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142/21 Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø 17.11.2021

142/21 Reguleringsplan for Refsalveien - første gangs behandling

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtar Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk 
& Miljø at forslag til plankart for Refsalveien med tilhørende planbestemmelser sendes på høring 
og legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Begrunnelse for vedtaket er at planen legger opp til sikring av skolevei og skiller gående fra 
kjørende.

Uttalelse til planforslaget kan gis etter plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-10.  
Fristen for uttalelser er seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Kopi av innkomne merknader
ROS analyse
Utredning områdestabilitet

Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø 17.11.2021

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

TEK- 142/21 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10, 12-11 vedtar Hovedutvalg for Teknisk, Landbruk 
& Miljø at forslag til plankart for Refsalveien med tilhørende planbestemmelser sendes på høring 
og legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Begrunnelse for vedtaket er at planen legger opp til sikring av skolevei og skiller gående fra 
kjørende.



Uttalelse til planforslaget kan gis etter plan- og bygningslovens §§ 12-9 og 12-10.  
Fristen for uttalelser er seks uker fra kunngjøring av høring og offentlig ettersyn.

Kortversjon
Modum kommune har fått utarbeidet forslag til reguleringsplan som legger opp til at fortauet 
langs Refsalveien forlenges fram til Nordbråtagata. Rådmannen innstiller på at planforslaget legges 
ut til offentlig ettersyn. 

Saksopplysninger

Hensikt med saken
Når tiltakshaver har levert et fullstendig planforslag (i tråd med kommunens krav), skal kommunen 
etter § 12-11 i PBL ‘snarest, og senest innen tolv uker’, i 1.gangsbehandling vurdere om 
planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
Denne saken er underlag til slik behandling i Hovedutvalget, hvor det tas stilling til om kommunen 
kan anbefale detaljene i planforslaget, samt formelt overta ansvaret for den videre behandling av 
planen.

Bakgrunn
I forbindelse med utarbeidelse av trafikksikkerhetsplan er det satt fokus på enkelte strekninger der 
det bør bygges fortau. Denne strekningen er valgt ut på grunn av at den fungerer som skolevei for 
Buskerud skole.

Planområdet
Planområdet ligger i langs Refsalveien og omfatter også 9 boligtomter. Midlertidig rigg og 
anleggsområder berører både bolig og landbruksareal.

Planstatus 
Planområdet ligger i areal i hovedsak avsatt til eksisterende og fremtidig boligformål i 
kommuneplanen (se illustrasjon nr. 2). 

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

Det foreligger i kommuneplanen ingen rekkefølgekrav eller vilkår for bruk av arealene i 
planområdet, men deler av planområdet er markert med faresone for ras og skredfare.

Planforslaget
Planforslaget består i å legge til rette for bygging av fortau langs Refsalveien fram til 
Nordbråtagata. I tillegg reguleres inntilliggende boligtomter som ikke inngår i reguleringsplanene 
for Nordbråtan syd, Lampeveien og Haugland.

Arealformål, utnyttelse og byggehøyder:



I planbestemmelsenes § 5.1-5.2 tillates en % BYA på maksimalt 25. 

I planbestemmelsenes § 5.1 tillates boliger inntil to etasjer, mens i § 5.2 tillates det boliger i en 
etasje med sokkel. 

Boligsammensetning:
Planforslaget omhandler boligtomter med småhusbebyggelse.

Rekkefølgekrav:
Det er stilt rekkefølgekrav om sikring av kollektivholdeplass under anleggsperioden. 
For ytterligere opplysninger vises det til tiltakshavers planbeskrivelse i vedlegg 3.

Varsel om oppstart og medvirkning:
For A-planer
Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet i aviser 21.11.2020 (se vedlegg 3) og ved brev til naboer 
og andre berørte. Tiltakshaver mottok 10 merknader til planarbeidet. Disse omtales i nedenfor 
avsnitt for Vurdering. 

VURDERING
Rådmannen vurderer at planforslag er tilfredsstillende utredet. I tillegg til veiplan er det utarbeidet 
ROS (risiko og sikkerhet) analyse og foretatt landbruksfaglig vurdering som omhandler 
tilbakeføring av matjord. Det eneste faremomentet som ROS analysen konkluderer med er at 
områdestabiliteten må ivaretas i kommende byggesak for vei og infrastruktur. Det vises til 
tiltakshavers planbeskrivelse (vedlegg 3).

