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Kort om eiendommen

Adresse

Melumenga boligfelt, øvre del, trinn 2, Åmot

Totalpris inkl. omk.

kr

931 530

Prisantydning

kr

890 000

Omkostninger

kr

41 530

Tomteareal fra

For mer informasjon om eiendommen se side 8
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Informasjon om eiendommen
ADRESSE

TOMTEAREAL OG EIERFORM

Melumenga boligfelt (øvre del) trinn 2, 3340 Åmot

Eiendommen er i dag registret på gnr. 52, bnr. 112 i Modum
kommune. Tomtene vil bli fradelt våren 2016.
Tomtestørrelsen vil være fra ca. 747 kvm. til ca. 1 008 kvm.
Alle tomtene vil få vei, vann og kloakk frem til tomtegrense,
samt tilkoblingsmulighet for bredbånd og TV-signaler fra
Modum kabel-TV.

REGISTERBETEGNELSE
Gnr. 52, bnr. 112 i Modum kommune

PRIS
Prisantydning
Omkostninger
Totalpris inkl. omk.
Totalpris inkl. HELP forsikring
basert på prisantydningen

Det henvises til prosjektets hjemmeside for detaljerte kart for
ledningsnett, strømkabler og veier. Se www.melumenga.no
kr
kr
kr
kr

890 000
41 530
931 530
940 730

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett
pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning

OMKOSTNINGER
1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525
4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 172
5. Fradeling av tomt kr. 18 000
6. HELP forsikring kr 9 200 - valgfritt
Sum omkostninger kr 50 730 ved prisantydning ekskl.
forsikring.
Attestgebyr kan variere mellom kr 172 og kr 250 avhengig av
bestillingsform. Det tas forbehold om endringer i avgifter og
gebyrer.

Tomtenr.
2-01
2-02
2-03
2-04
2-05
2-06
2-07
2-08
2-09
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
2-17
2-18
2-19
2-20
2-21
2-22
2-23

Hustype
U+1
U+1
U+1
U+1
U+1
U+1
U+1
U+1
U+1
U+1
1+2
1+2
U+1
1+2
1+2
1
U+1
U+1
U+1 Ikke for salg
U+1 Ikke for salg
U+1
U+1
U+1

Størrelse
997 kvm
893 kvm
798 kvm
851 kvm
772 kvm
798 kvm
765 kvm
841 kvm
857 kvm
777 kvm
802 kvm
843 kvm
908 kvm
1008 kvm
996 kvm
921 kvm
885 kvm
838 kvm

747 kvm
772 kvm
1007 kvm

KOMMUNALE AVGIFTER
Det er ingen kommunale avgifter på tomter i Modum
kommune.

ANDRE FASTE KOSTNADER
Byggesakskostnader etter kommunens regulativ.
Tilkoblingsavgifter vann/kloakk er kr. 16.050,- pr.enhet for vann
og kr. 16.050,- pr. enhet for kloakk.
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Boligfeltet er under opparbeidelse. Tomtens utforming er
beskrevet i tomtedelingsplan og plan for oppfylling. Planer for
veier og ledningsnett for vann, avløp, kabler mv. er tilgjengelig
på www.melumenga.no. Angitt etasjeantall, etasjetype, koter
på overkant gulv for bebyggelse er juridisk
bindende. Utnyttelsesgrad er 28 % bebygd areal BYA. I Trinn II
er det krav om underetasje på de fleste tomtene med unntak
av 2-11, 2-12, 2-14, 2-15 og 2-16 hvor det bygges med plate på
mark. Tomt 2-16 kan kun oppføres med en etasje.

Grunnforhold på byggetomtene varierer mellom løsmasser og
fjell. Entreprenøren vil bygge innkjørsel 5 meter inn på tomta
og vil bearbeide tomtene noe. Kjøper er ansvarlig for alle
grunnarbeider på eiendommen inkludert tiltak etter
fyllingsplanen.
Oppgitt tomteareal kan avvike opptil 10 % uten at det utløser
krav om erstatning. Avvik ut over 10 % erstattes med 1/3 av
tomtens kvadratmeterpris.
Boligfeltet er planlagt utbygd i til sammen fire etapper, se
tomtedelingsplan for mer informasjon.
Det henvises til prosjektets hjemmeside for detaljerte kart for
ledningsnett, strømkabler og veier. Se www.melumenga.no

