse som konkluderer med at det er trygg 
byggegrunn, forutsatt begrenset bygningsstørrelse og terrenginngrep. Foreslåtte 
planbestemmelser åpner for utbygging innenfor rammene den geotekniske rapporten 
anbefaler.  
 
Støy  
Utbyggingsområdene ligger utenfor beregnede støysoner langs fylkesvei 149 slik at det 
ikke er behov for skjermingstiltak. Øvrige støykrav håndheves gjennom teknisk forskrift. 
 
 
 
Rekkefølgekrav 
Rekkefølgebestemmelsene (jf. § 4.3 i planbestemmelsene) forutsetter at det er gitt 
brukstillatesle for bygging av veier og infrastruktur før det gis brukstillatelse for nybygg.  



For ytterligere opplysninger vises det til tiltakshavers planbeskrivelse i vedlegg 3.  
 
Tiltakets samsvar/ samordning med tilstøtende arealplaner 
Reguleringsplanen for Nordbråtan syd (vedtatt i 1995) grenser til planområdet langs 
deler av det sørøstlige hjørnet av planen. Der planområdene møtes, er det regulert 
henholdsvis gangvei/ fortau. Denne foreslås nå nedgradert til turvei. 
 
Forslag til arealbruk for veibane samsvarer med reguleringsplan for Haugland under 
sluttbehandling. Dette planforslaget er litt mer detaljert da det skiller mellom kjørebane 
og annen veigrunn. Planforslaget for Haugland er mer generell da hele veibanen er avsatt 
til trafikkformål. 
 
Vurdering 
 
 Oppfølging av råd i oppstartsmøte  
I oppstartsmøte ble det gitt følgende krav og føringer for det videre planarbeidet: 
 

 Krav / føring Rådmannens vurdering 

1 Ønske om etablering av lekeplass sentralt i 
feltet 

Ikke utført. Forslagstiller viser til at tiltaket 
tilfredsstiller Modum kommunens egne 
retningslinjer for lekeplasser. Dette begrunnes i at 
det foreligger tilstrekkelig med arealer inntil 
området i tillegg til egne utearealer. Rådmannen 
vurderer forholdet som tilfredsstillende. 

2 Øvre deler av Brantenborgveien tas inn i 
planen 

Utført. Øvre del er tegnet inn i planforslaget med 
endret veisystem. 

3 Utarbeidelse må sees i sammenheng med 
detaljregulering for Nordbråtan syd og 
Haugland (sistnevnte under sluttbehandling) 

Utført. Planavgrensning er foretatt med noe 
overlapp ved gangvei/ turdrag og eiendommen gbnr 
130/78 som ligger rett sør for planområdet. 
Avgrensingen forklares nærmere i planbeskrivelsen. 

4 Kommunale veinormer må følges dersom 
det blir aktuelt med kommunal overtakelse 

Utført. Utforming og bredde på regulert veiareal 
samsvarer med kommunale veinormer for de 
strekningene det kan være aktuelt med offentlig 
eierskap. Dette gjelder ikke Brantenborgveien og 
veigrunn ovenfor snuhammer. 

5 Samlepunkt for avfall bør tas opp med RFD Delvis utført. Forslagstiller nevner at antall boliger 
er så lavt at det ikke er krav til en fellesløsning. For 
området med kombinasjonsformål er det flere 
mulige plasseringer, mens planutkastet viste et 
areal for fellesområde for renovasjonscontainere og 
postkasser som knapt var synlig i plankartet. 
Rådmannen vurderer forholdet som tilfredsstillende 
og har anbefalt at formålet tas ut da dette ikke bør 
være fastsatt i plan. 

6 Krav om geotekniske undersøkelser Utført. Undersøkelser i området er foretatt av 
Cautus Geo den 11.06.2014 i forbindelse med 
tidligere utbygging. Rapporten konkluderte med at 
det er trygg grunn for utbygging av boliger. 

