SKAP FREMTIDENS SOMMERMINNER

VELKOMMEN TIL LYSØYA HYTTEFELT
Her kan man sikre seg nydelige tomter for hytte, naust og sjøhus.
Alt dette midt i flott kystnatur og bare en kort kjøretur fra Kristiansund og Molde. Her vil alle fritidsboliger få kort vei til
det flotte maritime fellesmiljøet ved havna, hvor det er mulighet for egen båtplass. Lysøya er stedet hvor man kan leve ut
sommerdrømmen ved havet, og la barna skape barndomsminner som varer. Herfra er det bare en 5 til lO minutters båttur til
Håholmen med sommeråpen pub og restaurant.

Trenger du mer detlajert informasjon enn

Kristine Gautvik-Dahl

hva du finner i prospektet? Ta kontakt for

Eiendomsmegler MNEF

en hyggelig samtale!

Mobil: 90099212 / E-post: Kristine.Gautvik-Dahl@em1.no

Ferdigstilte veier, vann og avløp
fremført til tomtegrense.

Et ryddig og pent område hvor
det er lagt vekt på å tilpasse
tomter og veianlegg i naturen.

Felleshus for renovasjon.
Gatelys for et trivelig miljø i den
mørke årstiden.

Muligheter for båtplass og
eget naust.

Tomtene selges som råtomter
eller delvis planert.

Det er utarbeidet forslag til ulike
hyttemodeller og sjøhus.

En skjermet og fin havn.

Byggeveileder er utarbeidet for
lettere å tilpasse ønskede hyttemodeller til området.

GODE FISKEMULIGHETER
NÆRT DET MESTE
FRISK SJØLUFT
NYDELIG UTSIKT
- Rett og slett alt du håper på

NYT EN MARITIM FROKOST
Her får man god mulighet til å imponere
besøket med både beliggenhet og utsikt. Det
trivelige fellesområdet ved sjøen utformes til
å være et trivelig område for folk i alle aldre.
Her kan man nyte båtliv, fiske, eller bare
spasere langs promenaden en sen
sommerkveld.
- Langt borte fra byens kjas og mas.

REALISER HYTTEDRØMMEN PÅ VAKRE AVERØY MED
UTSIKT TIL ATLANTERHAVSVEIEN
Naturperlen Lysøya Hyttefelt er ett nytt hyttefelt beliggende på Ljøsøy hvor en blant annet ser ut mot Håholmen og
Atlanterhavsveien. I tillegg har man flott havutsikt og sikt mot Tustnafjellene og hele fjellheimen på Averøy og til Romsdalen.
I nærområdet har man fantastiske muligheter til å oppleve båtlivets gleder blant holmer og skjær. Det er ca. fem minutters
kjøring med båt bort til Håholmen hvor en finner både pub og restaurant. En båttur til Kristiansund via Langøysundet,
Hendvika, Sveggavika og Sveggesundet må rett og slett oppleves. Også Averøya kan tilby mange turmuligheter både
ved sjøen og i fjellet

HAVETS GLEDER
Uansett hvor man måtte velge
tomt på Lysøya, har man kort
vei til det flotte fellesanlegget
ved sjøen.
Båtslippen er ferdig støpt med
opparbeidede murer i
naturstein. Det er bare å rygge
båthengeren ned i slippen og
sette ut båten direkte. Deretter
kan man legge den ut på det
allerede ferdig monterte flytebryggeanlegget i høy kvalitet
fra VikØrsta.
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Feiegebyr hytte

av 5. april 2019

Tilkoblingsgebyr vann: kr 127,50 inkl. mva. pr m2 BRA, minstegebyr kr
22 500 inkl. mva. pr bygg med vannforsyning. Forbehold: at
tilkoblingsgebyret dekker kommunens utgifter til framføring av vann.
Se kommunens hjemmeside for fulle vilkår og alle priser for
kommunale avgifter.
https://www.averoy.kommune.no/tjenester/skatt-avgift-og-gebyr/priser-og-gebyrer/

Adresse
Skjærgårdsveien, 6530 Averøy.
Registerbetegnelse
Gnr. 89, bnr. 3 i Averøy kommune
Eiendommen vil bli sammenføyd/fradelt, og hver tomt blir tildelt
endelig matrikkelnummer og endelig adresse ved salg.
Priser
Se prisliste
Omkostninger
1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525
3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525
5. Fradelingsomkostninger; se prisliste
6. Stiftelsesomkostninger velforening kr 1 000
7. Startkapital velforening kr 2 500
8. HELP forsikring kr 11 100 – valgfritt
Tilknytting og abonnement kabel-tv/internett/telefoni bekostes av
kjøper. En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må
dekkes av kjøper. Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til velforeningens driftskonto.
Kommunale avgifter
Kommunale satser årsgebyr for 2019, inkl. mva:
Renovasjon hytte			805
Slamgebyr, tanker inntil 4 m3
635,30
Vanngebyr hytte inntil 100 m2
3.176,25

472,50

Andre faste kostnader
I felleskostnadene til velforeningen vil en årlig velforeningskontingent
på ca. kr. 2.500,- for hyttetomter og tomt for sjøhus og ca. kr 500 for
nausttomt bl.a. dekke; årlig veiavgift til dekning av vedlikehold og
snøbrøyting. Drift av veilys med bl.a. strøm og vedlikehold og drift.
Årlig avgift for øvrige fellesanlegg som vedlikehold, strøm og drift
av båtslipp, miljøstasjon og andre fellesanlegg. er kun en antatt sum
og kontingenten kan øke eller bli redusert noe, alt etter de faktiske
utgiftene og ev. vedlikeholdsfond.
Velforening/Realsameie:
Det er pliktig medlemskap i områdets velforening/realsameie som ev.
blir etablert i feltet. Gjennom sitt medlemskap er eieren pliktig til å
vedstå seg og respektere foreningens rettigheter og plikter.
Fellesarealer skal være åpne for allmenn ferdsel til fots, med sykkel
og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk
og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av slikt
fellesareal vil bli fordelt på medlemmene i velforeningen.
Gatelysene i hyttefeltet vil bli knyttet opp mot felles strømmåler.
Gatelysene består av LED-lyspærer med en virketid på minimum
50.000 timer. Det er installert fotocelle for tenning/slukking av
lysene. Ved innkjøringen til hyttefeltet er det etablert en miljøstasjon
bygget i impregnerte materialer. Miljøstasjonen skal ha plass til
renovasjonsdunkene. Det er opparbeidet parkeringsplasser rundt

miljøbygget. 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. Når 40 % av tomteenheter er solgt, vil Lysøya Tomteutvikling AS ta initiativ til å etablere en velforening for hyttefeltet.
Det vil være pliktig medlemskap i velforeningen for hyttefeltet, sjøhus
og naust. Det vil også for flytebryggeanlegget bli etablert ett eget
sameie/andelslag med andeler for båtplasseiere.
Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av velforening anledning til å inngå bindende
avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler.
Tomteareal og eierform
Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling og
endelig oppmåling utført av kommunen.
Anlegg for båt
Båtslippen er ferdig støpt med opparbeidede murer i naturstein. Det
er bare å rygge båthengeren ned i slippen og sette ut båten direkte
for så å legge den ut på det allerede ferdig monterte flytebryggeanlegget fra VikØrsta. Iflg. Selger, er Flytebryggeanlegget noe av det
ypperste som er å få levert i Norge pr. i dag. Anlegget har fullfendring
som standard med markedets mest solide hengsler. Leverandøren sier
det er lave vedlikeholdskostnader, unik overflatebehandling og gode
produktgarantier. Anlegget har til sammen 16 båtplasser med bredde
på ca. 3,5 meter for hver båtplass. Det er lagt vann og strøm frem til
landgangen/landfestet. Felles strømmåler for anlegget står i teknisk
rom tilknyttet naust N10. Det samme gjelder for hovedstoppekran for
vann. For de øvrige planlagte flytebryggeanleggene, som
velforeningen selv må ta initiativ til å legge ut ved behov, er det også
ført frem vann og strøm frem til hvor landgangen skal etableres.
Lysøya Tomteutvikling AS har lagt ned en kulvert i moloen ved feltet