BELIGGENHET
Eiendomsmegler 1 har gleden av å presentere nytt attraktivt
boligfelt i Melumenga Åmot med romslige boligtomter.
Melumenga byggetrinn II vil bli ett av Modums flotteste
boligområder med 21 byggeklare boligtomter. Tomtene har en
rolig barnevennlig beliggenhet i idylliske og naturskjønne
omgivelser like utenfor Åmot sentrum. Eiendommene vil få
meget gode solforhold og flott utsikt over bygda. Gang- og
sykkelvei til flere skoler, samt til Åmot sentrum med et godt
utvalg forretninger. Barnehage og busstopp i umiddelbar
nærhet. I Mælumenga vil man finne et trygt og godt
oppvekstmiljø som grenser mot skogen og områder for
friluftsliv med aktiviteter både sommer og vinter. Det finnes
skiløyper, idrettshall, ball-binge, kunstgressbane, skolekorps og
ungdomsklubb i nærområdet. I området Melumenga skal det
utvikles eneboligtomter, rekkehus, kjedede eneboliger,
leiligheter og terrassehus/lavblokker. Det legges opp til en
variert bebyggelse som dekker behovet til både
småbarnsforeldre, førstegangskjøpere, de som ønsker seg en
stor tomt og de som vil ha en mer lettvinn tilværelse i lettstelt
leilighet.
Ønsker du deg en bytur til Drammen, Kongsberg eller
Hønefoss ligger disse kun en drøy halvtime kjøring fra
Melumenga.

Modum kommune ligger midt i Buskerud med om lag 13 500
innbyggere. Kommunen er i vekst med stadig tilvekst av flere
innbyggere hvert år. Bygda er kjent for sitt vakre landskap og at
det er et godt og trygt sted og bo. Kommunen satser på gode
kommunale tjenester, godt kulturtilbud og muligheter for et
godt friluftsliv. Furumo Idrettspark ligger ca. 10 minutters
kjøring unna og kan by på opplyste helårs turløyper,
svømmehall, friidretts- og kunstisbane. Elvestien "Modum på
lags" strekker seg fra Vikersund i nord mot Åmot i syd.
Av severdigheter i nærheten er Vikersund Hoppsenter med
verdens største skiflyvningsbakke, kjent for de aller fleste.
Videre kan både Krøderbanen med damptog og
Blåfarveværket med kunstutstillinger, gruveturer og barnas
bondegård nevnes som nære attraksjoner. Idretten har gode
arenaer og har blant annet fostret tidenes mestvinnende
skiskytter, Ole Einar Bjørndalen. Åmot er distriktssenteret sør i
Modum med et livlig handelssentrum med et godt utvalg av
forretninger, caféer, apotek og bank. Bygdas moderne
kulturhus med bibliotek og kino, samt flere landskjente helseog rekreasjonsinstitusjoner som Modum Bad og Vikersund
Kurbad er lokalisert i Vikersund. Vikersund er distriktssenteret
nord i Modum, ca. 10 minutters kjøring fra Melumenga.
Modum er kjent for et stort dugnadsmiljø og stolthet til egen
bygd, noe som preger hele kommunen.
Vi ønsker velkommen til den flotte kommunen vår og føler oss
trygge på at dere vil trives her og oppleve Modum som et
fantastisk sted å bo!

ADKOMST
Enkel adkomst fra Åmot sentrum. Kjør nordover på Eikerveien
og ta opp Melumveien ved skilt til Engersetra. Følg denne
oppover og boligfeltet ligger på venstre side.
Hele øvre del av Melumenga boligfelt er under
opparbeidelse. Trinn II skal være ferdig til 1.7.2016. Frem til
ferdigstillelse kan området besiktiges fra eksisterende veier i
området, som er Frøyas vei (nedenfor) og Melumveien, som
går rundt og ovenfor feltet. Etter arbeidstid, når det ikke er drift
i anlegget, kan det være mulig å gå nærmere tomtene, på eget
ansvar. Godt fottøy og forsiktighet er en forutsetning for
ferdsel i terrenget. Tomtene er merket i senter av foreslått
husplassering i tomtedelingsplanen.
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Informasjon om eiendommen
REGULERING

HJEMMELSHAVER TIL EIENDOMMEN

Regulert til boligformål. Se vedlagte reguleringsbestemmelser
for Melumenga i komplett prospekt.