7 Skisse for veisystem må foreligge for 
navnekomiteen 

Ikke utført. Forslag til ny reguleringsplan viser 
planlagte veisystemer som en endring av 
henholdsvis Lampeveien og Brantenborgveien. 



Rådmannen vurderes det som ikke nødvendig med 
oversendelse, da det ikke bygges en hel ny vei. 

8 Varsel om utbyggingsavtale gjøres sammen 
med varsel om oppstart 

Utført. Dette er nevnt i varselbrev ovenfor naboer 
og berørte parter. 

9 Innspill til justering av ny arealdel innsendes Delvis utført. Idet planforslaget er mottatt innen 
høringsfrist for kommuneplanen er kommunen blitt 
kjent med ønske om endret bruk av området. 

10 Planmateriale skal være komplett etter 
kartforskriften 

Utført. Plankartet er digitalt med formål etter SOSI 
standard. Planbestemmelsene er hjemlet og det 
foreligger en foreløpig planbeskrivelse og ROS 
analyse. Det er ikke nødvendig med 
konsekvensanalyse da området allerede er avsatt til 
utbyggingsformål. 

 
Etter rådmannens vurdering er disse føringene med unntak av lekeplass, samlokalisering 
av avfallskontainere og oversendelse til navnekomiteen ivaretatt og innarbeidet i 
planforslaget. Etter nærmere bearbeidelse av planforslaget mener rådmannen at enkelte 
krav kan bortfalle.  
 
Varsel om oppstart og medvirkning 
Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet i Bygdeposten den 19.09.2017, samt ved brev til 
naboer og andre berørte. Etter høringsperioden mottok kommunen 3 merknader som ble 
vurdert i videre arbeid med detaljreguleringen. På side 25 i planbeskrivelsen gjengis 
hovedtrekkene i innkomne merknader og tiltakshavers vurdering av disse. Rådmannen 
vurderer derfor at merknadene fra varsel om oppstart er tatt til etterretning og 
innarbeidet i planforslaget.  
 
Statens Vegvesen, 25.10.2017 
Statens Vegvesen påpeker at samordnet transport og arealplanlegging må legges til 
grunn ved etablering av nye boligområder. Vegvesenet har også uttrykt et generelt 
behov for en trafikkanalyse i forbindelse med en ny regulering. Vegvesenet uttrykker 
også at dersom det må foretas endringer av veg og trafikkforhold ved fylkesveien, må det 
inngås en gjennomføringsavtale med dem. I forbindelse med dette anbefaler de at det 
sendes inn en detaljplan for utforming av kryss. Vegvesenet varsler også om innsigelse 
dersom ikke nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormaler blir fulgt.  
 
Forslagstiller har foretatt en beregning av økt trafikkmengde og konkluderes med at 
planforslaget ikke medfører økt trafikk i forhold til dagens situasjon. De viser til at det har 
vært mer trafikk tidligere, både i perioden da Lampefabrikken var i virksomhet og senere 
da Arbeidsinstitutt holdt til i fabrikklokalene. Forslagstiller viser også til at Lampeveien 
med utkjøring allerede er regulert i reguleringsplan for Nordbråtan Syd og at avsatt 
trafikkareal er tilstrekkelig for å kunne endre radiusen ved krysset om nødvendig i 
henhold til veinormaler. Det er utredet i side 20 i planbeskrivelsen.  
 
Rådmannen viser til at planforslaget samsvarer med utbyggingsformål i gjeldende 
kommuneplan og at krysset ut mot Refsalveien ikke er tatt inn i plankartet selv om 



arealet er tatt med i varsel om oppstart. Statens vegvesen vil få oversendt planforslaget 
ved offentlig ettersyn. 
 
