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MODUM KOMMUNE 

Areal, Landbruk og Miljø 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

0623_NR 2017003 

Detaljregulering Haraldsrudhagan 
 

Utarbeidet av Nordbohus AS 19.02.18 

Sist revidert 13.02.19 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2018, sak 45/18 

Høring og offentlig ettersyn 17.09 – 27.10.2018 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.12.2018 

Vedtak i kommunestyret 04.02.2019, sak 3/19 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01 Ny bestemmelse 2.2 om nettstasjon samt endring av bestemmelse 5.3 26.10.18 R. Einevoll 

02 Ny bestemmelse om grenseverdier for støy 07.11.18 R. Einevoll 

02 Revidert §§ 2.1.3 og 5.3 i samsvar med vedtak i kommunestyret 04.02.19 13.02.19 R.Einevoll 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg,   

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (enebolig eller enebolig 

m/sekundærleilighet 

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (tomannsbolig) 

Energianlegg 

Lekeplass 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   

Veg 

 

 

FORMÅLSBESTEMMELSER 
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 
 
§ 1 Fellesbestemmelser 
 

1.1. Byggesøknad 

Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: Husplassering og plassering av garasje 

samt utnyttelse av ubebygd areal.  
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1.2. Parkeringsdekning, garasjer og avkjørsel 

Det skal etableres minst 2,0 parkeringsplasser per boenhet over 70 kvm BRA og 1,0 

parkeringsplasser per boenhet under 70 kvm BRA. 

Det tillates oppføring av en stk frittliggende garasje/carport inntil 50 kvm BRA per eiendom. 

Garasje/carport kan plasseres inntil 2 meter fra regulert veiformål dersom de står parallelt med 

veien og inntil 5 meter fra regulert veiformål dersom de står vinkelrett på veien.  

Plassering av avkjørsler langs tomtegrensen er veiledende, men fra hvilken vei er bindende. 

 

1.3. Kulturminner 

Dersom det dukker opp kulturminner i forbindelse med byggearbeider skal alt arbeid stanses 

og kulturmyndighetene varsles, jf. Kulturminneloven. 

 

1.4.Støy 

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 gjøres 

gjeldende for planen 

 

Tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016: 

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal 

og utenfor vinduer til rom 

med støyfølsomt bruksformål 

Støynivå utenfor soverom, 

natt kl. 23 – 07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB 

 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse       
 

2.1.1. Formål 

Område BKS kan benyttes til boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse. 

Område BFS1, BFS2 og, BFS3 kan benyttes til boligbebyggelse i form av frittliggende 

småhusbebyggelse.  

Område o_T kan benyttes til trafostasjon. 

f_LEK (lekeplass) kan nyttes til felles uteoppholdsareal og felles utstyr. 

       

2.1.2. Utnyttingsgrad 

Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet og er satt til 30%-BYA i område BKS, 

BFS1, BFS2 og BFS3 

 

2.1.3. Antall og utforming 

Det skal oppføres minimum 10 boenheter innenfor delfelt BKS. 

Det skal oppføres minimum 21 boenheter innenfor delfelt BFS1, BFS2 og, BFS3. 

Sekundærleiligheter på maks 70 kvm BRA tillates. 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. 

Bygningene skal ha 1 eller 2 etasjer. 

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved konsentrert småhusbebyggelse i 

delfelt BKS tillates ikke flatt tak eller pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom 22 og 40 

grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader. 

Til taktekking skal det benyttes matt svart eller grå farge. 

Fasader skal hovedsakelig ha trevirke.  
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Underetasje og kjeller tillates ikke.  

 

2.1.4. Høyder 

Delfelt BKS, BFS1, BFS2 og, BFS3;  

Maks gesimshøyde skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

Mønehøyde skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

2.1.5. Tomt 

Fyllingsfoten på hver tomt kan avsluttes i eiendomsgrensen. 

Støttemurer kan ligge utenfor byggegrensene så fremt de ikke hindrer fri sikt innenfor 

frisiktsonene eller er i konflikt med veigrøft 

 

2.1.6. Universell utforming 

Alle boliger skal ha universelt utformet atkomst til felles uteoppholdsareal, parkering og 

lekeplass.  

 

2.1.7. Uteareal 

Det skal avsettes og opparbeides minimum 200 kvm uteoppholdsareal per enebolig, minimum 

50 kvm for sekundærleiligheter på inntil 70 kvm BRA og minimum 150 kvm per boenhet for 

tomannsboliger.  

 

2.1.8. Lekeplass 

Innenfor areal avsatt til felles lekeplass f_LEK tillates det oppført utstyr og bygg som er i tråd 

med intensjonene for en lekeplass. Det tillates oppført felles redskapsbod og overbygget areal 

for plassering av benker og bord. Plan for opparbeidelse av lekeplassen skal godkjennes av 

kommunen. Området tillates inngjerdet. 

 

 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
3.1. Veg 

Innenfor området f_V2 skal det anlegges felles adkomst til boligene innenfor BKS, BFS1, 

BFS2 og, BFS3. Veg f_V1 skal gi adkomst til eksisterende bebyggelse i Haraldsrudveien samt 

til veg f_V2. 

 

3.2. Energinett 

Innenfor området o_E kan det oppføres nettstasjon. Avstand fra nettstasjon til nærmeste 

bygning må være minst 5 meter. Avstand fra veiformål til nettstasjon må være minst 3 meter. 

Areal mellom nettstasjon og vei må holdes fri for hinder da det skal være mulig å parkere bil 

mellom nettstasjon og vei. 

 

 

§ 4. Hensynssoner 
 

4.1. Faresone 

Innenfor faresone høyspenningsanlegg tillates ikke oppført annen bebyggelse enn trafo eller 

lignende bygg om tjener formålet.  
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§ 5. Rekkefølgebestemmelser 
 

5.1 Tekniske planer 

Ved søknad om byggetiltak skal det foreligge godkjente tekniske planer for veg-, vann og 

avløp. Eventuell utbyggingsavtale skal være godkjent før igangsettingstillatelse kan gis.  

 

5.2 Lekeplass og uteoppholdsareal 

Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass f_LEK være ferdig opparbeidet 

 

5.3 Gang- og sykkelveg 

Ved søknad om byggetiltak for boligene skal gang- og sykkelvei langs Badeveien helt ned til 

Vikersund være ferdigstilt.  

 

 

 


