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BESTEMMELSER TIL 
REGULERINGSPLAN FOR SKINSTADTOPPEN, MODUM KOMMUNE 
Gnr./bnr. 76/39, 23, 28, 37, del av 76/38 
 

Dato for siste revisjon av plankartet: 01.09.20 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.11.20 
Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.xx 
 
 

§ 1  PLANENS FORMÅL 
Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av ny frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg på 
eiendommene gnr. 76 bnr. 39, 23, 28, 37 og del av 76/38.  
 

§ 2  AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankartet.  
 

§ 3 REGULERINGSFORMÅL 
Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-5: 
 
Formål, jfr. PBL § 12-5: 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1): 
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS1-BFS5 
- Lekeplass/Uteoppholdsareal – BUT 
- Andre typer bebyggelse og anlegg – BAB 
- Energianlegg (BE) 
- VA-anlegg (BVA) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2): 
- Kjøreveg – o_SKV1 – offentlig 
- Kjøreveg – f_SKV1 - felles 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg – offentlig (o_SVG1, o_SVG2, o_SVG3) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg –  felles (f_SVG1 – f_SVG9) 
 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3): 
- Blå/grønnstruktur – BGS1- BGS4 

 
 Hensynssoner (PBL § 12-6): 

- Frisikt (H140_1 – H140_2) 
- Bevaring naturmiljø (H560)  

 

 
§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

§ 4.1 Generelt 

Ved alle søknader og meldinger etter Plan- og bygningsloven skal det foreligge en samlet 
tomtedelingsplan for hvert av delfeltene BFS1- BFS5, i tillegg til en detaljert situasjonsplan 
for den enkelte tomt som viser tomtegrenser, bebyggelsens nøyaktige plassering, samt 
utforming av atkomst og parkering. Situasjonsplanen skal angi terrengbehandling og 
husplassering med inntil tre tverrprofiler gjennom bygningskroppen. Kotehøyde for midtlinje 
vei og ferdig gulv i hovedetasjen skal angis på tverrprofil samt eksisterende og fremtidig 
planert terreng. 

Situasjonsplanen som følger byggesøknaden skal leveres i egnet målestokk. Vann- og avløpsanlegg 
samt bygninger som forutsettes revet skal vises på planen. 
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§ 4.2 Rekkefølgebestemmelser 

a) Krav til veger, vann- og avløpsledninger, felles lekeplass.   
Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger, el-anlegg skal 
tekniske planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes. Terrenget tilrettelegges slik at 
stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.  
Før opparbeidelse av felles anlegg/lekeplass for barn og unge, skal tiltakshaver utarbeide en 
detaljert plan for utforming av det aktuelle området som skal godkjennes av kommunen.  

b) Energiplan 
Samtidig som teknisk plan for trafikkområder, vann- og avløpsledninger foreligger, skal det også 
være utarbeidet en energiplan for området som viser hvilke energiløsninger som skal benyttes. Om 
det er mulig, skal tilkobling til fjernvarme skal vurderes. 
 

c) Det skal utarbeides en plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Denne planen skal redegjøre for trafikkavvikling, 
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og 
støyforhold.  

 

d) Krav før brukstillatelse for tiltak på enkelttomter 
Før det kan gis brukstillatelse for nye boliger i området, skal tilknyttet infrastruktur inkludert vei 
samt utearealene være ferdig opparbeidet slik de er beskrevet i utomhusplanen. Dersom 
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig 
påfølgende vekstsesong. 

e) Kulturminner  
Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet straks 
stanses og Kulturarv i Viken fylkeskommune varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

  
§ 4.3 Utforming av bygninger og anlegg 

Nybygg skal tilpasses bygningsmiljøets gjennomgående karakter og skala, men kan gis et moderne 
uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, 
materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal harmonere med eksisterende struktur og 
bebyggelse i området. 
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset 
omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 

§ 4.4 Tilgjengelighet 

Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. 

§ 4.5 Avkjørsler 

Ved justering av plasseringen, må det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med 
kryss, kurvatur o.l. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten.  

