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Attraktivt område med kort avstand til Molde og Elnesvågen. Barnevennlig og nært barneskole.
Flott tur- og rekreasjonsterreng i nærmiljøet. Lettvint å bo i hverdagen med alt du trenger i akkurat
passe avstand. I Lauvåsen – lykkelandet – blir det en god plass å bo for alle i familien.
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Meglerforetak:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 2120
6402 MOLDE

Adresse og matrikkelnummer:
Adresse pr i dag, er Emilievegen, Godhaugvegen og Olufvegen.
Alle eiendommene er skilt ut fra gnr. 59 og bnr. 23 i Hustadvika kommune.
Eiendommen er fradelt, og hver tomt har fått endelig matrikkelnummer med eget bruksnummer og endelig adresse.
Se prisliste for mer informasjon.
Skolekrets:
Sylte skole ligger i gåavstand fra boligfeltet.
Tomt:
Eiendommene er fradelt og oppmålt, se prisliste for areal.

Oppdragsnr.: 13170080

KJØPSBETINGELSER

Området mellom BK4 og tomt 14-19 merket som friområde i reguleringsplanen er plassering for vann- og avløpsrør.

tomter i prosjektet Lauvåsen av23.02.21

Veibeskrivelse:
Det er opparbeidet en helt ny vei opp til feltet. Når man kommer på høyde med Sylte skule er det skiltet til
byggefeltet med Lauvåsen. Følg veien opp og du vil se et byggeskilt med oversiktskart.

Beskrivelse av Prosjektet:
Lauvåsen tomtefelt er et nytt område like øst for Sylte skule. Det er romslige tomter. Tomtene som er over 1000 kvm
har muligheter til å bli bebygd med både ene- og tomannsbolig. Det er nydelige utsikts- og solforhold. Sjekk ut
hjemmesiden lauvaasentomter.no, der vil det være en oppdatert oversikt over hvilke tomter som er ledige.

Alle tomtene er merket med tomtenummer. Du kan også gå inn på hjemmesiden fra telefon eller nettbrett med
nettilgang for å orientere deg på feltet.

Lauvåsen ligger i åssiden øst for Sylte skule mellom Malmefjorden og Moen Boligfelt. Tomtefeltet ligger i et område
som er i rask utvikling og vekst med mange nyetableringer innen handel og bolig. Feltet ligger veldig sentralt
mellom Elnesvågen og Molde. Det er opparbeidet ny vei fra hovedveien (Fylkesvei 64). Ny flott undergang under
hovedveien for å sikre trygg skolevei fra feltet til skolen og tilgang til gang- og sykkelsti. Samt vei, vann og avløp til
alle tomtene.
Sylte skule ligge like på andre siden av hovedvegen. Der er det apejungel og kunstgressbane. Det er to matbutikker
i gangavstand i området.
I Hustadvika kommune er det et variert tilbud innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. I kommunen er det
også organisasjoner som har annen tilknytning enn til idretten. Mye av dette ligger i Malmefjorden eller i
kommunesenteret i Elnesvågen.

Regulering:
Kopi av situasjonskart, reguleringsplaner m/bestemmelser følger vedlagt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg
kjent med disse.
Utdrag fra reguleringsplan.
§ 4 Bebyggelse og anlegg
4.1 Boliger, frittliggende eneboliger eller eneboliger med sekundærleilighet (B5, B7-8, B10-11 og B13)
4.1.1 Området er avsatt til frittliggende eneboliger eller eneboliger med sekundærleilighet.
4.1.2 Maks bebygd areal (BYA) for den enkelte tomt er satt til BYA=250 m².
Terrasse med høyde over 0,5 meter over terrenget skal regnes med i BYA.
4.1.3 Maks mønehøyde er satt til 8,0 meter, maks gesimshøyde er satt til 7,0 meter over gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
4.1.4 Sekundærleiligheten skal være vesentlig mindre enn hovedenheten og stå i samsvar med grunnflaten på boligen.
Maks størrelse på sekundærleiligheten er satt til 30 % av BRA av boligen.
4.1.5 Det skal være minst to oppstillingsplasser for bil pr. boenhet der minst en kan være garasje.

