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Nordheimfeltet
TOMTER TIL SALGS

SEKS PRISGUNSTIGE 
TOMTER PÅ NERSTAD I 
NEDRE DEL AV SIGDAL

Bestemmelser til
BOLIGFELT - NORDHEIMFELTET - NERSTAD
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Interessert?
TA KONTAKT
Sigdal kommune v/Teknisk sjef:
Johannes Michielsen
johannes.michielsen@sigdal.kommune.no
32 71 14 00

www.tomterisigdal.no

SIGDAL KOMMUNE 
DATO: 31.03.2015 
REVIDERT: 08.04.2015 SST

Generelt
 Planområdet er vist med stiplet 
 linje på plankartet.

Området er regulert til:
1.  Byggeområde;
1.1  Eneboliger    (B1)
1.2  Rekkehusbebyggelse  (B2)

3.  Fellesområder
3.1  Felles avkjørsel og internvei

§1  Fellesbestemmelser
a)  Bebyggelsen skal ha høy kvalitet 
 i arkitektur, en god form og material- 
 behandling og kan ha et moderne  
 formspråk. Bebyggelsen skal være  
 underordnet områdets preg med  
 tanke på volum og farge.
b)  Ubebygd tomteareal må gis en tiltal- 
 ende form, beplantning og behandling.

§2  Byggeområder
 Bygningene skal plasseres innenfor  
 formålsgrensene.

Område B1 Eneboliger
 Maksimal utnyttelse er 30% bebygd  
 areal (BYA) av tomteaeralet. 
 Det beregnes to parkeringsplasser på  
 eiendom. Det kan tillates sekundær- 
 leilighet i tilknytning til boligen. Maks  
 mønehøyde settes til 8 meter og maks- 
 imal gesimshøyde settes til 4,5 meter.  
 Høyder måles fra gjennomsnittlig 
 terrengnivå. Tilleggsbygg skal ha maks  
 mønehøyde på 5 meter.

Område B2 Rekkehusbebyggelse
 Maksimal utnyttelse er 35% bebygd  
 areal (BYA) av tomtearealet. 
 Det beregnes 1,5 parkeringsplasser  
 per boligenhet. Maks mønehøyde  
 settes til 8 meter og maksimal gesims-
 høyde settes til 4,5 meter. Høyder  
 måles fra gjennomsnittlig terrengnivå.  
 Tilleggsbygg skal ha maks mønehøyde  
 på 5 meter.

§3 Fellesområde vei
 Kjørevei skal ha maksimal bredde på 
 5 meter inklusiv grøft.

Kartskissen viser tomtene slik de er tenkt 
inndelt, og boligene er plassert som en 
illustrasjon slik Sigdal kommune ser det 
mest hensiktsmessig. 
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Innledning
VED SIGDAL 
KOMMUNE
Sigdal kommune skal være en attraktiv kom-
mune å bo i, investere i, ha fritidsbolig i og 
flytte til. Til grunn for alt planarbeid i kom-
munen ligger et mål om en årlig 
befolkningsvekst på 1,5 % i perioden fram 
til 2030. 

Vi har mange av de kvalitetene som vi 
forventer at befolkningen og næringslivet 
vil etterspørre i framtida. Sigdal har en unik 
natur med fjell, skog, vassdrag og 
landbruksområder, som utgjør en viktig 
ressurs både for innbyggerne og tilreisende. 

Folks oppfatning av hva som er akseptabel 
pendleravstand til og fra arbeid øker med 
økt utdanning. Jo høyere og mer spesiali-
sert utdanning man har, jo lengre er man 
villig til å pendle. Sigdal er godt plassert 
sentralt i Buskerud, med grei reisevei for de 
som har arbeidsplass i for eksempel 
Kongsberg, Hønefoss og Drammen.

Sigdal har store muligheter for å utvikle 
attraktive og varierte boligområder. Dette 
gjelder spesielt i tilknytning til tettstedene 
Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og 
Eggedal sentrum («Kjørkebygda»). Her er 
potensialet stort for å kunne legge til rette 
for en differensiert boligutvikling, tilpasset 
unge, eldre, enslige og barnefamilier. 

Kommunen har et godt utbygd tjeneste-
tilbud innen skole, barnehage og eldre-
omsorg. Det er god kapasitet på alle de tre 
barneskolene og på ungdomsskolen i 
Prestfoss. Kommunen har tilbud om full 
barnehagedekning og et godt utbygd 
servicetilbud for eldre. 

www.sigdal.kommune.no
www.tomterisigdal.no

Nerstad
ET ATTRAKTIVT 
OMRÅDE
Nordheimfeltet ligger på Nerstad i Sigdal 
kommune. Nerstad er et attraktivt 
område i den nedre delen av kommunen, 
med kort vei til sentrale områder. 

På Nerstad finnes det barnehage, 
barneskole, idrettsanlegg og idrettshall 
samt samfunnshus. Det er også industri-
virksomhet i området.

Nordheimfeltet vil ligge i nær tilknytning 
til de eksisterende boligfeltene på 
Nerstad. 

Tomtene på Nordheimfeltet ligger i rolig 
og landlig beliggenhet og selges til en 
gunstig pris. 

Sigdal
OM KOMMUNEN
Sigdal kommune ligger midt i Buskerud 
og grenser til Modum, Numedal, Flå og 
Krødsherad.

Det er ledige boligtomter i hele
kommunen, til en fornuftig pris.

Sigdal kommune er 842 kvadratkilometer 
og har 3.525 innbyggere pr. 01.04.2015.
Dalens totale lengde langs hovedveien er 
7,5 mil.

I Sigdal er vi omgitt av en flott natur. Det 
er utrolig mange turmuligheter og mange 
gode fiskeplasser.

Sigdal har gode oppvekstvilkår, full 
barnehagedekning, en god og stabil 
grunnskole og et meget aktivt
foreningsliv.

Avstander
FRA NERSTAD
Drammen: 50 km
Kongsberg: 57 km
Hønefoss: 58 km
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Det planlagte Nordheimfeltet er markert 
med rødt omriss på bildet over. 

Nerstad

Kongsberg

Drammen

Hønefoss

Hokksund

Åmot

Vikersund

Mjøndalen

Sigdal kommune