med en diameter på 100 cm for å få gjennomstrømming, samt for å
hindre tilfrysing i bukta hvor naustene og sjøhusene befinner seg.
Lysøya Tomteutvikling AS har også tatt kostnaden med å legge ned
høyspentledningen i området for så å etablere ny trafo like ved miljøbygget.
Naust
I nausttomtene N1 – N11, er det lagt strøm i grunnen frem til hver
tomt. Det vil bli ett abonnement for naustene med seriemålere for
hvert naust i teknisk rom for området. Det samme vil gjelde for felles
strømabonnement for de to pumpestasjonenes som er etablert på
området med tanke på avløp.
Egne betingelser gjelder for kjøp av nausttomt N6, dette gjelder spesielt løsning for landfeste av ev. flytebrygge. Ta kontakt med megler
for mer informasjon.
Adkomst
Fra Riksveg 64 som går over Averøya tar man av mot «Ljøsøya» /
«Flatset» når man kommer til Hoset. Følg deretter skilting mot
Ljøsøya.
Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsboligformål. Kopi av
reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved henvendelse til
megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Feltet består totalt av 25 hyttetomter, ca. 15-18 sjøhustomter og ca.
15-18 nausttomter. Områdene FR3, FR4 og FR5 er enda ikke detaljregulert. Det er derfor noe usikkert hvor mange enheter det til slutt
blir på disse tre områdene i feltet. Det kan bli flere og det kan bli
mindre antall enheter enn det som er nevnt foran.

Vei, vann og avløp
Mange av hyttetomtene er allerede ferdig planert, dette gjelder tomt
nr. 9, 13 ,14 15, 16, 17 og 18. Naust og sjøhusområdet for FR1 og FR2 er
ferdig planert. Stikkledning for vann og kloakkledning er lagt frem til
tomtegrense. Innenfor egen tomt må kjøper selv bekoste vann og avløpsanlegg. Overvann fra egen tomt føres til naturlig infiltrasjon eller
avløp i terreng. Overvannsanlegg må ikke anlegges slik at det
medfører ulemper for naboeiendommer. Strømkabel er ført frem til
tomtegrense. Tomtekjøper er selv ansvarlig for å bekoste tilkobling
på egen tomt. NEAS har lagt til rette for bredbånd/fiber i området og
kjøper må selv besørge tilknytning mot NEAS.
Folland Vannverk leverer vann til området og kjøper må betale
tilknytningsavgift til vannverket i.h.t. gjeldende satser.
Kommunale avgifter til Averøy kommune blir avregnet direkte fra
kommunen så som; slamavgift vedr. tømming slamavskiller, eiendomsskatt, vannavgift til Folland Vannverk, renovasjon.
Ligningsverdi
Ikke fastsatt, vil bli fastsatt i hvert enkelt tilfelle av skatteetaten. Se
ev. boligkalkulatoren på skatteetaten.no for beregning for det man
har planlagt på tomta.
Visning
Eiendommen har visning som annonsert på Internett, blant annet
eiendomsmegler1.no, 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
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er profesjonell.
For tomter 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.
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.
Overtakelse
Etter nærmere avtale med selger.
Eier
Lysøy Tomteutvikling AS

Heftelser og servitutter
Ingen kjente
Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av
kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.
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.
Hvor situasjonsplan for områder FR1, FR2, FR3 og FR 4 i henhold til
rammesøknad og rammetillatelse viser fast kai-innretning, er tomtene som ligger inntil kaien forpliktet til bygging av sammenhengende
kai. Dersom kaien bygges i fellesskap omfatter plikten å dekke kostnader med bygging og vedlikehold av den delen av kaien som ligger
foran egen tomt, samt eventuelt felles kai til side for de tilknyttede
tomtene.
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.
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 byggemelding, tilknytningsgebyr,
grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperen.
Avtalebetingelser
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til
megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk
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 Midt-Norge AS kan
offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter og
kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk
kommunikasjon i salgsprosessen.
Vedlegg
Reguleringsplan med bestemmelser
Plankart
Byggeskikksveileder
Arealkart
Tomtekart
Prisliste

-

Budskjema

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.
Boligkjøperforsikring
Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS 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
Kristine Gautvik-Dahl
Mob. 900 99 212
kristine.gautvik-dahl@em1.no			
Eiendomsmegler MNEF			
Eiendomsmegler 1 Midt-Norge AS
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.

BYGGESKIKKSVEILEDER
Utarbeidet 29.01.2016
Revidert
Ansvarlig
IKON Arkitekt og Ingeniør AS v/ Bjørn Tore Kjønnø
1 Innledning
Lysøy Tomteutvikling AS har siden arbeidet med reguleringsplanen
startet, lagt stor vekt på at hyttefeltets estetiske og arkitektoniske
karakter skal tilpasses geografisk beliggenhet. Byggeskikksveilederen
har derfor som oppgave å sikre at byggverk planlegges og føres opp
med utgangspunkt i intensjoner som lagt til grunn for reguleringsplanen.
Veilederen skal videre påse at byggverk gis et arkitektonisk utseende
som er stedbunden. Man skal tydelig kunne dra referanser til eksteriørmessige elementer, bygningsmiljø, bygnignsformer og atmosfære
som man finner i de lokale fiskeværene og uthavnene. Samtidig skal
byggingene tilfredsstille de bygningstekniske og funksjonsmessige
krav som stilles til moderne fritidsboliger.

viss tid, slik at den har satt et tydelig visuelt preg på bygningsmiljøet. Byggeskikk er på mange måter den folkelige og tradisjonsbundne utformingen av bebyggelsen, som ofte er betinget av
økonomi, klima, ressurser, levemåter mv. I denne veilederen har vi
derimot også valgt å benytte begrepet arkitektur, noe som i sammenheng med byggeskikk kan være noe upresist da arkitektur er definert
som akademiske, innovative og individuelle løsninger. Tross dette, vil
man likevel kunne bruke en slik benevning da byggeskikk på mange
måter er «folkearkitektur». Man henviser altså til arkitektur som
byggeskikk og akademisk arkitektur.
1.2 Begreper som er benyttet
Bakerst i veilederen er det en oversikt over begreper som er benyttet.
I utgangspunktet er dette begreper som de fleste arkitekter og
konsulentytende virksomheter er kjent med, men for forbruker vil
denne oversikten ha stor nytteverdi for å lettere forstå veilederens
forutsetninger.
1.3 Virkeperiode og oppdatering
Veilederens virkeperiode er sidestilt med gyldigheten av reguleringsplanen. Revideres reguleringsplan- bestemmelsene skal også veilederen oppdateres slik de evt. står i forhold til hverandre.

Arkitektur, materialbruk, farger, bygningsvolum, form, utomhusområder, hager, gjerder/stakitt m.m. skal bygge på hovedformene og
uttrykkene i den tradisjonelle kyst- og fiskeværbebyggelsen. Innenfor
disse rammer kan bebyggelsen gis bruksformer, innvendige planløsninger og fasademessige innslag som er tilpasset dagens behov og
arkitektoniske løsninger. Veilederen gjelder for utbygging av
planområde i reguleringsplan for Lysøya Hyttefelt.

1.4 Generell beskrivelse av oppbygging og bruk av veileder
Veilederen skal legges til grunn for planlegging og arkitektonisk utforming av beskrevet bygningstyper innenfor planområde. Vider skal
veilederen brukes som et verktøy, der dens føringer om arkitektonisk
utforming gjelder foran øvrige plandokumenter. Ved uoverensstemmelse mellom veileder og hjemmel i lovverk, gjelder likevel loven
foran.

1.1 Hva er byggeskikk
Det finnes mange forklaringer på hva byggeskikk er, men i grove
trekk er byggeskikk stedbundet byggemåte som har fått feste over en

1.5 Lokale fokus (særtrekk, stedegne, byggeskikk osv.)
Etablert bebyggelse i nærområdet, gjenspeiles av moderate bygningvolum og knappe takutstikk, uten utstrakt bruk av profiler, detaljer,

utskjæringer og lignende. Bygninger i nærheten er altså tro mot den
lokale byggeskikken/ kystbebyggelsen.

