
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Brokhaug Arkiv: GNR 86/10, 90/8  
Arkivsaksnr.: 17/3164    

 
 
REGULERINGSPLAN  FOR HARALDSRUDHAGAN -2 GANGS BEHANDLING  
GNR 86 BNR 10 OG GNR 90 BNR 8 
 
Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Haraldsrudhagan med plankart datert 09.11.2018 og planbestemmelser datert 
26.10.2018.   
 
Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for en helhetlig utbygging av 
et boligfelt med god kvalitet i forhold til beliggenhet og uteareal. Videre vurderes planen 
ikke å være i strid med naturmangfoldloven. 
 
Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt 
forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra mottatt kunngjøring etter 
forvaltningslovens § 29. 
 
Krav om erstatning i henhold til §15-3 eller krav om innløsning etter §15-2 i Plan og 
bygningsloven må være fremsatt senest 3 år etter detaljregulering er kunngjort.  
 
Frist for igangsetting av bygge- og anleggstiltak er etter § 12-4 senest fem år fra vedtak 
av planen. Etter dette kan tillatelse ikke gis uten nytt planvedtak. 
 
 
Vedlegg 
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Planbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Kommentar fra Fylkesmannen i Buskerud 
Merknad fra Buskerud Fylkeskommune 
Kommentar fra Statens Vegvesen 
Merknad fra Kjell Grønhovd 
Merknad fra Camilla & Kim Sand 
Merknad fra Stine Andersen & Christoffer Aasen 
Tilsvar fra Nordbohus på nabomerknader 
 
 
Kortversjon  



Forslag til detaljregulering for Haraldsrudhagan har vært ute til offentlig ettersyn 
i perioden 13.09-27.10. 2018. Det er innkommet 5 merknader til planforslaget. 
 
I sum vurderer rådmannen planforslaget som godt utredet. Innkomne merknader 
er tatt hensyn til på en god måte og planen er så langt som mulig omarbeidet i 
henhold til disse.  
 
Endringene i planen etter offentlig ettersyn vurderes som mindre vesentlige og 
utløser ikke krav til nytt offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler derfor at 
planforslaget vedtas slik det foreligger. 

 
Bakgrunn  
Haraldsrudhagan har ligget som framtidig utbyggingsområde i nåværende kommuneplan 
og er videreført i ny arealdel. Oppgraderingen av Badeveien er kommet så langt at det er 
blitt aktuelt å regulere dette området i forkant av utbyggingen. Nordbohus Modum AS 
kjøpte eiendommen gbnr. 86/10 i 2017 og har påbegynt arbeidet med å få fylt igjen 
masseuttaket til et nivå det kan bygges på. Det gamle grusuttaket ble avsluttet i 1967.  
 
Planstatus  
Planområdet er avsatt til fremtidig boligformål i kommuneplanen.  
 

      
Illustrasjon nr. 1: planområdet / ortofoto    Illustrasjon nr. 2: Utsnitt kommuneplan  

 
Det foreligger i nåværende kommuneplanen ingen rekkefølgekrav eller vilkår for bruk av 
arealene i planområdet, men i ny arealdel er det foreslått rekkefølgekrav om gangvei i 
forbindelse med denne utbyggingen. Opparbeidelse av gangvei er også gjengitt som 
rekkefølgekrav i § 5.3 i bestemmelsene som følger denne reguleringsplanen.  
 
Planområdet  
Planområdet ligger øst for Modum bad mellom Skinstadveien og Haraldsrudveien. Det er 
boligfelt både øst og sør for planområdet i tillegg til husrekken langs Skinstadveien mot 
vest.  
 
Planavgrensningen følger i stor grad eiendomsgrensene til gbnr 86/10 og går inn mot 
Badeveien samt deler av Haraldsrudveien. Det har vært skog på det meste av 



eiendommen, men det meste er blitt hugd i nyere tid. Terrengoppfylling er i gang og 
ventes å ha kommet så langt at planområdet vil fremstå som byggeklar når øvrige 
omstendigheter tilknyttet utbyggingen er gjennomført.  
 
Planforslaget  
Planforslaget består i å legge til rette for bygging av både konsentrert og frittliggende 
småhusbebyggelse i området.  
 
Arealformål, utnyttelse og byggehøyder:  
I planforslaget er planområdet delt slik at den konsentrerte bebyggelsen ligger langs 
Badeveien mens den øvrige bebyggelsen omkranser en intern samlevei. I midten av 
dette kvartalet er det avsatt areal til lekeplass.  
 