Fylkesmannen i Buskerud 14.09.2017 
Fylkesmannen ber om at følgende temaer blir vurdert i planarbeidet: 

 Samordnet areal og transport planlegging 

 Støy og luftforurensing 

 Barn og unges interesser 

 Vurdering naturmangfoldloven 

 Sikkerhet og beredskap 

 Vurdering ihht klimavennlige energiløsninger 

 Universell utforming 
 
Fylkesmannen ønsker at planarbeidet legger vekt på gode uteområder, lysforhold og 
miljøkvalitet. Fylkesmannen ønsker også at lekemuligheter i området vurderes og at det 
er et fokus på trafikksikre løsninger. De viser også til at det må tas hensyn til 
klimatilpasning og at ROS analysen må vise avbøtende tiltak. 
 
Temaene som Fylkesmannen har listet opp er vurdert nærmere på side 25-26 i 
planbeskrivelsen vedlagt saksfremlegget. Forslag for tilrettelegging og avbøtende tiltak 
er også beskrevet. Rådmannen er av den oppfatning at nevnte temaer er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Buskerud Fylkeskommune 02.10.2017 
Fylkeskommunens utviklingsavdeling nevnes t det ikke foreligger registrerte 
kulturminner i området og at idet området har vært opparbeidet over tid så er 
potensialet lavt for at det skal komme nye funn. Fylkeskommunen ber likevel om at det 
legges inn bestemmelse om meldeplikt dersom det oppdages kulturminner under 
gravearbeider jf. kulturminneloven § 8.2. Det er heller ingen SEFRAK registrerte 
bygninger i området, slik at de ikke har ytterligere merknader til varslet oppstart av 
planarbeidet. 
 
Rådmannen viser til at varslingsplikt ved oppdagelse av kulturminner, er gjengitt i 
planbestemmelsenes § 2.5  
 
Virkninger av planforslaget 
Endring av arealbruk 
Planforslaget gjenspeiler i stor grad dagens bruk av området men det planlagte 
boligområdet medfører endring av arealbruk for ca 5 dekar næringstomt slik at arealet 
også kan brukes som lager. Da det kan være aktuelt på sikt å bygge om og bruksendre 
dette bygget, men det kommer ikke som konsekvens av dette planforslaget. For øvrige 
boligtomter åpner planforslaget for en høyere arealutnyttelse enn det som tillates i 
uregulerte områder. 
 
Trafikk  



Etablering av flere nye boenheter er vurdert å ikke medføre økt trafikk på Lampeveien. 
Lampeveien eies av tiltakshaver men har vært driftet av Modum kommune i noe tid da 
kommunen har leid lokaler i området. Da det er noe mindre virksomhet i 
næringsområdet enn tidligere, er ikke trafikkbelastningen så stor enn da 
produksjonsvirksomheten var på sitt største. Lampeveien betjener mellom 10-20 boliger 
da det foreligger gjennomkjøringsmuligheter gjennom Nyheimveien. Fagernesveien som 
ligger lengre syd mot Refsalveien, er stengt for kjøretøy ved Lampeveien da denne 
strekningen er en gang- og sykkelvei.  
 
Detaljregulering for Haugland som ligger rett ved er under sluttbehandling, og planen 
legger opp til en oppgradering av Brantenborgveien fram til Refsalveien. 
Brantenborgveien er privat og oppsitterne har gitt en begrenset veirett for noen boliger 
som er skilt ut fra eiendommen til den tidligere Lampefabrikken. Statens vegvesen har 
også gitt en begrensing på hvor mange avkjøringstillatelser som gis mot Refsalveien fra 
Brantenborgveien.  
 
Da dette planforslaget legger opp til at to eksisterende boligeiendommer vil i stedet 
benytte Lampeveien som atkomstvei, er ikke foreslått reguleringsplan for Lampeveien 7 
avhengig av at utbyggingen ved Haugland blir realisert. Gang og sykkeltrafikk fra 
Buskerud skole mot Åmot opprettholdes via regulert turvei mot Brantenborgveien, 
deretter langs fortauet langs Refsalveien/ Bingsveien og vil ikke hindres av framtidige 
utbygginger. 
 
Det vurderes at planforslaget legger til rette for at trafikksikkerheten blir fulgt opp på en 
god måte. 
 