2 Eksterne rammebetingelser
Tiltak innenfor planområdet skal planlegges, prosjekteres og bygges
slik at man ivaretar følgende rammebetingelser:
1. Byggeskikksveileder for Lysøya Hyttefelt
2. Reguleringsplanbestemmelser for Lysøya fritidsboligområde
3. Plan- og bygningsloven
4. Byggteknisk forskrift
5. Øvrige lover og forskrifter i tråd med overstående

3: Avklaring av rammer for arkitektonisk
utforming av tiltak
Det foreslås en gjennomgang på 3 nivåer for planlegging av tiltak
innenfor planområdet, dette for å sikre at tiltak utvikles mht. de
arkitektoniske føringene som legges til grunn for veilederen. Videre at
tiltak planlegges i tråd med reguleringsplanbestemmelsene og planog bynignsloven med tilhørende forskrifter.
3.1 Omgivelser:
Avklare rammer i forhold til landskap og sted
Planområde ligger inne i skjærgården og er delvis beskyttet fra storhavet. Det er heller ikke store fjellrygger eller annen terrengformasjon
i nærheten som gir vesentlig beskyttelse mot vind. Rasfare anses ikke
å være relevant. Som ved andre steder langs kysten, må tiltak planlegges for å kunne motstå naturpåkjenninger som vind i en sektor på
360 grader. Påfallende vindretninger av betydning vil være fra sørvest
til nordøst (om vest), der nordvest vil være den mest fremtredende.
Det oppstår til tider noe fralandsvind fra sør til øst, dette er derimot
ikke av betydning.
Regn og sludd har de siste årene vist seg å være den nedbørstypen
som forekommer mest. Regn i kombinasjon med sterk vind (slagregn)

er heller ikke unormalt. Byggverk må derfor planlegges med gode
og robuste løsninger for å kunne motstå en slik påkjenning. Videre
kan spesielt slagregn og hagl generere en del støy. Dette vil derimot
påvirke innemiljøet mest, hvorav tiltak mot slikt anbefales spesielt
vurdert. Ved kysten får vi sjeldent nedbør av snø i mengder som er av
vesentlig betydning. Det man derimot bør hensynta, er at slik nedbør
inneholder mye vann og kan til tider bli svært tungt. Med vindretninger fra vest til nordøst, vil man også kunne oppleve at slik nedbør
fryser til is selv ved noen få plussgrader. Frostspreng kan derfor forekomme selv om det ikke er kuldegrader.
Dersom byggverk plasseres i flomutsatte områder, må konstruksjoner
sikres tilstrekkelig mot materielle skader. Flom er her synonymt med
stormflo. Byggteknisk forskrift § 7-2 sier at for byggverk plassert i
flomutsatte områder, skal sikkerhetsklasse fastsettes. Vider at
byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom og
stormflo. Reguleringsplanen har i stor grad ivaretatt slike krav. Dette
er gjort ved å fastsette en minimumshøyde på planerte områder ved
sjøen/ strandsonen.
3.2 Tilpasning av tiltak i samråd med reguleringsplan
Byggverk skal gis et volum som bygger på hovedformene og
uttrykkene i den tradisjonelle kyst- og fiskeværbebyggelsen. Videre
skal tiltaket plasseres innenfor byggegrenser på hver eiendom som
går frem av reguleringsplanen. Hovedtak skal utføres som saltak, evt.
to pulttak med motstående møner. Det tillates takopplett med pulttak. Tilbygg skal i hovedsak ha samme takform som hovedtak, men
en forlenging av taksider over mindre tilbygg likt det man finner på
tradisjonelle kyst- og fiskeværbebyggelsen er ok. Slike forlenginger
tenkes da i sammenheng med tilbygg av vindfang, kjøkkeninnganger,
eller såkalte bislag. Knappe takvinkler på hovedtak skal unngås.
Andre takformer skal spesielt begrunnes arkitektonisk.
Bygninger skal planlegges med gesims og mønehøyde som går frem

av reguleringsplanen. Det vil ikke bli gitt dispensasjon på dette. Antall
etasjer innenfor dette er valgfritt.
Høyde ferdig gulv i område FR2 til og med FR5, der det planlegges
bygninger for varig opphold, skal ligge på minimum kote 2,5 meter.
Byggverk som naust, boder mv. tillattes ferdig gulv på kote 2,1 meter.
3.3 Rammer i forhold til detaljering av tiltaket i seg selv
Byggverk innenfor planområdet skal gis proporsjoner som er tro mot
det tradisjonelle bygningsmiljø som nevnt under pkt. 3.2.1. Det skal
benyttes knappe dimensjoner for å gjenspeile de enkle og smekre
detaljene denne byggeskikken er tuftet på. Videre skal tiltak tilpasses den enkelte tomt med tanke å retning, sol og skyggeforhold. Som
et utgangspunkt, skal byggets foretrukne bruksfasade orienteres i
sørvest/ vest/ nordvestlig retning. Dette for å gi en forutsigbarhet i
utbyggingen av feltet som ikke skaper sjenanse for evt. fremtidige
kjøpere. Ønskes en annen retning enn her foreslått, vil dette kunne
vurderes nærmere individuelt.
Det skal i hovedsak benyttes materialer av tre i fasader som ytterste
hud. Innslag av stein og andre fasadematerialer kan benyttes. Overflater av betong og stål/ metall, bør benyttes på fundamenter og ringmurer samt taktekke, beslag mv. Må det benyttes stål eller betong av
konstruksjonsmessige årsaker, skal dette forblendes/ kles med
trevirke som resten av bygningen.
Bygninger tillates ikke utført med utskjæringer, profiler og lignende
som kan skape forvirringer ift stilartens opprinnelse og byggeskikk
som lagt til grunn for intensjonen i planen. Kledning utføres som
rektangulær kledning, enten som låvepanel eller stående tømmermannspanel. Spaltekledning, eller annen moderne og tidsriktig
utførelse kan tillates etter nærmere vurdering dersom likhetstrekk
mellom gammel og ny tid kan synliggjøres.

Taktekke skal utføres av ikke-reflekterende materialer, av skifer, zink,
takbord av trevirke, spon, fibersementplater som etterligner eternitt
bølgeplater/ fliser, båndtekking eller ”bølgeblikk” plater som er galvanisert.
Når det gjelder vinduer, ønskes det at byggverk skal åpnes opp så
mye som mulig. Utstrakt bruk av vinduer/ glassfelt er ikke et must,
men det vil være med på å skape et moderne og tidsriktig preg på
bygninger. Store glassfelt og vindusarealer må planlegges og konsentreres på den foretrukne bruksfasaden som nevnt over.
Utvendig skal bygninger behandles med tradisjonsrike farger som
rødt, hvitt, brun, oker mv. Pastellfarger godtas ikke. Ønsket farge
utvendig skal fremgå av søknaden.

3.3.2 Relevante eksempler
Typiske volumer,
takform, tilbygg, inntrekk fasade
IKON Arkitekt og Ingeniør AS – Lysøy Tomteutvikling AS

Kledningstyper
IKON Arkitekt og Ingeniør AS – Lysøy Tomteutvikling AS

Byggeskikksveileder Ljøsøya Fritidsboligområde

Byggeskikksveileder Ljøsøya Fritidsboligområde

Kledningstyper

Horisontal kledning

3.3.2 Relevante eksempler
Typiske volumer, takform, tilbygg, inntrekk fasade

Vertikal kledning
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Planoppstart

Planutvalget i Averøy kommune har i møte 06.07.09, sak 103/2009 gitt tillatelse til oppstart
reguleringsplan for fritidshusbebyggelse på gnr. 89, bnr.1, grunneier Oskar Lysø.
Planområdet ligger på Ljøsøya, og omfatter et areale på ca. 70 da. Arealet er i gjeldende kommuneplan
avsatt til fritidsbebyggelse. Plangrensen omfatter avsatt område til fritidsboliger i kommuneplanen, med
krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Området har landskapsmessige kvaliteter som sammen med god
terreng- og landskapstilpasset bebyggelse og utnyttelse vil kunne skape et attraktivt fritidshusområde i
samsvar med kommunens uttrykte mål og strategier. Landskapet er kupert med innslag av småskog, og
utsikten ut over havet, øyene og landskapet innover er åpen og spesiell.
Mot vest grenser området til campingplass, mot nord, øst og sør til sjøen. Ljøsøya består av svake
høydedrag og solrike tomter med fin utsikt.