I forslag til planbestemmelsenes § 2.1.2 b tillates en BYA på maksimalt 30 %. 
Biloppstillingsplasser er inkludert i utnyttelsesgraden i henhold til generelle måleregler.  
 
I forslag til planbestemmelser § 2.1.4 tillates det en gesimshøyde på 8 meter over 
gjennomsnittlig terreng og mønehøyde på maksimalt 9 meter. Høydebestemmelsene 
samsvarer med det som tillates generelt etter plan og bygningsloven.  
 
Sammensetning av bebyggelse:  
Plankartet skiller mellom konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende 
småhusbebyggelse. Planen legger opp til 21 eneboligtomter og fem tomter til 
tomannsboliger. Plassering av boligene fastsettes av byggegrensene vist i plankartet.  
 
Parkering og atkomst:  
Det stilles krav til minst 2 parkeringsplasser per boenhet for boliger over 70 m2 BRA og 1 
plass per boenhet for boenheter under 70 m2 BRA. Adkomst fra Badeveien skjer via 
Haraldsrudveien og intern samlevei.  
 
Antall atkomster til eiendommene vist med piler er bindende, men ikke plasseringen. 
Nordbohus Modum AS eier en mindre strekning av Haraldrudveien, mens den 
resterende veien er i privat eie. For ytterligere opplysninger vises det til tiltakshavers 
planbeskrivelse i vedlegg 3.  
 
Utbyggingsavtale (UBA)  
Parallelt med reguleringsplanen er det varslet mulig utbyggingsavtale for gjennomføring 
av planen. Utbyggingsavtalen er gjenstand for forhandling mellom kommune og 
tiltakshaver. Utbyggingsavtalen behandles som egen sak i formannskapet og 
kommunestyret etter at reguleringsplanen er sluttbehandlet.  
 
 
 
Offentlig ettersyn og høring 



Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13.09.2018 – 27.10.2018. Det kom i 
denne perioden inn 5 merknader til planen.  
 
Oppfølging av merknader fra offentlig ettersyn  
Planen er så langt som mulig tilpasset innkomne merknader Tabellene nedenfor viser et 
sammendrag av merknadene og rådmannens vurdering av disse: 
 

 Avsender, 
dato 

Merknad Rådmannens 
vurdering  

1 Fylkesmannen i 
Buskerud 
18.10.2018 

 
 Planarbeidet er godt utredet 

ovenfor nasjonale føringer ved 
arealplanlegging 

 Positiv til rekkefølgekrav for 
opparbeidelse av lekeplasser og 
G/S vei. 

 Forutsetter at det settes 
bestemmelser i forhold til 
retningslinjer for støy 
 
 

Tas til etterretning  
Retningslinjer for støy er ivaretatt 
gjennom planbestemmelsenes § 1.4 

2 Buskerud 
Fylkeskommune  
24.10.2018 

 
 Bestemmelse om varslingsplikt 

ved oppdagelse av kulturminner 
er tilstrekkelig ovenfor 
verneinteresser ved denne 
utbyggingen 

 Kjellerfundamentet som ble 
oppdaget er vurdert å ikke ha 
høy verneverdi og kan heller ikke 
skjermes ovenfor planlagt 
utbygging. BFK har derfor ingen 
innvendinger til utbyggingen 
 
 

Tas til etterretning 
Varslingsplikt ved oppdagelse av 
kulturminner er ivaretatt gjennom 
planbestemmelsenes § 1.3 

3 Statens Vegvesen  
25.10.2018 

 
 Vegvesenet anbefaler at 

kommunen bør vurdere tiltak for 
trygg skolevei fra området mot 
nærmeste barneskoler  
 
 

Tas til etterretning 
Forholdet syntes å være godt ivaretatt 
gjennom bygging av ny gang og sykkelvei 
på den aktuelle strekningen 

4 Kjell Grønhovd  
18.10.2018 

 
 Håndtering av overvann må 

løses for å hindre påviste skader 
på nærliggende boliger 

 
 
 
 
 
 Boliger som har 

infiltrasjonsanlegg nord for 

Tas til følge 
Overvannshåndteringen må løses 
gjennom detaljprosjektering av vann, av 
løps og overvannsnett. Bruk av 
veisystemer for å lede overflatevann bør 
vurderes. Sentral lekeplass kan også 
vurderes som areal for infiltrasjon og 
fordrøyning i denne forbindelse. 
 