For sekundærleiligheter under 50 m² er en plass tilstrekkelig.
Parkeringsarealet skal regnes med i BYA, og alle plasser skal være tilgjengelige til enhver tid.
4.1.6 Maks bebygd areal (BYA) for garasje er satt til BYA=50 m².
Garasjen kan ha en maks mønehøyde på 5 m fra gulv i portåpning.
Garasjen skal være uten arker, kvister eller andre takopplett, balkonger, karnapp eller lignende fasadeelement.
Garasjen kan plasseres utenfor byggegrensene.
Garasjen kan bygges inntil 1 meter fra grensen til nabo.
Med innkjøring vinkelrett mot vegen kan garasjen plasseres minimum 6 meter fra kjørebanekant.
Dersom forholdene tilsier at en annen orientering av garasjen er mer formålstjenlig, kan garasjen plasseres 5,0
meter fra kjørebanekant langs samleveger og 3,0 meter fra kjørebanekant langs atkomstveger.
Takvinkel skal harmonere med eksisterende hus.
4.2 Boliger, frittliggende eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet eller tomannsboliger (B1-4, B6, B9, B12 og B14)
4.2.1 Området er avsatt til frittliggende eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet eller tomannsboliger.
4.2.2 Maks bebygd areal (BYA) for eneboliger og eneboliger med sekundærleilighet er satt til BYA=250 m². Maks
bebygd areal (BYA) for tomannsboliger er satt til BYA=320 m².
Terrasse med høyde over 0,5 meter over terrenget skal regnes med i BYA.
4.2.3 Maks mønehøyde er satt til 8,0 meter, maks gesimshøyde er satt til 7,0 meter over gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
4.2.4 Det skal være minst to oppstillingsplasser for bil pr. boenhet der minst en kan være garasje.
For sekundærleiligheter under 50 m² er en plass tilstrekkelig.
Parkeringsarealet skal regnes med i BYA, og alle plasser skal være tilgjengelige til enhver tid.
4.2.5 Maks bebygd areal (BYA) for garasje er satt til BYA=50 m².
Garasjen kan ha en maks mønehøyde på 5 meter fra gulv i portåpning.
Garasjen skal være uten arker, kvister eller andre takopplett, balkonger, karnapp eller lignende fasadeelement.
Garasjene kan plasseres utenfor byggegrensene.
Garasjen kan bygges inntil 1 meter fra grensen til nabo.
Med innkjøring vinkelrett mot vegen kan garasjen plasseres minimum 6 meter fra kjørebanekant.
Dersom forholdene tilsier at en annen orientering av garasjen er mer formålstjenlig, kan garasjen plasseres 5,0
meter fra kjørebanekant langs samleveger og 3,0 meter fra kjørebanekant langs atkomstveger.
Takvinkel skal harmonere med eksisterende hus
Vei-vann-kloakk:
Det er lagt vei fra til tomtene, samt at vann, avløp, strøm og fiberkabel er lagt inn på hver enkelt tomt. Alle
tilknytningsavgifter betales av kjøper, f. eks tilknytningsavgift for vann, avløp og tv/internettsignaler.

Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset som medfører behov for tiltak.
Annen informasjon:
Støyvoll langs fylkesvei 64 er etablert for å redusere evt. støy.
Visning
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.finn.no eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.
Det er også fullt mulig å se tomtene på egen. Se under adkomst/veibeskrivelse.
Oppdragsansvarlig
Gro Østby
Saksbehandler / Eiendomsmegler
Tlf. 918 88 402
gro.ostby@em1.no

ØKONOMI
Priser
Se prisliste.
Finansiering
Kjøper er innforstått med at finansieringsbevis for hele kjøpesummen skal forelegges megler når avtale om kjøp inngås,
og at disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank. Hvis nåværende bolig skal benyttes
helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter meglertakst utført av EiendomsMegler 1.
Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin forpliktelse med
tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig
misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes
av kjøper.
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1 sine mange finansielle
rådgivere. Kontakt megler om dette.

Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

og ev. felles tekniske anlegg. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene, som
bestående av alle bruksenheter innenfor reguleringsplanen.

- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi 				
Se prisliste
- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. 					
kr 585,- Tinglysingsgebyr pantedokument p.t.				
kr 585,- Stiftelsesgebyr velforening 					
kr 1.000,- Startkapital velforening						kr 4.000,Tilknytting og abonnement kabel-tv/internett/telefoni ev. tilkoblingsavgift til kommunens anlegg bekostes av kjøper.
Dette vil bli fakturert kjøper direkte.

Utbygger forbeholder seg retten til å beslutte ev. overskjøting av fellesareal om det skjer som opprettelse av realsameie
eller overskjøting til velforening. Dokumentavgift for andel fellesareal er inkludert i kjøpesummen/tomteverdien, og
betales ved overskjøting.

En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper.
Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til velforeningens driftskonto.

Velforening/realsameie opprettes når 25 prosent av tomtene er overtatt innenfor hvert enkelt område. Det skal
opprettes flere velforeninger i området. Hver forening får ansvar for sitt område.

Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil
en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.

Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av velforening anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler
med ev. følgende leverandører:

Oppgjørstidspunkt
Hvis det ikke er angitt annet ønske om overtagelse i budskjema vil det bli oppgjør for tomt 4 uker etter kjøp og
tinglysing av skjøte skjer så snart oppgjør og kjøpers pant er kommet til megler iht. kontrakt.

Selger forbeholder seg retten til å avvente overskjøting av hjemmel for dette realsameiet til alle trinn innenfor feltet
er ferdigstilt. Eiendommen tilhørende realsameiet overtas trinnvis iht ferdigstillelse. Selger har rett til å viderefakturere
faktiske kostnader for overtatte arealer, herunder eiendomsskatt o.l selv om overskjøting ikke er foretatt.

•

Leverandør av TV og internett.