2.0

Formålet med reguleringen

Feltet og sjøområdet har en beliggenhet og topografi som har rekreasjonsverdi, men som også har soner
og beliggenhet som egner seg godt for fritidshusbebyggelse, sjøhusbebyggelse, havneinnretninger og
småbåtanlegg. I kommuneplanen er det gitt bestemmelser om at det ikke tillates bebyggelse mot sjøen
mot sør og øst i planområdet.
Utviklingen av området har som mål å skape et bygningsmiljø og en atmosfære som man finner i de
lokale fiskeværene og uthavnene, men der bygningene samtidig skal tilfredsstille de bygningstekniske og
funksjonsmessige krav som stilles til moderne fritidsboliger. Innenfor foreslåtte byggeområde mot nord
og vest i planområdet planlegges oppført større og mindre fritidsboliger, brygger, naust, uthus og
låvebygninger som konsentrert bebyggelse. Ca. 60 boenheter planlegges til sammen i fritidsboliger
inspirert av arkitektur fra mindre skipper- , væreier- og fiskerboliger, og i bryggeinspirerte bygninger mot
sjøen. Området ønskes også regulert til mindre kaier, småbåtanlegg i sjøen, turstier, friluftsområde,
fellesområder, kjøreveier og parkering. Bygningene ønskes plassert med tilpasning til
- Naturomgivelsene og terrenget.
- Egnet byggegrunn
- Utsikts mot sjøen, og solforhold
- Hensynet til strandsonevernet
- Naturlig veiføring i området, og selvfall for kloakkledninger sammen med veiføringer.
- Automatisk freda kulturminne.
Arkitekturen, materialbruk, bygningsvolum, form, utomhusområder, hager, gjerder/stakitt m.m. skal
bygge på hovedformene og uttrykkene i den tradisjonelle kyst- og fiskeværbebyggelsen, men innenfor
disse rammer vil bebyggelsen gis bruksformer, innvendige planløsninger og fasademessige
detaljløsninger/materialbruk som er tilpasset dagens behov. Eksempelvis vil det være ønskelig med mer
bruk av glass i fasader og tak enn det som er vanlig i den eldre kystbebyggelsen.
Tiltakshaver mener at en fortetting med kvaliteter fra fiskeværmiljø vil gi området en større attraktivitet
for både fritidsbeboere og besøkende enn om området ble bebygget med noen få enkeltstående
fritidsboliger. En slik alternativ utbygging ville også i langt større grad privatisere området.
Den planlagte reguleringen vil bidra til å skape attraktive møtesteder, steder for rekreasjon og
fellesaktiviteter og et opplevelsesmangfold.
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Konseptet legger opp til bygninger og leiligheter med varierende størrelser og funksjoner. Dette sammen
med en fortettet utbygging påvirker prisen på den enkelte fritidsbolig/-leilighet, og gjør at en bredere og
større gruppe vil kunne ha mulighet for å etablere seg i et slikt attraktivt miljø. Konseptet gjør derfor
Averøy kommune ytterligere attraktivt å etablere seg i som fritidsbeboer.

3.0

Dagens arealbruk

Planområdet er i dag ubebygd. Sentralt innenfor området oppe på en kolle ligger en gravrøys.
Vegetasjonen består i hovedsak av gress og lyng, med noe småvokst skog.
Langs stranda på sørsiden går en sti til fiskeplass på land og strandområde med varierende rekreasjons-,
lek- og opplevelseskvaliteter.
Skjermet område innenfor moloveien benyttes til småbåtplass.
Hjort og rådyr holder til i området.

4.0

Virkninger av planforslaget

4.1
Overordnede planer
Reguleringsplanen detaljregulerer område avsatt til formålet i kommuneplanen. Under detaljreguleringen
er forholdet til automatisk fredag kulturminne innenfor planområdet avklart. Det er ikke avdekket at
planen vil komme i konflikt med andre overordnede planer.
4.2
Landskap
Selve planområdet er i dag ubebygd, og landskapet er typisk for øyene i området.
Den fortettede utbyggingen vil i hovedsak bli liggende nedtrukket i landskapet på nord- og vestsida av
kollen midt i planområdet og ryggen øst for kollen. Kun en mindre andel av planområdet blir berørt av
utbyggingen. Inngrepene i landskapet blir derfor begrenset, og landskapsuttrykket vil i stor grad bli
beholdt.
4.3
Stedets karakter
En gruppebebyggelse med hovedgård og utleiebygninger (rorbuer) for reiseliv, ligger like vest for
planområdet. Campingplass ligger like inntil.
Den foreslåtte utbyggingen medfører at bebyggelsen og aktiviteten på Ljøsøya økes vesentlig, men
formålet blir en videreføring av den allerede etablerte reiselivsaktivitet. Utbyggingen har som mål å skape
et bygningsmiljø og en atmosfære som finnes i de lokale fiskeværene og uthavnene. Dette vil harmonere
godt med den eksisterende bebyggelsen, og vil bidra til å gjøre Ljøsøya til et helhetlig og spennende
feriested. Preget av en tettbebyggd uthavn/”fiskevær” vil være mest tydelig sett fra adkomsten fra nord, hvor all bebyggelse og småbåthavner er synlig-, men langt mindre tydelig sett fra sjøen på sørsida av
området.
4.4
Kulturminner og kulturmiljø
Oppe på kollen ligger en automatisk freda kystraus. Denne sikres i planen med hensynssone C og D iht.
Plan og bygningsloven.
For øvrig er det ikke registrert andre kulturminner eller spesielle kulturmiljøer i planområdet eller i
tilliggende område.
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4.5
Forholdet til kravene i kap II Naturmangfoldloven
Kapittel II, § 4, uttrykker mål om å ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte
naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses
rimelig.

Tema
Naturgitte forhold:
Fare for utglidning i området

Risikovurdering

Avbøtende tiltak

Det er ikke foretatt undersøkelser
av sjøbotnen for molo for å
kontrollere stabiliteten av
grunnforholdene/massene

Ved oppstart og under
utførelsen av utdypings-,
utfyllings- og moloarbeider i
sjøen må det gjøres kontroll av
massenes og bunnforholdenes
stabilitet.
Om nødvendig utføres geologisk
vurdering/undersøkelse.

Ekstremvær/stormflo

Området vil bli berørt av
stormflo. Bebyggelsen ligger på
nordsiden av øya og vender inn
mot en skjermet våg.
Bebyggelsen vil derfor ikke være
utsatt i forhold til kraftige bølger
eller drag i sjøen.

Bygningskonstruksjoner som
ikke skal utsettes for vann/sjø,
(isolerte trekonstruksjoner o.l)
må legges over NGO kote 2,10.

Deler av byggeområdet ligger
åpent mot sør og vest, og kan bli
utsatt for ekstremvær fra denne
retningen. Risikoen for ekstreme
vindforhold fra øst vurderes som
liten

Molo må utføres på en
konstruktiv trygg måte, og
moloskråning må plastres/låses
med maskinlagt stein til 1,0 m
under laveste lavvann.

Lyng og gressbrann i tørre
perioder, eksempelvis om våren
kan medfare at brann kan nå
bebyggelsen. Bebyggelsen
planlegges plassert tett.

Etablere sone rundt bebyggelsen
hvor det ikke forekommer tørt og
dødt gress.
Sikre normal slokkeberedskap i
området.

Ut fra foreliggende kunnskap inneholder ikke det avgrensede området hvor det foreslås utbygging
naturtyper eller utbredelsesområde for arter som tilsier at utbygging ikke bør gjennomføres ut fra førevar-prinsippet.
4.6
Rekreasjonsinteresser – rekreasjonsbruk
Området langs strandsonen mot sør er til en viss grad benyttet til rekreasjon og tur, særlig for gjester som
bor på reiselivsanlegget. Denne bruken er sikret ved at området er regulert til friluftsformål, hvor også
trase for tursti er regulert.
4.7
Trafikkforhold
Planlagte utbygging av ca. 60 boenheter vil bety økt trafikk langs hovedveien til Storsandøya og
stikkveien til Ljøsøya. Veiene er generelt enfelts og på noen punkter uoversiktlige, dette betyr at
kjørefarten naturlig begrenses.
Det er anlagt møteplasser på strategiske punkter på veien, og det vil være behov for å anlegge flere.
Den planlagte fritidsbebyggelsen vil medføre at gang- og sykkelferdselen langs hovedveien vil øke.
For å sikre tilpasset kjørehastighet i forhold til forventet økt trafikk og ferdsel må ytterligere
fartsbegrensende skilting vurderes etter behov. Det må også vurderes å anlegge flere møteplasser for
biler.
4.8
Barns interesser
Barns interesser ivaretas gjennom planprosessen. Det er godt med område til lek, rekreasjon og læring i
friluftsområdet og i sjøhus-/småbåthavnområdet.