§ 4.6 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 
fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og Kulturarv u Viken Fylkeskommune varsles, jf. 
Kulturminneloven § 8, 2.ledd. 
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§ 4.7 Radon 

Alle bygninger for varig opphold skal radonsikres så fremt det ikke ved målinger 
/beregninger er sannsynliggjort at konsentrasjonen vil ligge under tiltaksgrensen på 200 
Bq/kbm.  

§ 4.8 Støy 

Boliger, lekeplasser og private uteoppholdsarealer skal innfri støygrenser, som angitt i 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016, når de tas i bruk. Tilsvarende skal fastsatte 
grenseverdier for støy legges til grunn under bygge- og anleggsarbeidene, og støyende arbeider 
skal unngås før kl. 07.00 og etter kl. 19.00. 

 
§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 5.1 Generelt 

Det skal tilstrebes en bebyggelse med god form og at bygninger i samme område får en helhetlig og 
harmonisk utførelse med hensyn til byggevolum, høyde, farger og materialbruk, lf. Pbl. § 74.2 

§ 5.2 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS5) 

a) Arealbruk 
I områdene er det tillatt å oppføre frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger med 
tilhørende anlegg. 

All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet. 

b) Grad av utnytting/Tomtestørrelse 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % -BYA = 25 % inklusiv overflateparkering. 

Garasjer kan oppføres i en etasje med en grunnflate på inntil 50 m². Garasje/parkeringsareal inngår i 
grad av utnyttelse.  

Tomtestørrelse for frittliggende eneboliger skal minimum være 700 m². For 2-mannsboliger skal 
samlet tomtestørrelse være minimum 1000 m².  

c) Minste uteoppholdsareal (MUA)  

For frittliggende bebyggelse skal det avsettes og opparbeides minimum 200 m² egnet 
uteoppholdsareal pr. enebolig.  

- Arealkravet for samtlige boligtyper skal dekkes på den tomta bygningen ligger på. 

- Uteoppholdsarealene skal ha gode sol- og lysforhold. 

- Arealet skal ikke være brattere enn 1:3. Brattere terreng kan aksepteres hvis arealet har 
særskilte kvaliteter. 

d) Byggehøyder 
Ny bebyggelse kan ha mønehøyde på inntil 8 m og gesimshøyde på inntil 6m i forhold til planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

Alle gesims- og mønehøyder skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. 

e) Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 1 m fra 
tomtegrense / eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
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naboeiendom. Dessuten skal slike mindre bygninger ligge minst 3 m fra kanten av regulert kjøreveg. 
Ved innkjøring til garasje vinkelrett på atkomstveg skal denne avstanden økes til 7 m. 

f) Utforming av bebyggelse og anlegg 
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng.  
Bygningene kan ha flatt tak eller saltak med takvinkel mellom 22 og 36 grader.  
Valg av utforming/plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med 
skjæringer, fyllinger, murer osv. Evt. større tørrmurer skal legges på skrå slik at de kan tilplantes. 
Hvor terrenget legger til rette for det kan nye eneboliger bygges med sokkel.  

 
Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med samme formspråk 
som hovedhuset. 

g) Parkering 
Det skal avsettes minst 2 biloppstillingsplasser per hovedboenhet på egen tomt. For evt. 
utleieenheter skal det opparbeides 1 biloppstillings/enhet på egen tomt.  
 

§ 5.3 Felles uteoppholdsareal/Lekeplass (BUT) 
Lekeplass BUT som vist på plankartet skal være felles for samtlige boliger innenfor 
planområdet. Lekeplassen skal opparbeides med sandkasse, lekestativ og benker i henhold til 
kommunens retningslinjer. Lekeplass med tilhørende anlegg skal være opparbeidet før det 
blir gitt brukstillatelse/ferdigatttest på nye boliger i planområdet.  
«Retningslinjer for omfang og kvalitet av anlegg for barn og unge i Modum kommune» 
(21.09.2009) skal så langt som mulig følges ved planlegging og etablering av utearealet.  
 