Det er ikke byggeklausul på tomtene, og husleverandør velges fritt.
Utbetaling fra Istad
Istad vil utbetale anleggsbidrag til husbyggere etterhvert som boligene blir ferdig. Bestemmelsene sier at det blir
ytt ett bidrag pr. målepunkt dersom det blir ferdigstilt innen 10 år etter at anlegget er utbygd. Summen huseier får
utbetalt er stipulert til ca. kr. 10 000 - 15 000.
Kommunale avgifter og ligningsverdi:
Ligningsverdi og kommunale avgifter fastsettes av ligningskontor og kommune etter ferdigstillelse.
Om kommunen har innført eiendomsskatt så baseres denne på markedsverdi minus bunnfradrag multiplisert med
den promillesats som til enhver tid gjelder for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille). Spørsmål om eiendomsskatt
rettes til kommunen.
Velforening/Realsameie:
Det er pliktig medlemskap i områdets velforening/realsameie som blir etablert i boligfeltet. Medlemskapet kan bli
tinglyst som heftelse på eiendommen.
Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter, og har
ansvar for drift og vedlikehold av alle private fellesanlegg, herunder fellesområder, ev. lekeplasser, felles adkomster,

Konsesjon
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.
Byggemelding
Kjøperen er selv ansvarlig for å byggemelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den
bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse
med byggemeldelse, 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. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste
families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/
småbruk, er det kun forhold tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises
det til forsikringsvilkårene. Megler mottar tegningsprovisjon fra HELP.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
Selger:
Elvebakken AS, org.nr: 916 270 453.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og forpliktelser, etter nærværende avtale til annet selskap innenfor
samme konsern eller annet selskap som kontrolleres direkte eller indirekte av de som i dag kontrollerer selger. Med
”overdra” menes enhver form for overdragelse. For overdragelse til andre enn de foran nevnte subjekter må kjøper
samtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Overtakelse:
4 uker etter kjøp, skal tomt overtas og oppgjør innbetales iht. kontrakt.
Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesdato vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå
byggearbeider på området i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige fellesarealer/tekniske installasjoner. Kjøper
kan ikke nekte å overta selv om fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på
meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass.
Heftelser/servitutter:
Ingen panteheftelser følger eiendommen ved salg.
Det ligger tinglyst andre heftelser som følger: (Tidligere angitt som servitutter):

2017/597474-2/200 07.06.2017 21:00
BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
Rettighetshaver: HUSTADVIKA KOMMUNE
ORG.NR: 921 133 642
Rettighetshaver: ISTAD KRAFT AS
ORG.NR: 923 253 920
Rettighetshaver: TELENOR ASA
ORG.NR: 982 463 718
Overført fra: KNR: 1579 GNR: 59 BNR: 23
Bestemmelse om adkomstrett for reparasjon og legging av nye kabler, rørledninger og kummer
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2017/597474-3/200 07.06.2017 21:00
ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 1579 GNR: 59 BNR: 23
Bestemmelse om vedlikehold og drift av stikkledninger for vann og avløp
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
2017/597474-4/200 07.06.2017 21:00
BESTEMMELSE OM SPILLVANN/DRENSVANN/STIKKRENNER
Overført fra: KNR: 1579 GNR: 59 BNR: 23
Bestemmelse om stikkrenner i avkjørsel
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har
selger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.
Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/ erklæringer/heftelser som måtte bli påkrevd av
offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold
av energi/nettverk m.m.

GENERELLE FORUTSETNINGER
Kjøpsbetingelser:
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser, frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv, fotos, annonser, bilder
og planer er foreløpige og utformet for å illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil
derfor inneholde detaljer - eksempelvis beplantning, innredning, møbler, tekst og andre ting - som ikke nødvendigvis
vil inngå i den ferdige leveransen, og er ikke å anse som en del av avtalevilkårene for kjøpet.
Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side.
Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eiendom
(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.
Forsinkelse kjøper:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om forsinket
betaling (forsinkelsesrenteloven). Selgeren kan likeledes da nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.
Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett tid, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av hele kontraktsummen til
fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt meglers klientkonto. Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til
betaling finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til meglers klientkonto.
Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.
Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten (signerer kontrakt, fremskaffer irreversibelt finansieringsbekreftelse, ikke innbetaler forskudd hvor det er avtalt eller ikke innbetaler oppgjør ved overtakelse m.m.), kan
selger med 10 dagers varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen (dekningssalg).
Arealangivelse:
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er å betrakte som omtrentlig areal. Da de oppgitte
arealer i markedsføringen er å betrakte som et ca. areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet
skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon
som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg
til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på,
eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kommuneplan arealdel viser hva tilstøtende
områder er tenkt brukt til.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer
finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.
Endringer i gebyr/omkostninger:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer, herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og dokumentavgift, i tiden
mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil vederlaget øke tilsvarende.
Vedlegg til kontrakt:
Tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger er vedlegg til kontrakt men kan fås ved henvendelse til megler.
Kontroll etter hvitvaskingsloven:
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler
pliktig å gjennomføre kundekontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta innhenting av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument
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. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon også
fremlegges for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet kopi av
legitimasjonsdokument, skjer senest på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis.
Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere et eget kundekontrollskjema før
kontraktsmøtet. Firmaattest og/eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.
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.
Budgiving:
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
For bolig uten budgiving gis EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste.
Dette betyr at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til meglers
kunnskap.
Kjøpet er bindende så lenge det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen ved salg av egen bolig og pris på
denne. Normalt må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt og
oppgjør foretatt.
Til orientering:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger mottatt fra det offentlige, selger og
selgers leverandører. All informasjon er godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.
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Saksnr.: 2018/1583

Planident: 201816

Saksbehandler: W.J.L.