Brann-/ulykkesberedskap
Lyng og gressbrann

Overkant gulv bolig bør være
min. NGO kote 2,40.

4.9
Universell tilgjengelighet
Området vil generelt gi god universell tilgjengelighet.
4.10
Energibehov – energibruk
Utbyggingen representerer ikke spesielle utfordringer med hensyn til energibehov. Høyspentlinje fører
langs med området.
4.11
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det er gjennomført ROS-analyse for området med utgangspunkt i Fylkesmannens sjekkliste. Analysen
omfatter vurdering av risiko og sårbarhet for både menneske, miljø og materiell. Følgende risiko er
avdekket i liste 24.08.10, og følgende avbøtende tiltak foreslås:

4.12
Jordressurser/landbruk
Tiltaket berører ikke dyrkbar jord eller beiteområder.
4.13
Teknisk infrastruktur
Hovedvannledning med diameter 110 mm ligger gjennom området, og vannforsyningen er derfor
tilfredsstillende. Tilgang til ubegrenset slokkevannsmengde fra sjø utgjør supplement til slokkevann fra
ledningsnettet.
Kloakkering vil skje til tilfredsstillende sjøresipient med slamavskiller som rensetrinn.
4.14
Økonomiske konsekvenser for kommunen
Utbyggingen vil ikke medføre umiddelbare investeringer i infrastrukturtiltak for kommunen. Økt aktivitet
vil gi ekstra gebyr- og skatteinntekter til kommunen.
4.15
Konsekvenser for næringsinteresser
Planlagte utbygging og aktivitet vil virke positivt for næringsinteressene i området.
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4.16
Interessemotsetninger
Det er ikke avdekket interessemotsetninger. Hensynet til automatisk fornminne er avklart med
kulturminnemyndigheten.
4.17
Avveining av virkninger
Med grunnlag i de vurderinger som er gjort foran er summen av fordelene som følger av den planlagte
utbyggingen og reguleringen klart større enn ulempene.

5.0

Planprosess og medvirkning

Detaljerte bestemmelser og retningslinjer
Illustrasjonsskisser

Krav til universell utforming er inntatt i reguleringsbestemmelsene.
Vann og avløpsplan er utarbeidet for området. Det ligger en 110 mm vannledning over området,
vannforsyningen vil bli tilknyttet denne. Det vil i størst mulig grad bli lagt opp til fellesgrøfter for, vann,
avløp, strøm og tele. Grøftetraseer vil så langt som mulig bli lagt i veigrunn. Det må etableres noen små
pumpestasjoner (pumpekummer) for noen fritidsboliggrupper i feltet for pumping til selvfallsledninger
fram til felles slamavskiller. Et felles utslipp til sjø legges mot nord til område med god
gjennomstrømning og dybde på 4-5 m.
Avgrensinga av planområdet følger område angitt i arealdelplanen med krav om regulering.

5.1
Tillatelse til planoppstart
Oppstartmøte for reguleringen er avholdt med kommunen 16.06.09. Søknad om oppstart regulering er
sendt kommunen 19.06.09.
Tillatelse til planoppstart er gitt 06.07.09, sak 103/2009, hvor kommunen har satt krav til reguleringen jf.
pkt.4.3 nedenfor.
5.2
Melding om igangsatt regulering
Melding om igangsatt regulering er kunngjort i Tidens Krav. Naboer, offentlige instanser og berørte
interesser er gitt melding i brev dat. 27.08.09. Frist for merknader/innspill er satt til 28.09.09.
Orienteringsmøte for naboer og lokalbefolkning i forbindelse med melding om planoppstart ble holdt
02.09.09 på Farmen Brygge i Gaupsundet. Fra de oppmøte ble det gitt positiv tilbakemelding til planene.
5.3




Innkomne merknader/innspill

5.3.1 Vedtak formannskapet sak 103/2009
Kommunen har satt følgende krav til planen.
Kommuneplanens arealdel m/mål, strategier, bestemmelser og retningslinjer om byggeområde fritidsbolig
gir rammetillatelser for reguleringen. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i enhver
reguleringsprosess og plansak.
- Det gjennomføres ROS-analyse for hele Ljøsøya.
- Planprosessen følger ny plan og bygningslov av 2008.
- Planforslag skal fremmes som detaljregulering jf. Plan og bygningsloven § 12-3
- Averøy kommune krever spesifikke reguleringsbestemmelser som ivaretar kravet om
universell utforming.
- Det skal foreligge godkjent vann og avløpsplan før et planforslag kan legges frem for
behandling/offentlig ettersyn.
- Planavgrensing skal tydelig angis ved kunngjøring oppstart planarbeid.
Tiltakshavers vurdering:
Kommuneplanens arealdel er lagt til grunn m/mål, strategier, bestemmelser og retningslinjer.
Det er gjennomført ROS-analyse for hele planområdet, jfr. Pkt. 5.0

5.3.2 Møre og Romsdal Fylke og Fylkeskommune, brev 22.09.09 og 08.07.2010
Fylkeskommunen har følgende merknader til planen.
Automatisk freda kulturminne/kystrøys
Brev 22.09.09:
”Når det gjeld automatisk freda kulturminne vil vi foreta synfaring i planområdet. Det ligg registrerte
gravrøyser på tilgrensande øyer, og vi varsler derfor krav om arkeologisk registrering for å vurdere om
der ligg uregistrerte gravrøyser i planområdet”.
Brev 08.07.10:
”Vi viser til tidlegare fråsegn fra Møre og Romsdal fylke av 22.09.09, vårt krav om arkeologisk
registrering og seinare møter i Molde om planen.
Den arkeologiske registreringa ble utført uten at det ble påvist nye funn. Den store gravrøysa som ligger
sentralt innenfor planområdet er av en slik karakter at det er nødvendig med en god sikringssone.
Gravrøysa er en såkalt kystrøys som er plassert på toppen av bergryggen for å være godt synlig fra lang
avstand. Selve bergknausen må derfor sees som en naturlig del av dette freda kulturminne. Gravrøysa og
sikringssona rundt denne må regulerast til omsynssone D, og arealformålet bør elles være friluftsformål.
Det må framgå at den naturlege vegetasjonen skal takast vare på og at det ikke er høve til å skade, grave
eller på annan måte utilbørleg skjemme den freda gravrøysa og verneområdet. Evnt. tiltak innanfor
omsynssona må avklarast med Fylkeskonservatoren. På vedlagte kart (08.07.10) har vi vist kvar
omsynssona skal gå.”
Tiltakshavers vurdering:
På grunnlag av varsel i brev av 22.09.10 besørget tiltakshaver gjennomføring av arkeologisk registrering
innenfor planområdet.
Hensynssone – Kulturminne er inntatt i plankartet og i bestemmelsene som hensynssone d) iht plan- og
Bygningsloven § 11-8. Dette innebærer sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan og
bygningsloven eller andre lover. Båndleggingen i påvente av vedtak er tidsbegrenset til 4 år, men kan
etter søknad til departementet forlenges med fire år.
Avgrensningen av hensynssonen er iht. kart fra Fylkeskommunen dat. 08.07.10.
Det tas inn i reguleringsplanen at kulturavdelinga blir kontaktet dersom det under
bygge- å anleggsarbeide dukker opp noe av arkeologisk interesse.

Planprosessen utføres etter ny plan og bygningslov av 2008.

Natur og miljøvern
Forutsetning til kommuneplanen om byggeavstand til sjøen må følges.