Modum kommune org.nr. 970491589

HEFTELSER OG SERVITUTTER
VEI, VANN OG AVLØP
Tinglyste servitutter i grunn:
Offentlig vei, vann og kloakk. Vann- (19,20) og kloakkavgift
(38,30) etter måler (kr. 57,50 pr. kubikkmeter forbruk).
Fastavgift vann og kloakk kr. 1.281,- pr.år.pr. enhet. Feieavgift
og tilsyn kr. 970,- pr.år.pr. enhet.
Renovasjon ca. kr. 2.644,- pr. år.pr. enhet.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi vil bli tildelt hver enkelt eiendom av Skatt Sør
etter fradeling.

FREMDRIFTSPLAN FOR UTBYGGING AV OMRÅDET

Entreprenøren skal ferdigstille trinn II innen 01.07.2016. Så
snart Modum kommune har godkjent og overtatt feltet kan
opparbeidelse av tomtene starte. Dette kan overskrides med
inntil 1 måned uten ansvar for Modum kommune.
Tomtene skal fradeles i løpet av våren 2016. Endelig
oppmåling på eiendommene forventes gjennomført i juni
2016. Komplett byggesak stiller krav om at grenser er målt inn.
Mer informasjon om saksbehandling fås ved henvendelse til
Byggesaksavdelignen i Modum kommune, tlf 32 78 93 00,
e-post: servicetorg@modum.kommune.no.

OVERTAKELSE
Overtagelse av tomtene skjer når Modum kommune har
overtatt feltet fra entreprenør 01.07.2016, eller etter avtale.
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12.08.1997 7229 Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Modum
Elverk. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger
m.v.
15.06.1998 4809 Erklæring/ avtale. Rett til å anlegge og drive
kabelanlegg i grøft. Rettighetshaver: Modum Elverk. Med flere
bestemmelser.
07.11.2007 903532 Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Midt
Nett Buskerud AS. Rettigheter og plikter ved bygging, drift og
vedlikehold av frittstående nettsasjon. Med flere bestemmelser.
Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av
kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

Andre opplysninger
VISNING
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant
annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller ved at interesserte
kjøpere gjør en nærmere avtale med megler.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
EN HANDEL
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot
hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler
pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å
foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt
til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper
(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig
kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke
meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen,
herunder ikke foreta oppgjør.
Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere
"mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig
transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere
utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i
terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan
også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som
følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter
Hvitvaskingsloven.

BUDGIVNING
Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte
visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om
budgivning.
Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold,
opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig
til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til
selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen.
Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi
av legitimasjon og underskrift.

Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til
budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal
det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger.
For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk
budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen
godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler
om hvordan du legger inn bud.
Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller
telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir
kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er
budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert
og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger
å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er
akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å
legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist
er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud
kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert.
Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller
budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av
megler og kan formidles til selger og andre interesserte.

ANDRE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER
Dersom eiendommen er skilt ut fra en annen (såkalt hovedbøl)
er det mulig at det er tinglyst rettigheter eller forpliktelser
knyttet til eiendommen i form av erklæringer og/eller avtaler
(såkalte servitutter) som ikke fremgår av grunnboken for denne
eiendommen.