Hensikten med å innta Lampeveien i reguleringsplanen i forslaget er ikke å endre planene 
for den, men for å skaffe ekspropriasjonsgrunnlag for en eventuell overtakelse av veien. 
 
Kollektivtransport 
Dette reguleringsforslaget legger opp til at det etableres nye boligtomter som i stor grad 
er avhengig av bilbruk, selv om det går skolebuss i området. 
 
Særlige vektlagte forhold 
Følgende forhold er tillagt særlig stor betydning i denne detaljreguleringen; 
- Regulere eksisterende næringsvirksomhet og boliger i området 
- Etablering av inntil 3 nye boligtomter 
Disse forholdene er nedfelt i planbestemmelsenes § 1 "Planens hensikt". 
 
Naturmangfoldloven 
Tiltaket er vurdert til å være godt nok utredet i forhold til naturmangfoldlovens 
miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking jamfør konsekvensutredning. Idet 
det har vært drevet næringsvirksomhet i området over tid, har det lite betydning for lokal 
artsrikdom om arealbruken endres. 
 



Mulig konsekvens for kommunen 
I prinsippet vil lokalisering av nye boliger i mer perifere områder i kommunen medføre 
merkostnad idet nye boligfelt øker nedslagsfeltet for kommunal tjenesteyting. Likevel er 
dette et område som ligger innenfor eksisterende bebyggelse slik at det overnevnte 
likevel vil ikke være utslagsgivende. Ombyggingen vil bidra til det spekteret Modum 
kommune har i forhold til boligtyper, og det er tilstrekkelig med skolekapasitet i området. 
 
Videre bruk av bygningsmasse 
Det står to større bygninger innenfor planområdet hvorav den ene står tom. Tiltakshaver 
har planer om å bygge denne om til to boliger da bygningsmassen i seg selv er i god 
stand. Ønsket følger av lite etterspørsel fra andre virksomheter om å få leie lokalene.  
 
Planforslaget legger dermed opp til at det kan søkes om bruksendring for dette bygget 
dersom øvrige forhold vedrørende uteareal parkering m.m. blir løst gjennom 
planarbeidet. Planforslaget legger også opp til at bruken av det største næringsbygget 
kan videreføres med mulighet for enten forretnings eller lagervirksomhet. 
 
Tilpasning til nytt arealbehov 
Tidligere har det vært vanlig at næringsområder ligger tett inne på boligområder idet det 
kan være gunstig å ha kort vei til arbeidsplassen. I moderne tid har dette ofte medført et 
økt konfliktnivå da beboere i nærheten av virksomheter ikke har det samme forholdet til 
dem enn tidligere samtidig som at en del produksjons- og næringsbedrifter kan være mer 
automatisert og ha mindre bemanning enn tidligere. En langsiktig transformering kan 
være ønskelig i denne henseende da det foreligger alternative lokaliseringer for næring i 
kommunen som ikke innebærer støy og trafikk gjennom boligfelt.  
 
Den transformeringen som planforslaget legger opp til, kan ha ringvirkninger, også i 
forhold til næringsvirksomheten på naboeiendommen mot vest. Så langt er det ikke vist 
initiativ fra eier av nabobedriften både i forhold til samordnet arbeid med reguleringsplan 
eller innspill med ønske om endret arealstatus i arbeidet med ny kommuneplan. Da de 
eksisterende virksomhetene ikke deler samme atkomst, har ikke Modum kommune stilt 
krav om felles regulering. 
 
Konklusjon 
Tiltakshaver og rådmannen er omforent om planforslaget. Rådmannen vurderer derfor at 
det ikke er grunnlag for å fremme alternativt forslag. Rådmannen anbefaler derfor at 
planforslaget sendes ut på høring slik det foreligger. 
 
Begrunnelsen for vedtaket er at reguleringsplanen vil videreføre bruk av et næringsbygg 
samt fastsette arealbruken for enkelte boligtomter.  I tillegg vil planforslaget avlaste en 
lengre atkomstvei til feltet. 
 
 
 
 



 
 