Planident:
Datert:
Sist revidert:
Vedtatt i kommunestyret:

Grøntstruktur
Turveg (f_TV1-6 og o_TV7)
Friområde (f_Fri)
Vegetasjonsskjerm (Vs)

201316
26.06.14
02.03.17
30.03.17

Landbruks-, natur og friluftsområder
Jordbruk (J1-2)
Hensynssoner
Sikringssone – frisikt (H140_1-21)
Andre støysoner – støyvoll (H290_1-6)
Hensynssone – bevaring kulturmiljø (H570_1-2)
Båndleggingssone – båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1-2)

FRÆNA KOMMUNE
REGULERINGSBESTEMMELSER
OMRÅDEREGULERING FOR LAUVÅSEN
I medhold av §§ 12-5, 12-6 og 12-7 i plan- og bygningsloven (PBL) gjelder disse reguleringsbestemmelsene
for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

§1

FORMÅL
Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligfelt, utvidelse av Sylte skole og en
gangvegforbindelse mot Malmefjorden.

§2

GENERELT
Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og hensynssonene, jf. PBL §§ 125 og 12-6:
Bygninger og anlegg
Boliger, frittliggende eneboliger eller eneboliger med sekundærleilighet (B5, B7-8, B10-11 og B13)
Boliger, frittliggende eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet eller tomannsboliger (B1-4, B6,
B9, B12 og B14-15)
Boliger, konsentrert bolig (BK1-4)
Offentlig eller privat tjenesteyting, Undervisning (o_U)
Religionsutøvelse, bedehus (R)
Energianlegg (E1-2)
Lekeplass (f_L1-4)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (o_V1-9, V10-11 og f_V12)
Fortau (o_Fo1-3)
Gatetun (o_GT1)
Gang- og sykkelveg (o_GS1-7)
Gangveg (o_G1-5)
Annen veggrunn, tekniske anlegg
Holdeplass (o_HP1-3)
Leskur (o_LS1-3)
Parkering (o_P1-5)
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§3

FELLES BESTEMMELSER

3.1.
Plankrav
3.1.1 Det skal utarbeides en detaljregulering innenfor planområdet BK2-4, jf. Pbl. § 12-3. Planen skal vise
plassering av bygninger, møneretning, antall etasjer, takvinkel, høyde, form, parkeringsplasser,
garasje, vegløsning, inn- og utkjøring til feltet, eventuelt plassering av trafostasjon, område for
eksisterende og framtidig vegetasjon, behandling av eksisterende vegetasjon, vise grøntområder,
lekeområder, anlegg som pumpeanlegg, støttemurer og lignende samt konsekvenser for
naboeiendommer, der faren for økt støyinnfall og tap av utsikt skal vurderes spesielt.
3.1.2 Det skal utarbeides en samlet byggesøknad for teknisk infrastruktur i hele planområdet (veg, vann,
kloakk og felles lekeareal). Det skal legges ved en situasjonsplan som skal vise lengdeprofil og
tverrsnitt på veg (terrengprofil). Plassering av brannkummer skal gjøres i samråd med
brannvernmyndigheten for hvert delområde.
3.1.3 Ved byggesøknad for den enkelte tomt skal det legges ved en situasjonsplan i målestokk 1:500. For
BK1 gjelder dette hele arealet samlet. Vedlagt søknad om oppføring av nye bygg skal tegninger vise
et typisk tverrsnitt av tomta i to retninger, plassering av bygninger med kotehøyde for ferdig gulv,
møneretning, lekeplasser, parkeringsplasser og eventuelt framtidig garasje (garasjeplassering skal
være vist), eventuelle støttemurer, avkjøring samt verdifulle tre. Konsekvenser for
naboeiendommer der det er fare for økt støy skal vurderes spesielt.
3.2

Byggegrenser
Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene som vist i planen. Dersom ikke annet er vist, skal planog bygningsloven gjelde. Murer og gjerde mot veg skal plasseres i samråd med kommunen.

3.3

Terrenginngrep
Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt og beskyttes under
anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal forsøkes gis en utforming og overflate
som demper den visuelle effekten av inngrepene. Verdifulle tre som ikke kommer i konflikt med
bygg skal ikke fjernes fra tomten.

3.4

Kulturminner
Dersom det under arbeid i området kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, skal arbeidet stanses og det skal sendes melding til kulturvernmyndighetene jf.
Lov om kulturminner.
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3.5

Estetikk
Kommunen skal ved behandling av byggesaker sikre at byggene får en god form i forhold til seg selv
og omgivelsene, og at byggene får en helhetlig og harmonisk utføring med tanke på takvinkel,
takform, størrelse, farge og materiale.

3.6

Private avtaler
Etter at reguleringsbestemmelsene har trådt i kraft er det ikke tillatt å etablere forhold ved private
avtaler som står i strid med disse bestemmelsene.

3.7

Vannforsyning
Alle nye bygninger for varig opphold skal knyttes til godkjent anlegg for vann og avløp.

3.8

Universell utforming
Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av byggverk, trafikkanlegg,
fellesareal, skole og så videre i samsvar med gjeldende forskrifter. Prinsippene skal vurderes i
sammenheng med eksisterende terrengsituasjon. Dersom planlagt terrengarbeid gir betydelig
terrenginngrep eller på annen måte estetisk uheldige løsninger kan prinsippet avvikles. Bruk av
pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås.

3.9
3.9.1

Tiltak mot trafikkstøy
Nye boliger med tilhørende leke- og oppholdsareal skal tilfredsstille støykravene som er nedfelt i
Norsk Standard NS 8175. Dette innebærer at innendørs støynivå ikke skal overstige 30 dBA. Ved
byggesøknad skal det vises til løsninger som dokumenterer at kravene er oppfylt, f.eks. ved
fasadetiltak (vinduer).