ANDRE RELEVANTE OPPLYSNINGER
Før arbeid igangsettes på den enkelte tomt skal søknad om
tiltak med ansvarsrett i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser være godkjent av byggesaksavdelingen i
Modum kommune.
Modum kommune vil tinglyse rettigheter til å ha ledningsnett
for vann, avløp og strøm på berørte tomter.
Støyende arbeid skal avsluttes innen kl 19 på hverdager og
tillates ikke i helger, jf. Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2012).
Det er pliktig medlemskap i Melumenga velforening. Erklæring
om dette tinglyses. Velforeningen skal være eier av og ha
ansvar for drift og vedlikehold av lekeplasser og turstier i
Melumenga boligfelt. Vedtekter fremlegges når foreningen er
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Andre opplysninger
stiftet. Velforeningen driftes av et styre bestående av
medlemmer i foreningen.
Selger vil sørge for at velforeningen inngår kontrakt med privat
firma om drift og vedlikehold av områdene. Kostnader
administreres av styret og fordeles på medlemmene når
foreningen har fått minst 15 medlemmer.
Bruk gjerne landskapsarkitekt!
Modum kommune har brukt landskapsarkitekter fra
Norconsult avd. Larvik i utformingen av Mælumenga, øvre del.
Landskapsarkitektene kjenner området godt og har lang
erfaring med utvikling av boligtomter fra A til Å og kan gi gode
råd med plassering av hus og garasje, planlegging av hage og
tilpasning i terrenget. God planlegging før byggestart kan gi
stor gevinst for deg som husbygger!
Landskapsarkitekt MNAL Astrid Skalleberg fra Norconsult avd.
Larvik har hatt ansvar for detaljene i Melumenga og kan tilby
rådgivning for interesserte tomtekjøpere. Hun har tidligere
jobbet i Det norske hageselskap og har lang erfaring med å
tenke utforming av hus, hager, lysforhold, tilpasning til
naboeiendommer mv. Astrid Skalleberg kan kontaktes på tlf
90156237 eller e-post adska@norconsult.no
Kotehøyder i reguleringsbestemmelsene er absolutt (juridisk
bindende). Gesimshøyde maks 8 meter, mønehøyde maks 9
meter. Garasjer inntil 50 kvm må plasseres innenfor
byggegrense mot vei og inntil 1 meter fra nabogrense.
Reguleringspalnen er fleksibel med hensyn til taktype,
bygningskropp og utseende på boligen innenfor
reguleringsbestemmelser og BYA.
Ved fradeling av tomter til trinn 2 er det gjort høydejustering
på noen tomter:
Tomtenr. Etasjetype. Høyde endret fra/til. Høydeforskjell
2-09
1 etg.
131.20/130.90
- 30
2-10
1 etg.
129.40/129.70
+ 30
2-11
1 etg.
127.90/127.60
- 30
2-12
1 etg.
127.00/126.60
- 40
2-13
U etg.
126.50/126.80
+ 30
Alle høyder er kalibret mot etasjen som er høydesatt i forhold
til garasjenivået, hvis nivå mot hovedinngang skal ha universell
utforming. Det er disse høydene som er bindene for
regulerings-bestemmelsene. Øvrige høyder er ikke mer
bindende enn at de ikke må overskrides i forhold til
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høydeforskjellen mot hovedetasjen.
De fastsatte høydene på husene er basert på høydegrunnlaget
fra 1954. Måles samme punkt i NN 1954 og i NN2000 blir
høydetallene ca. 13 cm høyere i NN 2000 selv om punktet er
det samme. Brukes kart eller kartdata utlevert etter 01.01 2015
må oppgitte hushøyder tillegges 13 cm før høydeplassering av
huset. Det samme må alle andre høyder som hentes fra
anleggstegningene. Forholdet kontrolleres i byggesaken.
Byggesøknad kan sendes inn så snart tomtene er fradelt med
eget gårds- og bruksnummer og kjøpekontrakt er inngått.
I vedlagte kart er lengder på byggelinjer opplyst.
Opplysningene er kun veiledende. Ved endelig oppmåling av
tomtene vil faktiske koordinater fastsettes. Disse legges til
grunn for byggesøknaden.

AVTALEBETINGELSER
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til
takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra
kommunen, Kartverket og andre tilgjengelige kilder.
Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved
besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom
(avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg
noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som
er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers
ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for
eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til
profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3
med unntak av § 3-7 og 3-8.
En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen
tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan
offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter
og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.
Tomtene selges i henhold til Lov om avhending av fast
eiendom § 3-9 slik de fremstår i tomtedelingsplan,
reguleringsplan og planer for ledningsnett samt befaring på
tomteområdet.
Tomtestørrelse kan avvike opptil 10 % uten at det påvirker
kjøpesum. Ved endringer ut over 10 % skal areal kompenseres

med 1/3 av kvadratmeterprisen for hovedtomta.

KONSESJON

Lov om avhending av fast eiendom.
A§ 3-9.Eigedom selt som han er e.l.
Endå om eigedomen er selt som han er eller med liknande
allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette
følgjer av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom
han er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å
rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles.
§ 3-7.Manglande opplysning om eigedomen
Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått
opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente
eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne
med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at
det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt.
§ 3-8.Uriktig opplysning om eigedomen
(1) Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen
ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det
same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som
er gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring
på vegner av seljaren.
(2) Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at
opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i
tide er retta på ein tydeleg måte.

Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref.
egenerklæring om konsesjonsfrihet:
- tomten må bebygges innen 5 år
- tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter
Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke nok å sette
opp en garasje. Oversittelse av fristen eller oppføring av
bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt.

FINANSIERING
EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en flink
finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.
Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av
finansiering.

BYGGEMELDING
Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å
fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den
bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før
eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse
med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser,
geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperen.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
EiendomsMegler 1 formidler Boligkjøperforsikring fra HELP
Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet
og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede
feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen
har ingen egenandel. Du kan ta kontakt med megler for å få
informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på
help.no. Meglerforetaket mottar godtgjørelse for formidling av
boligkjøperforsikring.

OPPDRAGSANSVARLIG
FORSIKRING
Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr
SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler
setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

VERDIVURDERING
Vi tilbyr verdivurdering av boligen din dersom du planlegger å
selge. Verdivurdering er en beregning av eiendommens reelle
markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om
eiendomsmarkedet der du bor.

Håvar Tandberg
Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig Hokksund/Modum
Irene Skretteberg
Megler MNEF
Wiggo Smedberg
Eiendomsmegler MNEF/Daglig leder Hokksund/ Modum
(Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven)
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Søndre Modum ungdomskole
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Enger barneskole
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6640700

6640100

6640200

6640300

6640400

6640500

6640600

552200

6640000

552200

6640000

6640100

6640200

6640300

6640400

6640500

6640600

6640700
552900

552900

552800
552800

552700
552700

552600
552600

552500
552500

552400

552400

552300

552300

Regulert tomtegrense
Byggegrense
Planlagt bebyggelse
Bebyggelse som inngår i planen
Regulert senterlinje

Offentlig bygg - barnehage

LANDBRUKSOMRÅDER
Jord- og skogbruk

OFFENTLIGE
TRAFIKKOMRÅDER

0

25

50

Meter

75

Målestokk: 1:2500 (A3)
Koordinatsystem: EUREF 89
UTM-sone 32
Ekvidistanse 1 meter

EiendomsGrense

Regulert kjørefelt

Regulert kant kjørebane

125

ØLL

02.03.2005

07.11.2007 ØLL
15.10.2008 ØLL
Mindre vesentlig reguleringsendring

12.11.2010

BK

10.02.2010 ØLL
Utarbeidelse av nytt plankart (uten endringer)

15.04.2009 ØLL
Mindre vesentlig reguleringsendring
Mindre vesentlig reguleringsendring (bestemmelser)

Revisjoner:
Mindre vesentlig reguleringsendring

ØLL

ØLL
ØLL

12.10.2006

09/10

28/02

ØLL

ØLL
27.02.2002
06.05.2002

05.12.2001

Bekjentgjøring

Mindre vesentlig reguleringsendring

3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker
Kommunestyrevedtak

Offentlig ettersyn fra 15.12.2001 - 30.01.2002

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

ØLL
22.08.2001 ØLL

Offentlig ettersyn fra 24.06.2000 - 01.08.2000
Varsel om planutvidelse

ØLL
24.05.2000

FJ

SIGN

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

DATO
12.09.1998

SAKSNR
Planoppstart

SAKSBEHANDLING IFLG. PLANOG BYGNINGSLOVEN

PlanID: 2002002

MODUM KOMMUNE
Reguleringsplan
MÆLUMENGA - GNR. 52, BNR, 112

Høyspenningsanlegg

FAREOMRÅDER

Felles lekeareal

Felles avkjørsel

FELLESOMRÅDER

Kommunalteknisk virksomhet

Friluftsområde (på land)

SPESIALOMRÅDER

Bussholdeplass

Gang-/sykkelvei

Annen veigrunn

100

RpFormålGrense

Blokkbebyggelse

Frisiktlinje

RpGrense

Konsentrert småhusbebyggelse

Offentlig trafikkområde

LINJESYMBOLER Juridiske linjer

Frittliggende småhusbebyggelse

Tegnforklaring
BYGGEOMRÅDER

REGULERINGSPLAN FOR MÆLUMENGA
REGULERINGSBESTEMMELSER
Dato for Kommunestyrets vedtak:
Mindre vesentlig reguleringsendring
Mindre endring:

06.05.02, saksnummer 28/02
08.02.14
08.10.14, saksnummer 53/14

BYGGEOMRÅDER
BOLIGER
§1
Det kan tillates oppført boliger i Mælumengas nedre del innen følgende rammer:
I Nedre del
Felt Reguleringsform
nr.
Frittliggende
småhusbebyggelse
Frittliggende
B2
småhusbebyggelse
B3-1 Konsentrert
småhusbebyggelse
B3- Konsentrert
småhusbebyggelse
2-5
B4-1 Terrasseblokker

30

26-38

Etasjer
Under
antall/ges etasje
imshøyde
2
Tillatt

30

26-38

5.5 meter

Tillatt

25

22-25

1

Påkrevet

32

22-25

2

Påkrevet

38

”Flatt” tak

4

B4-2 Terrasseblokker

38

”Flatt” tak

4

38

”Flatt” tak

4

26-38

5.5 meter

26-35

5.5 meter

1.5 pr.
boenhet
Garasjekjeller 1.5 pr.
påkrevet
boenhet
Garasjekjeller 1.5 pr.
påkrevet
boenhet
Garasjekjeller 1.5 pr.
påkrevet
Boenhet
Tillatt
2 pr. boenhet
1 pr. utleieenh
Påkrevet
2 pr. bolig

26-38

5.5 meter

Tillatt

B1

BYA Takvinkel
%
grader

B5

Terasseblokker

B6

Frittliggende
30
småhusbebyggelse
Frittliggende
25
småhusbebyggelse
Frittliggende
30
småhusbebyggelse

B7
B8

Biloppstilling
antall plasser
2 pr. boenhet
1 pr.utleieenh
2 pr. boenhet
1 pr. utleieenh
2 pr. bolig

2 pr. boenhet
1 pr. utleieenh

Tomannsboliger med carport tillates bygget på felt B1, B2, B6 og B8 mot Thors vei og Ulls vei. Øvrig frittliggende
bebyggelse er eneboliger og enebolig med utleiedel

§2
Det skal utarbeides situasjonsplan/tomtedelingsplan hvert enkelt boligfelt i Mælumengas
midtre del. Det skal framgå av situasjonsplan/tomtedelingsplan hvilke hus som planlegges
med og uten underetasje. Profiler av dagens terreng skal vise at en terrengtilpasning er
vurdert. Boliger i Mælumengas nordre del tillates oppført innen følgende rammer:
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II Nordre del
Felt Reguleringsform
nr.
BX
BY

Konsentrert
småhusbebyggelse
Frittliggende
småhusbebyggelse

BYA
%

Takvinkel
grader

Biloppstilling
Antall plasser

30-42

Etasjer
Under
antall/ges etasje
imshøyde
5.5 meter Påkrevet

32
28

26-35

5.5 meter Påkrevet

2 pr. boenhet
1 pr utleieenh

2 pr. boenhet

Gesimshøyde i tabellene er angitt for to etasjes hus, og er beregnet fra gjennomsnittlig naturlig terreng ekskludert eventuell
sokkeletasje til utvendig overkant takbjelke Dette er hus med lave sidevegger, populært kalt halvannen etasjes hus.