Forholdet er tatt opp i forhandlinger om 
utbyggingsavtale. Det vil være et krav om 



planområdet må koble seg på 
offentlig kloakkanlegg  

 
 Veibanen ved enden av 

Haraldsrudveien må planeres ut 
da skråningen kan skape 
trafikkfarlige situasjoner ved 
glatt føre. 

 
 

 Det må bli en nærmere avklaring 
rundt eierskap og ansvar for den 
sørligste delen av 
Haraldsrudveien. 

at planlagt avløpsanlegg kan håndtere 
avløpet fra disse boligene. 
 
Planering av vei vil håndteres gjennom 
detaljprosjektering av atkomstvei. 
Kommunen vil stille krav om at 
atkomstvei bygges etter kommunal norm 
slik at sikkerheten blir ivaretatt på en god 
måte. 
 
Forholdet avklares gjennom 
forhandlinger rundt erverv av grunn. 
  

5 Camilla & Kim Sand 
Stine Andersen & 
Christoffer Aasen 
27.10.2018 

 
 De ber om at det må vurderes et 

alternativ der tomannsboligene 
plasseres nord i planområdet for 
å gi en bedre tilpasning til øvrig 
bebyggelse 
 

 Presiserer at gang og sykkelvei 
må være ferdig utbygd før 
byggetillatelse gis for boliger 

Tas delvis til følge 
Etter nærmere avklaring med Nordbohus 
i forhold til planlagt boligtype finner ikke 
rådmannen det nødvendig at 
reguleringsplanen omgjøres slik at 
tomannsboligene plasseres nord i feltet  
 
Opparbeidelse av gang og sykkelvei følger 
rekkefølgekrav i både planforslaget, men 
også ny kommuneplan sin arealdel. 

 

  
Boligtypen «Twist» 
 
Nordbohus har også redegjort at en rekke med tomannsboliger vil gi en ønsket effekt i 
forhold til støyskjerming. Samtidig vil fordelingen ikke innebære like mye interntrafikk i 
feltet enn om tomannsboligene hadde blitt plassert lengre inn i planområdet.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at redegjørelsen fra Nordbohus er avklarende og 
mener at planforslaget legger opp til en god løsning for planlagt utbygging. Rådmannen 
viser til at tilsvarende hustype som Nordbohus illustrerer, er blitt ført opp flere steder i 
Modum uten at tomannsboligene fremstår som ruvende eller uvanlige i boligstrøk der 
det primært finnes eneboliger.  
 

Arealplan har bedt Nordbohus om kommentar 
i forbindelse med høringsuttalelsene og om 
behovet for tomannsboliger følger krav om 
støyskjerming. Samtidig er Nordbohus blitt 
forespurt om de vurderer å endre på 
bestemmelsene for BKS, (konsentrert 
boligbebyggelse) slik at bestemmelsene vil gi 
bedre forutsigbarhet. 
 
Nordbohus har svart ut at den boligtypen de 
planlegger i dette området er en modell som 
de beskriver som en klassisk/tradisjonell og 
diskre bolig som de mener vil passe godt inn i 
området.  



Av 5 merknader er 5 helt eller delvis tatt til følge. Rådmannen vurderer derfor at 
merknadene fra offentlig ettersyn er godt ivaretatt. 
 
Endringer av planforslaget (etter offentlig ettersyn)  
Med bakgrunn i vurderingen ovenfor har rådmannen i samråd med tiltakshaver gjort 
noen endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn. Endringene som følger: 
 
Nye bestemmelser: 
 
1.4.Støy 
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 
gjøres gjeldende for planen 
 
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. 
 
Endring i bestemmelser: 
 
5.3 Gang og sykkelvei 
 
Tidligere ordlyd: 
Ved søknad om byggetiltak skal gang-og sykkelveg til Vikersund, langs Badeveien være 
ferdig opparbeidet. 
 
Ny ordlyd: 
Ved søknad om byggetiltak for boligene skal gang- og sykkelvei langs Badeveien fram til 
brua over RV 35 være ferdigstilt. 
 
Vurdering av virkning av endringer  
Tilføyelse av planbestemmelse om støy er førende i forhold til planlagt utbygging, og er 
et ønske fra Fylkesmannen i deres høringsuttalelse. Bestemmelse om nettstasjon følger 
av behovet for ny trafo i området. Avstandbestemmelsene følger etter ønske fra 
MidtNett.  
 