Planforslaget er utarbeidet som detaljregulering jfr. PBL § 12-3, og består av:
 Reguleringsplankart
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Tiltakshavers vurdering:
I arealdelen er det gitt bestemmelser om at bebyggelsen innenfor planområdet må avgrenses slik fylket
har stilt krav om i brev datert 13.01.09, det vil si 50 meter byggeavstand fra sjøen mot sør og 100 meter
fra sjøen mot øst.
Kravene om byggeforbudssona mot øst og sør i planområdet er hensyntatt.

I felt FR 3 planlegges større fritidsbolig og brygge (bygningsmiljø fra væreiergård).
Felt FR 5 ønskes detaljplanlagt i en senere fase i utbyggingen. Området er godt egnet for både
tunbebyggelse inspirert av hovedgårdmiljø fra fiskevær og enkeltbygninger tilsvarende de øvrige
detaljregulerte tomter.
- Tomtene skal ha eget tomtenummer
Detaljregulerte tomter er gitt tomtenummer på plankartet

Samfunnstrygghet
Det må gjennomføres en ROS-analyse for hele planområdet

- Bebyggelse og anlegg (småbåtanlegg) med plassering, møneretning og grunnflate tas inn i plankart.
Nøyaktig plassering av småbåtanlegg i sjø er avhengig av endelig plassering av bygninger og utforming
av adkomster innenfor feltene FR1 – FR3. Detaljutforming av småbåtanlegg ønskes å skje gjennom
rammesøknad for feltene.
Krav til møneretning er inntatt i reguleringsbestemmelsene.

Tiltakshavers vurdering:
Det er gjennomført ROS-analyse m/sjekkliste for hele planområdet. Viser til kapittel 5.0.
Planfaglig vurdering
Ingen vesentlige planfaglige merknader. Oppstartmeldinga synes å være grundig.
5.3.3 Kystverket Midt Norge, brev 22.09.09
Kystverket Midt Norge har følgende kommentar til planen.
Av sikkerhetsmessige årsaker finner vi det ikke riktig å tilrettelegge for et småbåtanlegg i et område som
iflg. sjøkartet kan medføre en risiko for sjøfarende. Med mindre luftspenn over sundet (7 meter
seilingshøyde) er feilplassert på sjøkartet eller senere tatt bort eller flyttet, må småbåtanlegg ikke
innreguleres i nærområdet under eller vest for spennet. Seilbåter omfattes av begrepet småbåter og det er
ikke ønskelig at disse skal ledes inn eller nært inn til en potensiell fare.
Tiltakshavers vurdering:
Området har svært gode havneforhold som er godt egnet til etablering av småbåtanlegg.
Arealet innenfor hensynssone - høyspentlinje er regulert til landområde for fritidsbebyggelse. Sjøfarende
vil derfor ikke kunne komme i berøring med høyspentlinje.
5.3.4 Administrativ internbehandling Averøy kommune, E-mail 02.03.11.
Etter intern behandling av planforslag ber Averøy kommune om at følgende endringer blir inntatt i
planforslaget:
(Tiltakshavers vurdering fremgår i kursiv under hvert strekpunkt)
Plankart:
- Hele veibredden i eksisterende vei reguleres til formålet.
Hele veibredden for kommunal vei er regulert, 7 m veiformålbredde. 4m kjøreveibredde og 1,5 m på
hver side til grøfter. Internt i feltet er 6 m bredde regulert til veiformål (1 + 4 + 1m).
- Alle tomter med tomtegrenser og byggegrenser må tas inn i plankartet.
Fritidsboligtomter nr. 1 til 25 er detaljregulert med tomtegrense og byggegrenser. Utforming av
bebyggelse og anlegg og tomteinndeling innenfor områdene FR1-FR5 ønskes å skje
gjennom rammesøknad og illustrasjonsplaner for det enkelte felt iht. krav for illustrasjonssisser fastsatt i
reguleringsbestemmelsene.
I felt FR1 foreslås oppført naustbebyggelse, små brygger og kaier og båtslipp.
I felt FR2 og FR4 foreslås blanding av bygninger til fritidsboligformål og sjørelaterte formål.
Bygningene vil utgjøre naust, brygger og uthus. Enkelte brygger vil helt eller delvis kunne innredes til
fritidsbolig/-leilighet.
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- Adkomst til hver enkelt fritidshus skal fremgå av plankartet
Adkomst til tomten og fritidshuset vil være avhengig av detaljutformingen av hver enkelt tomt og
bebyggelsen innenfor byggegrensene. Alle tomter ligger inn mot regulert kjørevei, og som hovedregel
vil hver tomt ha sin egen avkjørsel. For noen tomter kan det være hensiktsmessig med felles avkjørsel i
tomtegrense. Innregulering av adkomst til hver enkelt tomt synes ikke hensiktsmessig.
VA-plan:
- VA-planen må vise 160 mm vannledning eller tilsvarende slukkevannstrykk (rekkefølgekrav).
Vannforsyningen til området skjer i dag via 110 mm vannledning, Dette gir tilstrekkelig kapasitet for
forbruksvann til feltet. Det tas likevel inn 160 mm vannledning i VA-planen slik at ledningsnettet
internt i feltet er forberedt for større brannvannskapasitet.
- VA-planen må vise brannhydrant/kum innenfor en radius av 50 m fra alle bygninger
Brannkummer innenfor en radius av 50 m fra alle bygninger tas inn..
Reguleringsbestemmelser:
- Form og fasader, BYA, takvinkel, materialvalg og fargevalg må fremgå av bestemmelsene for hver
enkelt bygning.
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene
- Kommunen kan ved behov kreve geotekniske undersøkelser som del av byggesøknad (rekkefølgekrav)
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene under rekkefølgekrav.
- Alle fritidsboliger skal ha minimum 1,0 p-plass per enhet. Disse skal opparbeides før brukstillatelse kan
gis (rekkefølgekrav).
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene under rekkefølgekrav
- Utslippstillatelse skal være godkjent før tiltak kan tillates (rekkefølgekrav).
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene under rekkefølgekrav. Søknad om utslippstillatelse for feltet og
tilhørende VA-plan er sendt kommunen for behandling og høring samtidig med reguleringsplanen.
- Eventuellt høyspentkabel i luftspenn som berører innseilingen til småbåtanlegg skal fjernes/flyttes før
byggetillatelse for småbåtanlegg kan gis (rekkefølgekrav).
Eksisterende høyspentlinje m/hensynsone berører ikke innseilingen eller småbåtområdet i sjø.
Høyspentlinjen ligger i område for naustbebyggelse FR1. Krav til sikkerhetsavstand på 6,0 m i direkte
linje mellom fase og bygning vil være bestemmende for hvordan bygninger uten beboelse kan plasseres
inntil eller under høyspentlinjen.
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- Planen må vise preventive/passive tiltak for brannsikkerhet.
Planen legger opp til en konsentrert bebyggelse tilsvarende bebyggelsen i tette fiskevær. Dette medfører
at grupper av fritidsboliger kan få mindre innbyrdes avstand enn 8,0 m, jfr. TEK 10 § 11-6. I disse
tilfeller må det treffes tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverk i samsvar med
bestemmelser for bygninger i TEK 10 og tilhørende veiledning. For fritidsbolig vil det være nødvendig å
etablere brannscellebegrensende bygningsdeler for fasader som ligger nærmere enn 8,0 m.