3.9.2

Utendørs leke- og oppholdsareal ikke skal ha høyere støynivå enn 55 dB, jf. retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).

3.9.3

Boenhetene i gul støysone (4 meters høyde) må være gjennomgående. Minimum 50 % av antall
rom til støyfølsom bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot stille side. Alle oppholdsrom i hver
boenhet i BK1 og BK2 skal ha vinduer i fasade med støybelastning Lden = 55 dB eller lavere. Alle
boenheter skal ha privat uteplass med minst 15 m² oppholdsareal med støy under Lden = 55 dB.

§4

Bebyggelse og anlegg

4.1

Boliger, frittliggende eneboliger eller eneboliger med
sekundærleilighet (B5, B7-8, B10-11 og B13)
Området er avsatt til frittliggende eneboliger eller eneboliger med sekundærleilighet.
Maks bebygd areal (BYA) for den enkelte tomt er satt til BYA=250 m².
Terrasse med høyde over 0,5 meter over terrenget skal regnes med i BYA.
Maks mønehøyde er satt til 8,0 meter, maks gesimshøyde er satt til 7,0 meter over
gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
Sekundærleiligheten skal være vesentlig mindre enn hovedenheten og stå i samsvar med
grunnflaten på boligen. Maks størrelse på sekundærleiligheten er satt til 30 % av BRA av
boligen.
Det skal være minst to oppstillingsplasser for bil pr. boenhet der minst en kan være garasje.
For sekundærleiligheter under 50 m² er en plass tilstrekkelig.
Parkeringsarealet skal regnes med i BYA, og alle plasser skal være tilgjengelige til enhver tid.
Maks bebygd areal (BYA) for garasje er satt til BYA=50 m².
Garasjen kan ha en maks mønehøyde på 5 m fra gulv i portåpning.

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.1.5

4.1.6
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Garasjen skal være uten arker, kvister eller andre takopplett, balkonger, karnapp eller
lignende fasadeelement.
Garasjen kan plasseres utenfor byggegrensene.
Garasjen kan bygges inntil 1 meter fra grensen til nabo.
Med innkjøring vinkelrett mot vegen kan garasjen plasseres minimum 6 meter fra
kjørebanekant.
Dersom forholdene tilsier at en annen orientering av garasjen er mer formålstjenlig, kan
garasjen plasseres 5,0 meter fra kjørebanekant langs samleveger og 3,0 meter fra
kjørebanekant langs atkomstveger.
Takvinkel skal harmonere med eksisterende hus.
4.2
4.2.1
4.2.2

4.2.3
4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

Boliger, frittliggende eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet eller
tomannsboliger (B1-4, B6, B9, B12 og B14-15)
Området er avsatt til frittliggende eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet eller
tomannsboliger.
Maks bebygd areal (BYA) for eneboliger og eneboliger med sekundærleilighet er satt til
BYA=250 m². Maks bebygd areal (BYA) for tomannsboliger er satt til BYA=320 m².
Terrasse med høyde over 0,5 meter over terrenget skal regnes med i BYA.
Maks mønehøyde er satt til 8,0 meter, maks gesimshøyde er satt til 7,0 meter over
gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
Det skal være minst to oppstillingsplasser for bil pr. boenhet der minst en kan være garasje.
For sekundærleiligheter under 50 m² er en plass tilstrekkelig.
Parkeringsarealet skal regnes med i BYA, og alle plasser skal være tilgjengelige til enhver tid.
Maks bebygd areal (BYA) for garasje er satt til BYA=50 m².
Garasjen kan ha en maks mønehøyde på 5 meter fra gulv i portåpning.
Garasjen skal være uten arker, kvister eller andre takopplett, balkonger, karnapp eller
lignende fasadeelement.
Garasjene kan plasseres utenfor byggegrensene.
Garasjen kan bygges inntil 1 meter fra grensen til nabo.
Med innkjøring vinkelrett mot vegen kan garasjen plasseres minimum 6 meter fra
kjørebanekant.
Dersom forholdene tilsier at en annen orientering av garasjen er mer formålstjenlig, kan
garasjen plasseres 5,0 meter fra kjørebanekant langs samleveger og 3,0 meter fra
kjørebanekant langs atkomstveger.
Takvinkel skal harmonere med eksisterende hus.
Boliger, konsentrert bolig (BK1-4)
Området er avsatt til konsentrert bolig. Det er tillatt med to-, tre- eller firemannsbolig, kjedeeller rekkehus.
Maks bebygd areal (%-BYA) er satt til %-BYA=45 %.
Terrasse med høyde over 0,5 meter over terrenget skal regnes med i BYA.
Maks mønehøyde er satt til 8 meter, maks gesimshøyde er satt til 7,0 meter over
gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
Minst 20% av boenhetene/leilighetene skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. Ut
over dette skal området følge plan- og bygningslovens krav om universell utforming.
Det skal være minst to oppstillingsplasser for bil pr. boenhet, der minst en kan være garasje.
Parkeringsarealet skal regnes med i BYA, og alle plasser skal være tilgjengelige til enhver tid.
For leiligheter under 50 m² er en plass tilstrekkelig.
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4.3.6