Oppfølging av råd i oppstartsmøte 
I oppstartsmøte ble det gitt følgende krav og føringer for det videre planarbeid:

Krav / føring Rådmannens vurdering
1 Oppgradering av gatelys må vurderes Utført Det foreligger egen plan 

for veilys og kabelrekke
2 Rektor på Buskerud skole skal informeres Utført Skolesjefen er informert 

om planleggingen
3 Geoteknisk vurdering skal gjennomføres Utført Det er foretatt utredning 

om områdestabilitet.

Etter Rådmannens vurdering er de fleste av føringene med unntak om egen varsling til rektor 
ivaretatt, og innarbeidet i planforslaget. Skolesjefen er istedet blitt informert om planforslaget

Oppfølging av merknader til varsel om oppstart
På sider 23-28 i planbeskrivelsen gjengis hovedtrekkene i innkomne merknader og 
plankonsulentens vurdering av disse. Rådmannen vurderer derfor at de fleste av merknadene fra 
varsel om oppstart er tatt til etterretning og godt innarbeidet i planforslaget. Uttalelsene fra 
sektormyndighetene er i stor grad positive. 

Når det gjelder merknader fra naboer dreier det seg i hovedsak om ønske om mer informasjon i 
tillegg til at flere varsler om erstatningskrav ved eventuelt behov for innløsing. Det er også 
foreslått alternative traseer for fortauet fra nabo i Lampeveien 1 grunnet hensyn til deres barn, 
men alternativene er ikke realistiske da gående vil uansett velge korteste vei. En av naboene 
foreslår også at hans eiendom omreguleres fra landbruksformål til boligformål som kompensasjon 
for tapt areal. 

Rådmannen har sett på kommentarene fra plankonsulenten og støtter deres tilbakemeldinger. 



Opparbeidelse av fortau vil sørge for det ikke lengre parkeres tunge kjøretøy i svingen på 
Refsalveien. Når det gjelder eventuell forringelse av boligeiendommer så vil rådmannen påpeke at 
planlagt fortau vil gi god framkommelighet i tillegg til økt trafikksikkerhet. 

Det er klart at det må inngås forhandlinger med de berørte grunneierne både i forhold til 
overtakelse, men også for arealbehov under anleggsperioden. Kommunens erfaringer ved bygging 
av fortau langs Geithusveien og Badeveien tilsier at beboere langs veiene opplever det som 
positivt på sikt at det anlegges fortau selv om det kan være ulemper i anleggsfasen.  

Planforslagets samsvar kommuneplanen og andre overordnede planer
Planforslaget samsvarer med kommuneplanens arealdel og trafikksikkerhetsplan.

Planforslagets samsvar /samordning med tilstøtende arealplaner 
Planforslaget samsvarer med reguleringsplanene for Haugland, Lampeveien og Nordbråtan Syd. 

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

· Tilrettelegging for fortau langs Refsalveien
· Øke trafikksikkerhet

Disse forholdene er nedfelt i planbestemmelsenes §1.1 ‘Planens hensikt’. 

Naturmangfoldloven §§ 8-12
I følge Miljødirektoratets kartbaser er det ikke registrert truede arter eller viktige naturområder 
innenfor planområdet.

Mulig konsekvens for kommunen 
Modum kommune finansierer utarbeidelse av reguleringsplan. Det er ikke tatt noe beslutning på 
hvem som skal bekoste opparbeidelse av nytt fortau.

KONKLUSJON
Rådmannen vurderer planforslaget å være tilstrekkelig utredet. Planforslaget for Refsalveien 
vurderes å være i tråd med kommuneplanens arealdel samt krav og føringer fastsatt i 
oppstartsmøtet.

Politisk handlingsrom
I tråd med plan og bygningslovens §12-11 er det normalt flere mulige alternativ til vedtak ved 
behandling av et forslag til detaljregulering.

Alt. 1   Tiltakshavers planforslag vedtas lagt ut på høring.  
Alt. 3   Planforslaget ønskes endret og sendes tilbake til rådmannen for ytterligere utredning. 
(jf. kommunens utrednings- og informasjonsplikt i § 17 i forvaltningsloven).    
         Hovedutvalget gir følger retningslinje for videre arbeid:  …

Tilråding
Forslagstiller og rådmannen er omforent om planforslaget. Rådmannen vurderer derfor at det ikke 
er grunnlag for å fremme alternativt forslag 

Rådmannen anbefaler derfor alt. 1: Tiltakshavers planforslag sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn slik det foreligger

Planmessig begrunnelse for rådmannens anbefaling: Planforslaget legger opp til bedre 



framkommelighet og trafikksikkerhet.