§ 5.4 Andre typer bebyggelse og anlegg (BAB) 
Området er avsatt til felles renovasjon, evt. annen formål for områdets beboere etter behov/ønske. 
Renovasjonsløsninger skal følge renovasjons normen til Modum kommune/ Renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen IKS (RfD).  
 

§ 5.5 Energianlegg (BE) 
Innenfor arealformål BE tillates etablert frittstående nettstasjon.  
Det skal være minimum avstand 5m til nærmeste bygning, og minimum 3 meter til vegkant.  

 

§ 5.6 VA-anlegg (BVA) 
Området skal benyttes til VA-anlegg (felles privat renseanlegg). Området skal istandsettes/sikres slik at 
dette ikke utgjør noen fare for beboere i området. 

 
 
§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 6.1 Veg/kjøreveg (o_SV/f_SKV) 

a) Vegframføring 
Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 
Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å sikre 
minimale terrenginngrep. 

b) Skjæringer/fyllinger og tilsåing 
Vegen skal legges så skånsomt i terrenget som mulig. Det skal utføres minimalt med vegskjæringer 
og fyllinger, og det skal i størst mulig grad benyttes stedlige masser. 
Fyllingene skal tilsås umiddelbart etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 
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§ 6.2 Annen veggrunn –  
Annen veggrunn – grøntareal kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk infrastruktur, snølagring m.m. 
Arealene skal tilsås og beplantes.  
 

 
§ 7 GRØNNSTRUKTUR 

§ 7.1 Blå/grønnstruktur (BGS1-BGS4) 

Områdene skal kunne brukes til lek, rekreasjon og/eller fungere som ferdselskorridorer.   
Byggverk og anlegg kan kun tillates der det er nødvendig for bruk av området til friområde. 
Nødvendige tiltak for å legge til rette for stier og lekeplasser skal utføres i anleggsperioden. 
Vegetasjonen i området skal bevares på en måte som styrker områdets rekreasjonskvalitet.  
Vegetasjonen ut mot Skinstadvegen skal bevares som skjermingsbelte.  
 
 

§ 8 HENSYNSSONER 

§ 8.1 Sikrings-, støy og faresoner  

Frisikt (H140) 
Områdene er vist med svart skravur som hensynssone på plankartet kombinert med andre formål. I 
frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander 
(herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i 
ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 
Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 

 
Høyspenningsanlegg (H370) 
Oppføring av bygninger og mindre viktige bygninger som uthus, garasje ol. er ikke tillatt innenfor 
sikringssone for nettstasjon og høyspentlinjer. Byggverk som står inntil sikringssone må ha minimum 2 
meter avstand til boligbebyggelse og må ha ubrennbar ytterkledning på vegg som vender mot 
nettstasjon. Oppføring av nødvendige konstruksjoner for nettstasjonens funksjoner er tillatt innenfor 
sikringssone. 
 

§ 8.2 Sone med angitte særlige hensyn 

Bevaring naturmiljø (H560) 
Innenfor området som er markert med bevaring naturmiljø skal det ikke utføres tiltak på eller i 
grunnen som kan påvirke vannstanden eller vannkulturen i eller ved vanndammen som ligger i sonen.  
 
Bevaring kulturmiljø (H570)  

• Det er ikke tillatt å rive den verneverdige driftsbygningen med mindre forfall/skader er 
dokumentert i et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. Dokumentasjon i form 
av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk fagkyndig må legges ved rivesøknaden. 

• Ved riving av den verneverdige driftsbygningen skal bygningen dokumenteres med 
oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon, rominndeling og overflater. 
Beskrivelsen skal utarbeides av antikvarisk fagkyndig. 

• Ved planlagt fasadeendring skal originale/eldre bygningsdeler bevares så langt det lar 
seg gjøre.  

• Før planlagte fasadeendringer, tilbygg og nybygg, skal det innhentes uttalelse fra 
regional kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. 
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