5.3.5

Med de foreslåtte byggegrenser for enkelttomtene og illustrasjoner av bebyggelse innenfor feltene FR1
til FR 5 vil det kunne oppstå grupper fra 2 til maks 5 fritidsboliger som får innbyrdes avstand mindre
enn 8,0 m, og hvor det må treffes tiltak/etableres brannscellebegrensende bygningsdeler. Disse
gruppene vil ha et samlet bruttoareal som ligger under areal angitt i § 11-7, tabell 1 i TEK 10 (800 m2).
På de større tomtene er byggegrensene lagt 4 m fra nabogrense, dette medfører at avstanden mellom
bygninger til beboelse min. blir 8 m. Små uthus vil kunne plasseres nærmere nabogrense og utenfor
byggegrensen i samsvar med bestemmelsene i PBL og TEK uten at dette utløser spesielle
brannsikringstiltak.
- Fellesanlegg, småbåtanlegg og adkomst til disse skal ha universell utforming.
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene

Innkomne merknader under offentlig ettersyn

Merknader er innkommet fra følgende:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune

Kystverket midt-Norge
Norges vassdrags- og energidirektorat
Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal
Kristiansund og Nordmøre havn IKS

Virkningene av planen må vurderes og komme tydelig
fram i planbeskrivelsen.
Det rås til at tomt nr. 1 tas ut av planen pga. avstand til
sjøen og sjenanse for den frie ferdselen.
Det rås til at byggeområde FR 4 og FR 5 tas ut av
planen.
Hensynssone C og båndleggingssone D tas inn i planen
og bestemmelsene, jfr. lov om kulturminne § 6 og Planog bygningsloven.
Planbeskrivelsen må gi en samlet framstilling av
virkningene av planen.
Ingen vesentlige merknader
Ingen vesentlige merknader
Ingen merknader
Ingen merknader

- Minimum 20 % av fritidsboliger skal være universelt utformet.
Er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Teknisk forskrift, TEK10, stiller krav til universell tilpasning
og utforming av byggverk som ivaretar at et hensiktsmessig omfang av bebyggelsen vil bli universelt
utformet.

Planfaglig administrasjon i Averøy kommune har gjennomgått innkomne merknader etter offentlig
ettersyn av planforslaget, og oppsummert at følgende må endres/tas inn i planforslaget før kommunens
sluttbehandling og egengodkjenning av planen:

- Bruksendring til boligformål tillates ikke.
Området reguleres til fritidsboliger. Avløpsplanen dimensjoneres med grunnlag i fritidsbebyggelse.

- Fornminne angis som hensynssone C og D, samt egne bestemmelser jfr. merknad fra MR fylke.
- Planbeskrivelsen kompletteres med beskrivelse av virkningene av reguleringsplanen.

- Garasjer tillates ikke oppført
Tradisjonelle garasjer planlegges ikke oppført i feltet. Imidlertid ønskes det lagt til rette
for at overbygning for bilparkering kan skje i tilknytning til fritidsboligen, og at uthus, naust, brygger og
låvebygninger kan inneholde garasjedel uten at dette fremgår av fasadeuttrykket.

Tiltakshavers justering og komplettering av planforslaget
Virkninger av planforslaget er beskrevet under kap. 4.0 – Virkninger av planforslaget.

- Strekpunkter div. korrigeringer i betemmelser
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene
- Det må fremgå av reguleringsbestemmelsene at naust kun kan nyttes til naustformål (herunder
oppbevaring av båt og utstyr).
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene

Hensynssone C og båndleggingssone D er vist på plankartet, og bestemmelser for sonene er inntatt i
reguleringsbestemmelsene pkt.
Tiltakshaver ser det som svært uheldig dersom tomt nr 1 og byggeområde FR 4 og FR 5 må tas ut av
planen. I forhold til avsatt område i kommuneplanen til fritidsbebyggelse, og opprinnelig
reguleringsplanforslag, er byggeområdet allerede vesentlig redusert som følge av hensynet til gravrøys.
Tiltakshaver opprettholder derfor foreliggende forslag til antall tomter og byggeområder.

- Naust skal føres opp i størrelse inntil 35 m2.
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene
- Hvert 3. naust kan oppføres i inntil 40 m2 forutsatt at dette fremgår av
perspektivskisse/illustrasjonsplan.
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene
- Naust skal ha stående kledning kant mot kant
Er inntatt i reguleringsbestemmelsene
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Reguleringsbestemmelser

Universell utforming:
Prinsipper for universell utforming skal så langt som mulig legges til grunn ved utformingen av
bygninger, kaier, småbåtanlegg, stier, uteområder og andre anlegg. Fritidsboliger skal universelt
utformes eller tilpasses i samsvar med de krav som stilles i plan- og bygningsloven med
forskrifter. Minimum 20 % av fritidsboligene og småbåtanlegg i sjø bør ha universell utforming.

Reguleringsplan for fritidsboliger på Ljøsøya gnr. 89, bnr. 1.
Vedtatt i Averøy kommunestyre sak 11/2012, møte 13.02.2012.

§1

Terrengtilpasning:
For å kunne legge bebyggelsen, veier og utomhusområder på ønsket nivå og i samsvar med
illustrerende skisser, tillates senking av terreng og oppfyllinger i strandsonen. Dette gjelder særlig
i område for bebyggelse langs sjøen.

GENERELT

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart dat. 21.11.11.
Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 og 12-6 inndelt i følgende reguleringsformål:
PBL § 12-5
Nr. 1

Nr. 2

Innenfor området skal kabler i størst mulig grad legges i bakken og fortrinnsvis i felles grøft med
vann-, overvann- og avløpsledninger.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
4. Kjøreveg
5. Parkering
6. Turveg
Landbruks-, natur og friluftsformål
7. Friluftsformål

Nr. 6

Bruk og vern av sjø og vassdrag
8. Småbåtanlegg i sjø m/strandsone
9. Molo
10. Slipp

PBL § 12-6

§2

Skjæringer skal sikres mot steinsprang/utrasing, og avsluttes eller tildekkes på en estetisk
tiltalende måte. Natursteinmuring og tildekking med stedegent vegetasjonsdekke er eksempler på
gode utførelser.

Bebyggelse og anlegg
1. Fritidsbebyggelse – konsentrert
2. Miljøstasjon
3. Avløpsanlegg

Nr. 5

Fyllinger i sjøen og på land skal konstruktivt ha en stabil og sikker utførelse og skal avsluttes på
en estetisk tiltalende måte. Maskinlagt/plastret steinfylling, natursteinmuring og tildekking med
stedegent vegetasjonsdekke er eksempler på gode utførelser.

Byggemeldinger:
I tilknytning til byggemeldinger skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1: 250/500 som
viser plassering av bygningen(e), og eventuelle murer, gjerder, adkomst, parkering og annen
terrengbehandling. Planen skal vise terrenglinjer før og etter opparbeidelsen.
I tillegg til situasjonsplanen skal det utarbeides snitt/profilskisse som viser bygningens plassering
og høyde i forhold til terreng, veier og nabobebyggelse. Opprinnelige terrenglinjer og planlagt
planert terreng skal tegnes inn på snitt/profilskisse og fasadetegninger.
Bygningsform, gesims-/mønehøyde, takutforming og takvinkler, materialbruk og fargevalg skal
framgå.

Hensynssoner
11. Faresone – Høyspenningsanlegg
12. Hensynssone – Gravrøys
13. Sikringssone - Frisikt

Form og fasader:
Bebyggelsen skal både i seg selv og i forhold til omgivelsene tilfredsstille rimelige
skjønnhetshensyn og gis en harmonisk utforming.

FELLESBESTEMMELSER
Bebyggelsen
Utbyggingen har til formål å skape et bygningsmiljø og en atmosfære som man finner i de lokale
fiskeværene og uthavnene, men der bygningene samtidig tilfredsstiller de bygningstekniske og
funksjonsmessige krav som stilles til moderne fritidsboliger. Arkitektur, materialbruk, farger,
bygningsvolum, form, utomhusområder, hager, gjerder/stakitt m.m. skal bygge på hovedformene
og uttrykkene i den tradisjonelle kyst- og fiskeværbebyggelsen, men innenfor disse rammer kan
bebyggelsen gis bruksformer, innvendige planløsninger og fasademessige innslag som er tilpasset
dagens behov.
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Form og volum skal typisk være naust, sjøhus, liten og stor brygge, fiskerbolig, skipperhus,
væreierbolig, uthus, låve og stabbur. Ytterkledningen skal være av trepanel eller stein, men det
tillates innslag av glassfasader som er tilpasset bygningsmiljøets volum og form.
Naust skal ha stående kledning kant i kant.
Sterke farger og pastellfarger som gir sterk kontrast til omgivelsene, tillates ikke.
Takform skal være saltak, og takvinkel skal ligge mellom 34 og 40o. Pulttak tillates på små uthus
og tilbygg til hovedhuset.
Taktekkingen skal generelt utføres med ikke-reflekterende materialer.
Energieffektivisering:
Fritidshusene skal tilrettelegges som energieffektive bygg iht. Teknisk forskrift og Energi og
klimaplan for Averøy kommune.
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Vann- og avløp
Bebyggelsen skal tilrettelegges med høy sanitærteknisk standard. VA-anlegg skal utføres i
samsvar med VA-norm, og det skal tilstrebes felles grøfter for ledninger og kabelanlegg.

