
OVERSIKT AV ENDRINGER I KOMMUNEPLAN MODUM KOMMUNE 2016-2027 
- AREALDEL –  2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Kommuneplanens arealdel 2016 – 27 ble av Modum formannskap i møte den 16.10, sak 62/17 
vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist den 20.12.17. Det kom inn mange 
høringsuttalelser. Det innkom også noen innsigelser fra berørte myndigheter. Mange innsigelser var 
det ikke, med unntak av Statens Vegvesen, som leverte utallige av dem. Statens Vegvesens 
innsigelser vedrørende Fylkesveiene var imidlertid ikke avklart nærmere med Fylkeskommunen.  
 
Mange høringsuttalelser og innsigelser førte til en betydelig endring av Kommuneplanens arealdel i 
forhold til 1. gangs offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel sendes derfor ut til 2. gangs 
offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 11-14, etter Kommunestyrevedtak av den 
18.6.18, sak 59/18. 
 
Kommuneplanens arealdel er ikke endret på alle punkter. Følgende nye hovedtrekk fra 1. gangs 
offentlig ettersyn er i behold eller justert: 
 

- Gausdal og Gulsrud leirsted er avsatt til fritids- og turistformål. Som tillegg til dette er det 
samme gjort for «Deadwoosd City», en iscenesatt Westernby tilknyttet Krøderbanens 
virksomhet på Kløftefoss.  

- Den tetteste hyttebebyggelsen på Øståsen, Hvalsdammen og Bache-Tandberg, er avsatt til 
fritidsbebyggelse 

- Simostranda skiskytterstadion, et utvidet Vikersund hoppsenter og en ny Enduro- og 
trialbane er avsatt til idrettsformål, men Storedalen skytebane er tatt ut som et framtidig 
skytebanealternativ. 

- Mer kritisk grenseoppgang for områder avsatt til grønnstruktur/friområde 
- Intakte definerte sentrumsområder med tilknyttede bestemmelser i forhold til støy, 

parkering og uteoppholdsarealer 
- Intakte forslag til LNF-områder for spredt bebyggelse med begrensing i antall enheter og 

bestemmelser for bebyggelse 
- Intakte forslag til utbyggingsområder i Sysle tettsted 

 
Kommuneplanens plankart er supplert med flere hensynssoner, for flom/ras og en ny hensynssone 
for friluftsliv på Skredsvikmoen 
 
Vedrørende områder for råstoffutvinning så trekkes forslaget om utvidelse av Kjemperud masseuttak  
 
Vedrørende kommende industri- og næringsområder aksepteres Vegvesenets krav om 
rekkefølgebestemmelse tilknyttet toplans kryss på Skredsvikmoen, på Kløftefoss og for et nytt 
industriområde nordvest for Vikersund. Men kommunen ber om aksept for videreutvikling av det 
eksisterende gamle industriområdet på Katfoss i Geithus uten et slikt rekkefølgekrav. 
 
Ny arealplan foreslås med de største endringene i kommunens fire tettsteder. I Vikersund klargjør 
man ikke områdene rundt Vikersund skole for videre utbygging, men områdene rundt skolen bevares 
som grønnstruktur/friområde og til LNF-formål. Vikersunds mest sentralt beliggende boligfelt for 
småhusbebyggelse er Vikerøya. Dette er tatt ut av planen. I stedet foreslås de noe mindre 
sentrumsnære boligfeltene Nedre og Øvre Borgen tatt inn i kommuneplanen. Dette er boligområder 
som vil «beslaglegge» noe mindre attraktive friluftsområder enn Vikerøya boligområde, men 
beliggenheten tilsier at de også er dyrere både å bygge ut og drifte. Sistnevnte har med å gjøre at 
vannforsyning og avløp er oppgradert og klargjort for Vikerøya boligområde. Noen mindre felter på 



Vikersunds østside er også tatt inn i planen. Likevel foreslås det samlet sett en litt mindre utbygging i 
Vikersund enn i arealdelens første høringsutkast. 
 
Det er ingen endringer i forslaget til utbygging av større tettstedsnære boligområder i Geithus 
tettsted. Men et par strandnære boligtomter langs Rolighetsgata er tatt ut, og noen nye mindre 
felter er foreslått på Bergsjøs østside. Det er heller ikke foreslått endringer av betydning vedrørende 
boligfelter i Åmot Øst. 
 
Planens største endringer har skjedd i Vestre Åmot. Her er Buskerud boligområde, beliggende i 
gangavstand mellom Buskerud barneskole og Rosthaug videregående skole/avd.Buskerud tatt ut på 
tross av at også for dette boligfeltet er vann- og avløp klargjort. Fylkesmannen hevdet imidlrertid at 
feltet ikke var tilstrekkelig sentrumsnært og hadde innsigelse til forslaget. Innsigelsen er med dette 
imøtekommet. Videre er Åsly og St.Hanslia, sentrumsnære boligområder til Strandgata, som er 
Åmots gamle sentrumsdannelse, tatt ut. Utover store utstrekninger av dyrka mark har man 
ytterligere to hovedproblemer i Vestre Åmot. Ny trase for RV 287 er ennå ikke kjent, og Buskerud 
barneskole er tilnærmet full, og kostbar å oppgradere. Åmot Vest er derved, som det eneste av 
tettstedene foreslått med en mindre boligbygging enn hva kommuneplanens befolkningsprognoser 
skulle tilsi for planperioden. Dette er også hovedårsaken til at kommuneplanen er foreslått med en 
mindre boligutbygging enn første høringsutkast.  
 
Kommuneplanens foreslåtte boligfelter er i noen grad rokert på, først og fremst i Vikersund og Vestre 
Åmot, et nytt industri/næringsområde er foreslått nordvest for Vikersund og forslaget om utvidelse 
av et massetak på Furumo i Geithus er tatt ut. Planens forslag til bestemmelser er omtrent intakte, 
men planbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser er utvidet, og det er tatt inn en hensynssone for 
friluftsliv på Skredsvikmoen. 
 
 