4.3.7
4.3.8
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

4.4.5

4.4.6
4.4.7
4.4.8
4.4.9
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Det skal opparbeides lekeområde inne på hvert enkelt delområde. Størrelsen skal
være minst 25 m² per boenhet. Areal til lekeområde skal hovedsakelig ikke være brattere enn
1:3 og areal smalere enn 10 meter skal ikke regnes med. Brattere terreng enn angitt må ha
særskilte kvaliteter, som for eksempel at et avgrensa område er egnet som akebakke.
Det skal settes av tilstrekkelig område for renovasjon.
Lekearealene skal ha sol vesentlige deler av året og døgnet. Byggverk innenfor områdene
BK1-4 skal plasseres slik at det tas hensyn til lys- og solforhold for disse områdene.
Offentlig eller privat tjenesteyting, Undervisning (o_U)
Området er avsatt til undervisning med tilhørende leke- og uteoppholdsarealer.
Maks %BYA er satt til 30%.
Utvendig lekeareal med tilhørende lekeapparat, lekehytter og lignende skal ikke regnes med i
grad av utnytting.
Maks mønehøyde er satt til 10 meter, maks gesimshøyde er satt til 9 meter over
gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Nødvendig høyde for heishus og overdekket trapperom
kan tillates over gesimshøyde.
Det skal opparbeides 1 parkeringsplass per ansatt, hvorav minimum to plasser skal
opparbeides for bevegelseshemmede. Parkeringsplassene skal opparbeides innenfor o_P, jf.
§ 5.7.
Det skal opparbeides min. 0,7 sykkelparkeringer per. elev. Sykkelparkeringen skal
opparbeides innenfor delområdet.
Som del av søknad om tiltak skal det legges ved en situasjonsplan hvor blant annet
plassering og utforming av lekearealer, øvrige utearealer og sykkelparkering skal framgå.
Det kan opparbeides parkeringsplasser for bevegelseshemmede innenfor området.
Ved varelevering/brøyting/parkering for bevegelseshemmede benyttes avkjøring fra o_V9.

4.5.4

Religionsutøvelse, bedehus (R)
Området er avsatt til religionsutøvelse, bedehus.
Maks bebygd areal (BYA) er satt til BYA=300 m².
Maks mønehøyde på bedehuset er satt til 8 meter over gjennomsnittlig opprinnelig terreng.
Bedehuset kan tillates oppført med saltak.
Det kan opparbeides parkeringsplasser for bevegelseshemmede innenfor området.

4.6
4.6.1
4.6.2

Energianlegg (E1-2)
Området er avsatt til energianlegg, trafostasjon.
Atkomst til E1 skal skje via o_V9 og til E2 via o_V2.

4.7
4.7.1
4.7.2

Lekeplass (f_L1-4)
Området er avsatt til lekeplass.
På lekeområdene skal det bare føres opp bygg eller konstruksjoner som har med lek, sport
eller idrett å gjøre. Disse skal ikke være til hinder for fri ferdsel.
Lekeplassene skal så langt det er mulig utformes på en slik måte at de er tilgjengelige for så
mange brukere som mulig, herunder også bevegelses-, orienterings- og miljøhemmende.
f_L1 er felles for beboerne i B1-B4 og BK1. Det skal opprettes realsameie med like andeler til
hver eiendom. Lekeplassen opparbeides og vedlikeholdes av disse. Endringer av realsameiet
kan kun gjøres med kommunens samtykke. Det skal tinglyses dokument som viser dette ved
stiftelsen av arealsameiet.
f_L2 er felles for beboerne i B5-B6 og B14. Det skal opprettes realsameie med like andeler til
hver eiendom. Lekeplassen opparbeides og vedlikeholdes av disse. Endringer av realsameiet
kan kun gjøres med kommunens samtykke. Det skal tinglyses dokument som viser dette ved

4.7.3
4.7.4

4.7.5
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4.7.8

stiftelsen av arealsameiet.
f_L3 er felles for beboerne i B7-B10. Det skal opprettes realsameie med like andeler til hver
eiendom. Lekeplassen opparbeides og vedlikeholdes av disse. Endringer av realsameiet kan
kun gjøres med kommunens samtykke. Det skal tinglyses dokument som viser dette ved
stiftelsen av arealsameiet.
f_L4 er felles for beboerne i B11-13. Det skal opprettes realsameie med like andeler til hver
eiendom. Lekeplassen opparbeides og vedlikeholdes av disse. Endringer av realsameiet kan
kun gjøres med kommunes samtykke. Det skal tinglyses dokument som viser dette ved
stiftelsen av arealsameiet.
Lekeplassene skal opparbeides med sandkasse, benk og noe fast dekke.

§5

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Kjøreveg (o_V1-9, V10-11 og f_V12)
Område o_V1-9 er avsatt til offentlig kjøreveg.
Område V10-11 er avsatt til privat kjøreveg.
På områder regulert til offentlig kjøreveg (o_V1-9) er det ikke lov med andre anlegg og
innretninger enn de som er nødvendige for drift og vedlikehold av disse.
Atkomst til tomt skal skje via den vegen som er vist med pil på plankartet. Plasseringen langs
vegen er kun rettledende, og nøyaktig plassering av atkomst avgjøres i forbindelse med
byggesøknad.
Sekundærvegen o_V2 må tilknyttes fylkesveg 64 iht. kravene til sekundærvegens lengdefall i
håndbok N100, jf. figur E3.
Det er regulert enveiskjøring på område o_V9.
Område f_V12 er avsatt til felles kjøreveg. Vegen er felles for GID 60/14 og til teig tilhørende
GID 60/6.