§3
Møneretning på bolighus som ikke framkommer i tomtedelingsplan av den 11.4.14 skal følge
nedenforliggende veis hovedretning eller anlegges vinkelrett på denne. For hus med
26 graders takvinkel eller mer kan det bygges arker og oppløft dersom disse ikke utgjør mer
enn 1/3 av fasadens lengde, hvor disse ikke innregnes i den angitte gesimshøyden. Begrepet
frittliggende boligbebyggelse/småhusbebyggelse omfatter i Reguleringsplan for Mælumenga
eneboliger og enebolig med utleiedel/sekundærbolig der ikke annet er presisert.
§4
Tomtedelingsplan av den 11.04.14 er utarbeidet for den konsentrerte boligbebyggelsen på
feltene B9, B 11 og B12. Angitt etasjeantall og etasjetype er juridisk bindende for alle tre felt.
For felt B 11 er i tillegg prosjekterte koter for overkant gulv for bebyggelse juridisk bindende.
Hovedmøneretning er angitt som illustrasjon for husplassering på tomtedelingsplanen. Felt
B9 kan bebygges med et bebygd areal, BYA på inntil 38 %, mens feltene B11 og B12 kan
bebygges med et bebygd areal, BYA på inntil 32 %. Gesims- og mønehøyde på boligbygg må
følge plan- og bygningslovens bestemmelser.
§5
Tomtedelingsplan av den 11.04.14 er utarbeidet for den frittliggende boligbebyggelsen på
feltene B13 – B17, samt feltene B8 og B10 øvre del. Angitt etasjeantall, etasjetype, koter på
overkant gulv for bebyggelse er juridisk bindende. Hovedmøneretning er angitt som
illustrasjon for husplassering på tomtedelingsplanen. Feltene kan bebygges med en
utnyttelsesgrad på inntil 28 % bebygd areal, BYA. Gesims- og mønehøyde på boligbygg må
følge plan- og bygningslovens bestemmelser.
§6
Frittstående garasjer skal bygges med hovedhusets takform, og med takvinkel lik bolighuset
eller med mindre. Gesimshøyde skal ikke overstige 2.8 meter. Hovedmøneretning er angitt
som illustrasjon for husplassering på tomtedelingsplanen. Mindre frittstående garasjer på
inntil 50 m2 skal plasseres innenfor byggegrense mot vei men kan plasseres inntil 1 meter fra
nabogrense, jf. tomtedelingsplan av den 11.04.14. Tomter omfattet av denne planen skal ha
biloppstillingsplasser for 1. 5 bil/leilighet i felt B9, 2 pr. boenhet i felt B11 og B12 og 3 pr.
bolig i øvrige felt.
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OFFENTLIG FORMÅL/BARNEHAGE
§7
Området skal bebygges med en barnehage, med en utnyttelsesgrad på maksimalt 15%.
Bygningsformålet kan kombineres med lokalt forsamlingslokale og/eller foreningslokale
OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER
§8
Kjøreveiene skal anlegges med en største stigning på 10% og en minste kurveradius utenom
kryss på 10 meter.
§9
Gang/sykkelvei/fortau skal anlegges med en maksimal stigning på 10%, og en minste
kurveradius utenom kryss på 5 meter. Fortauene skal anlegges med minimum 2,7 meters
bredde.
FRIOMRÅDER/TURVEIER
§ 10
Turveier er inntegnet på plankartet. Disse skal fungere som stier mellom boligfeltene.
Vegetasjon i området kan fjernes opp til 3 meters høyde
FAREOMRÅDER
§ 11
Området er et byggeforbudsbelte langs høyspenningsanlegg bestående av nettstasjoner og
masteanlegg. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudsbeltet må godkjennes av det lokale
elektrisitetstilsynet og planutvalget.
SPESIALOMRÅDER
FRILUFTSOMRÅDE
§ 12
Eksisterende stier søkes ivaretatt, og enkelte nye stitraseer kan ryddes i områdene. Turstiene
tenkes fortrinnsvis lagt langs den mest tjenlige siden av de eksisterende bekkene i området.
Større tiltak må godkjennes av grunneier i forkant.

§ 13
Det kan kun drives plukkhogst og småflatehogst i området av grunneier eller i henhold til
avtale med grunneier. Buskvegetasjonen bør opprettholdes i et belte på 5 meter fra vassdrag
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der det ikke eksisterer eller anlegges sti. Hogst og eventuell framkjøring skal fortrinnsvis
foregå i vintersesongen mellom 1. oktober og 1. april.

KOMMUNALTEKNISK VIRKSOMHET
§ 14
Områdene er avsatt for plassering av tekniske anlegg for offentlig infrastruktur, som
nettstasjon for strømforsyning, trykkforsterkerstasjon for vannforsyning m.v. Det tillates ikke
oppført bygg nærmere enn 5 meter fra transformatorstasjon.