Når det gjelder endring av rekkefølgekrav for opparbeidelse av gang og sykkelvei, vil ny 
ordlyd gjøre det mulig for Nordbohus å bygge infrastruktur før gang og sykkelvei er 
ferdig opparbeidet. Endringen i planbestemmelsen samsvarer med de føringene som er 
gjort i tidligere behandlinger av dette planforslaget og ny arealdel. 
 
Endringene i planbestemmelsene vurderes som presiseringer og tekniske justeringer og 
vurderes ikke å ha vesentlige (negative) virkninger for miljø og samfunn eller parter i 
saken. Av den grunn vurderes endringene ikke å utløse krav til nytt offentlig ettersyn. 



 
 
Øvrige vurderinger 
 
Særlige vektlagte forhold 
Følgende forhold er tillagt særlig stor betydning i denne detaljreguleringen; 

- Legge til rette for 31 nye boenheter. 
 

Disse forholdene er nedfelt i planbestemmelsenes §1 ‘Planens hensikt’. Ved eventuelle 
fremtidige søknader om dispensasjon eller mindre endring i reguleringsplan (MER) bør 
disse hensynene ikke settes til side.  
 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Tiltaket er vurdert til å være godt nok utredet i forhold til naturmangfoldlovens 
miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking (jfr. Naturmangfoldlovens §§ 8- 
12). 
 
Mulig virkning av vedtak av detaljregulering for kommunen 
Planforslaget i seg selv vil ikke medføre negativ økonomisk konsekvens for kommunen, 
men kan generere økte inntekter i form av gebyr for kommunale tjenester. Planforslaget 
vil heller ikke legge til rette for krav til innløsning eller ekspropriasjon. Det er mulig at 
deler av Haraldsrudveien må erverves av kommunen etter avtale med grunneier.  
 
Rådmannens standpunkt i forhandlingene om utbyggingsavtale er at V/A nettet og 
veianlegg skal bli kommunalt. Medfinansiering av gangvei mot Vikersund er også et tema 
i utbyggingsavtalen. 
 
KONKLUSJON 
 
I sum vurderer rådmannen planforslaget som godt utredet. Innkomne merknader er tatt 
hensyn til på en god måte. Endringer som er gjort i tråd med merknader fra offentlig 
ettersyn vurderes som mindre vesentlige og utløser ikke krav til nytt offentlig ettersyn.  
 
Politisk handlingsrom 
Vedtak av reguleringsplan er et ’enkeltvedtak’ etter forvaltningslovens (fvl) § 23, idet den 
er bestemmende for parters rettigheter hvilket også gir klagerett. For å ivareta parters 
forståelse av vedtaket må det etter fvl § 25 begrunnes ut fra de regler og faktiske forhold 
det bygger på.   

Det forutsettes at reglene (etter fvl §25) for vedtak av reguleringsplan etter plan- og 
bygningslovens §12-12 er som følger:  

- Samsvar med kommuneplanen, eller avklart avvik gjennom tidligere vedtak 
- Samsvar med tidligere vedtak i saken 
- Samsvar med faglige råd 
- Samsvar med tekniske krav til plandokument 
- Merknader til varsel og offentlig ettersyn imøtekommet så langt som mulig 



- Endringer etter offentlig ettersyn er ikke vesentlige for partene og utløser ikke 
krav til nytt offentlig ettersyn 
 

Et vedtak etter plan og bygningslovens § 12-12 foreligger da i to mulige alternativ. 
Enten vedtas planforslaget slik det foreligger eller, hvis kommunestyret er uenig i 
planforslaget, sendes saken tilbake til rådmannen for ny behandling (eventuelt med 
retningslinjer for det videre arbeid med planen). Alternativene til vedtak er da som 
følger: 
 
Alternativ 1: ( enkeltvedtak som må begrunnes og som gir klagerett)  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Haraldsrudhagan  med plankart datert 09.11.2018 og planbestemmelser datert 
26.10.2018 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 sender kommunestyret planforslaget for 
Haraldsrudhagan tilbake til rådmannen for ny behandling.      
Hovedutvalget anbefaler at kommunestyret gir følgende retningslinjer for videre arbeid:  
… 
 
Rådmannen anbefaler alternativ 1. 
 
Begrunnelse for vedtak av alternativ 1:  
planforslaget legger til rette for en helhetlig utbygging av et boligfelt med god kvalitet i 
forhold til beliggenhet og uteareal. Videre vurderes planen ikke å være i strid med 
naturmangfoldloven.  
 

 
 
 
 
 