4.7.6

4.7.7

5.1.4

5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2
5.2.1
5.2.2

Fortau (oFo1-3)
Område o_Fo1-3 er avsatt til offentlig fortau.
På områder regulert til fortau er det ikke tillatt med andre anlegg og innretninger enn de som
er nødvendige for drift og vedlikehold av veganlegget.

5.3
5.3.1
5.3.2

Gatetun (o_GT)
Området o_GT er satt av til offentlig gatetun.
Området skal brukes til areal for av- og påstigning for elever som bringes og hentes med
privatbiler.

5.4
5.4.1
5.4.2

Gang- og sykkelveg (o_GS1-7)
Område o_GS1-7 er avsatt til offentlig gang- og sykkelveg.
På områder regulert til offentlig gang- og sykkelveg er det ikke tillatt med andre anlegg og
innretninger enn de som er nødvendige for drift og vedlikehold av veganlegget.

5.5
5.5.1
5.5.2

Annen veggrunn, tekniske anlegg
Området er avsatt til annen veggrunn, tekniske anlegg.
Ytterligere behov for skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn.

5.6
5.6.1

Holdeplass (o_HP1-3)
Område o_HP1-3 er avsatt til areal for offentlig holdeplass/av- og påstigningsplattform for
passasjerer med buss.
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5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3

Parkering (o_P1-5)
Område o_P1-5 er avsatt til parkering.
Område o_P1-4 skal dekke parkeringsbehovet for o_U (Undervisning) ved utvidelse av Sylte
skole. Det er avsatt 1 parkeringsplass per ansatt.
Område o_P5 er avsatt til parkering for Sylte skole.

§6

Grønnstruktur

6.1
6.1.1
6.1.2

Turveg (f_TV1-6 og o_TV7)
Område f_TV1-6 og o_TV7 er avsatt til turveg.
Innenfor området skal det opparbeides turveg. Turvegene er regulert med en bredde på
mellom tre og fem meter, der maks bredde på opparbeidet veg skal være 2,0 meter, og skal i
størst mulig grad tilpasses naturlig terreng. Resterende areal kan benyttes til grøfting, fylling
og drenering.
Turvegene skal være åpen for allmenn, fri ferdsel.

6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2

6.2.3

Friområde (f_Fri)
Områdene for f_FRI er avsatt til felles friområde.
I friområdene kan det tillates oppføring av bygninger og andre innretninger som
fremmer området sin verdi som fri- og rekreasjonsområde. Tiltaket skal være vist på en
samlet plan for området.
Det er tillatt å anlegge stier, gangveger, grøfter og ledninger i området.

6.3
6.3.1
6.3.2

Vegetasjonsskjerm (Vs)
Området er avsatt til vegetasjonsskjerm.
Området skal fungere som en buffersone mot kuldedrag fra Sylteelva.

§7

Landbruks-, natur og friluftsområder (LNF)

7.1
7.1.1
7.1.2

Jordbruk (J1-2)
Område J1-2 er avsatt til jordbruk.
Det kan oppføres bygninger og tiltak som er knyttet til landbruksdrift innenfor formålet.

§8

Hensynssoner

8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5

Frisiktsone (H140_1-21)
Område H140_1-15 er avsatt til frisiktsone.
Frisiktsonene i vegkryssene må ikke utnyttes slik at det på noe tidspunkt hindrer fri sikt.
Areal innenfor frisiktsonene skal planeres ned til 0,5 meter over nivået til tilgrensende veger.
Kommunen kan kreve sikthindrende vegetasjon og gjenstander fjernet.
Høystammede tre, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i siktsonen.

8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

Andre støysoner - støyvoll (H290_1-6)
Område H290_1-6 er avsatt til støyvoll.
Høyde på støyskjerming skal være i tråd med krav i støyrapporten, og er vist i plankart. *
Støyvollene må utformes med et tverrprofil i samsvar med Statens vegvesen sine
normalkrav.
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8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3

8.3.4
8.3.5
8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4

8.4.5
8.4.6

Bevaring kulturmiljø (H570_1-2)
Området er avsatt til bevaring av kulturmiljø.
Innenfor området skal kulturlandskapet med sin naturlige vegetasjon tas vare på og skjøttes
på en god måte.
Det er ikke anledning til å sette i gang med graving eller ander tiltak som kan skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
det fredede kulturminnet og dets verneområde eller fremkalle fare for at det kan skje.
Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske myndighet ved Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Det skal være et permanent fysisk skille mellom H570_2 og lekeplass f_L2, samt nærmeste
tomt i nord (område B5).
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1-2)
Området er avsatt til båndlegging etter lov om kulturminner.
Området inneholder automatisk fredede kulturminner.
Den naturlige vegetasjonen skal tas vare på.
Det er ikke anledning til å sette i gang med graving eller andre tiltak som kan skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
det fredede kulturminnet og dets verneområde, eller fremkalle fare for at dette kan skje.
Det er tillatt å skjøtte området med å slå gresset.
Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske myndighet ved Møre og Romsdal
fylkeskommune.