PRIVATE AVKJØRSLER
§ 15
Private avkjørsler skal framgå av bebyggelsesplan eller ved byggetillatelsen til enkeltomtene.
Private avkjørsler skal fortrinnsvis legges sammenfallende med vann- og avløpsledning inn
mot huset.
FELLESOMRÅDER
FELLES LEKEPLASSER
§ 16
Det skal anlegges ei balløkke som anvist på reguleringsplanen som en del av
anleggsarbeidene med Mælumenga/nedre del. Balløkka skal anlegges med tursti gjennom felt
B7, og være ferdig anlagt ved dette byggefeltets ferdigstillelse.
§ 17
Mindre nærlekeplasser skal anlegges på feltene B3, B 4, B 5, B11, B9, B13, B15 og B16. Det
skal anlegges en gjennomgående sti mellom de fire sistnevnte feltlekeplasser, og tursti med
tilknyttet lekeplassareal skal framgå av de nevnte felters bebyggelsesplan. For de øvrige
feltene skal lekeplassenes plassering framgå av en utomhusplan som skal følge
byggesøknaden. Lekeplassene bør primært anlegges mot tilgrensende friområde eller
friluftsområde, og skal være opparbeidet før siste bygg i de respektive feltene kan
ferdiggodkjennes.
REKKEFØLGEBESTEMMESER
§ 18
Følgende tiltak skal være gjennomført/ferdigstilt før boliger i de enkelte felt tas i bruk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nytt kryss med tilhørende busslommer mot boligfelt anlegges
Boligfeltvei bygges fram til dagens skogsbilvei
Kjørevei mot boligene i felt B1 opparbeides
Tidligere avkjøring mot Eikerveien sperres
Opparbeiding av boligtomter i Mælumenga boligfelt
Opparbeiding av angitt balløkke, nærlekeplasser og hus
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Notater
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Notater
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Budskjema
BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN
Melumenga boligfelt, øvre del, trinn 2, 3340 Åmot
Tomtnr.__________________
Oppdragsnr: 1816007 / Wiggo Smedberg

Bud stort kr
Skriver kroner

00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Event. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)
Eventuelle forbehold
Ønsket overtagelsesdato

/

Akseptfrist

/

kl.

:

FINANSIERINGSPLAN
Lån i

v/

tlf

kr

Lån i

v/

tlf

kr

Egenkapital i

v/

tlf

kr

Finansiering kr

bekreftet av

Dato/kl.

Jeg / vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

ja

nei

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser
som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budskjemaet kan printes ut og leveres eller sendes
pr. telefax til meglerkontoret. Budskjemaet kan også scannes og sendes direkte pr. e-post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at
han har mottatt budet. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår.

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn

Navn

Person nr. -

Person nr. -

Tlf

Mobil

Tlf

E-post

E-post

Adresse

Adresse

Poststadr.

Poststadr.

Sted

Dato

Sted

Mobil

Dato

Underskrift

Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS, Postboks 13 , 3301 Hokksund, T 32 77 97 00, F 32 77 92 00
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Nå kan du gi bud med et tastetrykk

Gå inn på
gibud.eiendomsmegler1.no
for å starte tjenesten,
eller gå inn via knappen
“Gi bud“ på eiendommen
du vil gi bud på

DET ER TRYGT Å GI BUD ELEKTRONISK PÅ ALLE VÅRE BOLIGER, OG SÅ ENKELT GJØR DU DET:
•
•

Start vår elektroniske tjeneste på eiendommen du vil gi bud på
Legg inn bud

Ønsker du senere å øke budet ditt gjør du dette fra samme tjeneste.
Ring megler og få bekreftet at bud er mottatt. Megleren sørger hele tiden for å holde deg orientert
om budet fra andre potensielle kjøpere.

Les før du gir bud
FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet,
Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om
eiendomsmegling § 6–3 og § 6–4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver
til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre
til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser
og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud
til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller
MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger
som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.
3 Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som
for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol.
Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.
I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal
megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00
første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen
bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har
mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,
budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.

Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er
for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig
måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver
å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i
punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle
forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor
budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve
kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes
gjennom fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet
i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem
til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås
av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt
til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer
samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for
eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at
det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet
i rett tid aksepteres av kjøper.
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21 boligtomter - Melumenga - Et av Modums mest populære
boligområder - fantastisk utsikt - svært gode solforhold
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Kontakt

Wiggo Smedberg
Eiendomsmegler MNEF/Daglig leder Hokksund/ Modum
Telefon
E-post

901 55 836
wiggo@em1hokksund.no

Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS
Org. nr. 953376040MVA
Postboks 13
3301 HOKKSUND
Telefon 32 77 97 00 / Faks 32 77 92 00
www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 1816007

Salgsoppgaven er sist oppdatert 26.01.2016