§9

Rekkefølgekrav

9.1

Opparbeidelse av kommunalteknisk anlegg og fellesanlegg må være gjennomført før en kan
gi byggetillatelse for den enkelte tomt. I den forbindelse skal det tas kontakt med grunneier på GID
60/6 for samarbeid om opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg og fellesanlegg for å sikre at
eksisterende jordbruksareal øst for fylkesvegen får riktig dimensjonert og dypt nok avløp.

9.2

Høyspentlinjen som går gjennom planområdet skal legges i kabel samtidig med utbygging av felles
infrastruktur.

9.3

Annen veggrunn som grøft, skjæring og fylling skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med
veganlegget.

9.4

Nytt kryss og passeringslomme skal utformes og opparbeides forskriftsmessig iht. kravene til
geometrisk utforming i håndbok N100, og være ferdig før en kan gi byggetillatelse for den enkelte
tomt.

9.5

Eksisterende avkjørsler fra fylkesveg 64 til GID 56/201 og 60/16 skal fysisk stenges før en kan gi
byggetillatelse for den enkelte tomt.

9.6

Lekeplasser og støyskjerming av lekeplass f_L1 skal være ferdig opparbeidet med sandkasse, benk
og noe fast dekke før brukstillatelse for hvert enkelt delområde, herunder også BK1 og BK2 kan gis.

9.7

Lekeområdene skal fradeles etter at tomtene i hvert delområde er fradelt, og det skal tinglyses
skjøter med like andeler som beskrevet i § 4.7.

9.8

Turveg f_TV2-6 og o_TV7 skal være ferdig opparbeidet før en kan gi byggetillatelse for den enkelte
tomt. Turveg f_TV1 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse på første bolig i område BK4
kan gis.
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9.9

Område o_V9, o_P1-4, o_GT, o_G1-2, o_LS1 og o_HP1-2 skal opparbeides og ferdigstilles før det
blir gitt byggetillatelse i område o_U.

9.10

Det skal foreligge en godkjent utbyggingsavtale før man starter opp opparbeidingen av
kommunaltekniske anlegg som kommunen skal overta driften på.

9.11

Støytiltak må være ferdig opparbeidet før det blir gitt byggetillatelse for hver enkelt tomt/hvert
enkelt delområde.

9.12

Arbeidet med planskilt kryssing, gang- og sykkelveg og fortau samt busslomme skal være ferdigstilt
senest 20. november året etter oppstart av kommunaltekniske anlegg. Dersom utbygging av
undergangen blir forsinket eller at boligbebyggelse ferdigstilles før undergangen, kan
brukstillatelse, hverken midlertidig eller permanent, gis. Undergangen skal utformes og
opparbeides forskriftsmessig iht. kravene til geometrisk utforming i håndbok N100, og skal
godkjennes av Vegdirektoratet.

9.13

Alle tiltak som berører eller skal inngå som en del av fylkesvegnettet (kryss, passeringslomme,
undergang med tilhørende gangforbindelser, grøfter, støyvoller, rekkverk, belysning og skilting) skal
godkjennes av Statens vegvesen gjennom en egen avtale om utbygging før man starter
opparbeidingen av dette. Avtalen skal omfatte blant annet godkjenning av alle byggetegninger, krav
til utførelse, ansvarsforhold, grunnerverv, krav til dokumentasjon, garantier mv.

9.14.

Område o_P5 skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med den planskilte kryssingen.

9.15

Støyvollen sør for B4 skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med veganlegget.

9.16

Det skal settes opp et fysisk skille mellom verneområdet H570_2 under utbygging av de nærmeste
tomtene, og det skal være et permanent fysisk skille mellom H570_2 og lekeplass f_L2, samt
nærmeste tomt i nord (område B5).
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BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP for Lauvåsen

Tomt. nr._____________

Kjøpesum iht. prisliste kr _____________________

+ omkostninger iht. prisliste

Hvor oppdaget jeg først prosjektet? ¨ i avisen ¨ i posten ¨ på Finn.no ¨ på Facebook ¨ av kjente
________________________________________________________________________________________
Eventuelle forbehold:
____________________________________________________________________________________________
FINANSIERINGSPLAN:
Lån i
v/
tlf.
kr
___________________________________________________________________________________________
Lån i
v/
tlf.
kr
___________________________________________________________________________________________
Egenkapital i
v/
tlf.
kr
___________________________________________________________________________________________
Finansiering kr
bekreftet av
Dato/kl.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 ☐J a
☐Nei
Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1 ☐Ja
☐Nei
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GODE TOMTER

NÆRT SYLTE
SKOLE

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort
seg kjent med komplett salgsinformasjon, og Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser
som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og finansieringsbekreftelse
for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp.
Bindende bekreftelse på kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av
selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.
BUDGIVER 1
BUDGIVER 2
Navn
Navn
____________________________________________________________________________________________
Personnr.
Personnr.
__________________________________________________________________________________________
Tlf.
Mobil
Tlf.
Mobil
__________________________________________________________________________________________
E-post:
E-post:
☐Har ikke__________________________________☐Har ikke ____________________________________
Adresse
Adresse
__________________________________________________________________________________________
Poststadr.
Poststadr.
__________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Sted
Dato
__________________________________________________________________________________________
Underskrift
Underskrift
__________________________________________________________________________________________
Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)
Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Gro Østby
Saksbehandler / Eiendomsmegler
Tlf. 918 88 402
gro.ostby@em1.no

Lauvåsen
lykkelandet