§3

Bygninger som ikke er beregnet til beboelse kan plasseres nærmere tilstøtende tomt enn
byggegrensen. Teknisk forskrift til plan og bygningsloven gir nærmere bestemmelser.

Kulturminner:
Dersom det under arbeid kommer fram funn eller strukturer som kan være automatisk freda
kulturminne, skal arbeidet stanses og arkeolog ved Møre og Romsdal fylkeskommune skal
kontaktes, jfr. Kulturminnelovens §§ 8 og 14.

Maks tillatt mønehøyde er NGO kote 15,0.

Tiltak i sjø.
Før det igangsettes tiltak i sjø skal det innhentes tillatelse i medhold av Havne- og farvannsloven.

For tomtene 2, 3, 14, 22, 24 og 25 er største tillatte gesimshøyde 6,0 m og mønehøyde 8,5 m.

OMRÅDE TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1

For tomtene 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 er største tillatte
gesimshøyde 5,0 m, og mønehøyde 7,5 m.

Tillatt bebygd areal = 40 %. BYA.
3.3

Fritidsbebyggelse – generelle bestemmelser

Innenfor området kan det oppføres bebyggelse bestående av fritidsboliger og fritidsleiligheter, og
uthus, naust og brygger. Bygninger til beboelse kan oppføres med en eller flere boenheter, og
bygninger til andre fritidsformål kan være enbruker- eller fellesbygninger.
Mot sjøen kan det innenfor byggeområde for fritidsbebyggelse foretas utfyllinger og anlegges
mindre kaier.
Naustene/bryggene orienteres med gavlvegg mot sjøen, med innslag av bygninger innimellom
plassert parallelt med sjøfronten. Byggene skal ha varierende størrelse og volum, og plasseres
uten stram orientering.
I nivåforskjeller mellom kjøreveg og byggetomter tilstrebes bygd murer av naturstein med
variabel høyde tilpasset terrenget.
Bygningene skal ha tradisjonelle materialer og farger, jfr, § 2 - Fellesbestemmelser. Hovedfarger
skal være hvit, rød og oker.
Levegger i tre kan oppføres i begrenset omfang når de inngår som et vesentlig ledd i
bebyggelsens utforming. Tradisjonelle stakitt fra fiskeværbebyggelse kan oppføres når de inngår
som vesentlige ledd i tomtas opparbeidelse, og for personsikkerhetshensyn.

Fritidsbebyggelse felt FR 1

Innenfor området kan det oppføres naust, små brygger og kaier.
Bygninger innenfor området skal kun benyttes til naustformål, dvs. oppbevaring av båt og utstyr.
Kjøreadkomst til bebyggelsen kan opparbeides innenfor byggeområdet.
2/3 av bebyggelsen kan oppføres som naust med grunnflate inntil 35 m2, og mønehøyde inntil
5,0 m. 1/3 av bebyggelsen kan oppføres som naust/små brygger med grunnflate inntil 40 m2 og
mønehøyde inntil 6,0 m.
Tillatt bebygd areal = 40 %. BYA. Kai medregnes ikke.
Tomter kan fradeles i tilknytning til den enkelte bygning. Inndeling i tomter må ta hensyn til
felles adkomst til bebyggelsen.
3.4

Fritidsbebyggelse felt FR 2 og FR 4

Innenfor området kan det oppføres naust, brygger, uthus og kai.
Enkelte brygger kan innredes helt eller delvis til beboelse.
Kjøreadkomst til bebyggelsen kan opparbeides innenfor byggeområdet.

Bygningshøyder, gesims- og mønehøyder, måles til gjennomsnittlig planert terreng rundt
bygning. Mindre takopplett, arker, heishus medregnes ikke.

Naust kan oppføres med mønehøyde inntil 5,0 m.
Brygger kan oppføres med mønehøyde inntil 7,5 m.

I BYA medregnes areale til parkering , bygningsdeler som ligger høyere enn 0,5 m over planert
terrengs gjennomsnittnivå og utspring/utkragede bygningsdeler over 1,0 m ut fra fasaden.

Tillatt bebygd areal = 45 %. BYA.

3.2

Fritidsboliger tomter nr. 1 – 25.

Innenfor området kan oppføres fritidsboliger med inntil 2 boenheter i hver bygning og tilhørende
uthus.
Tomtegrenser er vist på reguleringsplanen. Mindre justeringer av tomtegrenser kan foretas for å
gi best mulig terrengtilpasning og tomtearrondering.
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Tomter kan fradeles i tilknytning til den enkelte bygning. Inndeling i tomter må ta hensyn til
felles adkomst til bebyggelsen.
3.5
Fritidsbebyggelse felt FR 3
Innenfor området kan det oppføres større bygninger for fritidsbolig/-leiligheter bestående av
våningshus og brygge, uthus og naust med bygningsmiljø inspirert fra hovedgård (væreiergård) i
fiskevær. Brygge kan innredes helt eller delvis til beboelse.
Kjøreadkomst til bebyggelsen kan opparbeides innenfor byggeområdet.
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4.2
Parkering
Det skal etableres minimum 1,0 parkeringsplass pr. boenhet.

Våningshus kan oppføres med mønehøyde inntil 8,5 m.
Brygge kan oppføres med mønehøyde inntil 9,0 m.
Naust kan oppføres med mønehøyde inntil 5,0 m.

Område til felles parkering framgår av plankartet. I tillegg vurderes inntatt ytterligere områder til
felles parkering innenfor områdene FR 1 – 6.

Tillatt bebygd areal = 35 %. BYA.
Tomter kan fradeles i tilknytning til den enkelte bygning. Inndeling i tomter må ta hensyn til
felles adkomst til bebyggelsen.
3.6
Fritidsbebyggelse felt FR 5
Innenfor området kan det oppføres fritidsbebyggelse med inntil 6 boenheter og tilhørende uthus.
Bebyggelsen kan oppføres som mindre bygninger rundt et felles tun, som større bygninger
inspirert av hovedbygninger fra fiskevær eller bygninger og tomter som en fortsettelse av de
øvrige regulerte tomter.

4.3
Turveg
Formålet viser turveg i friluftsområdet.
§5

5.1
Friluftsformål
Innenfor området kan det ikke settes i verk tiltak som er til hinder for bruk av området som
friluftsområde. Mindre innretninger/anlegg som fremmer områdets bruk til friluftformål kan
tillates.

Største tillatte gesimshøyde er 6,0 m og mønehøyde 8,5 m.
Tillatt bebygd areal = 40%. BYA.
Tomter kan fradeles i tilknytning til den enkelte bygning. Inndeling i tomter må ta hensyn til
felles adkomst til bebyggelsen.

§6

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
6.1
Småbåtanlegg (sjø)
Innenfor området kan anlegges flytebrygger for fritidsbåter. Anleggene må fortøyes/sikres på
forsvarlig måte.

3.7
Miljøstasjon
Det skal anlegges felles returpunkt/miljøstasjon for avfall. Innenfor området kan oppføres bygg
for avfallskonteinere. Det må sørges for tilstrekkelig ryggefri snuplass for renovasjonsbil.

6.2
Molo
Molo kan anlegges som vist på planen. Moloskråning avsluttes på alle sider med
stablet/maskinlagt stein på en estetisk og konstruktiv god og sikker måte. Før utfylling i sjøen må
sjøbunnens stabilitet for fylling undersøkes.

3.8
Avløpsanlegg
Formålet viser plassering av felles slamavskiller/renseanlegg for byggeområdet.
§4

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL

6.3
Båtslipp
Angitt innretning viser felles båtslipp/rampe ut i sjøen for opp- og utsetting av småbåter.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§7

4.1
Kjøreveg
Regulert bredde til vegformål, kjøreveg og grøfter/skjæring fremgår av plankartet.
Kommunal vei T1
Regulert bredde veiformål = 7.0 m. Bredde kjørevei = 4,0 m, bredde grøfter/skjæringer = 1,5 m
på hver side av kjørevei.
Kjøreveier i feltet
Regulert bredde veiformål = 6,0 m. Bredde kjørevei = 4,0 m, bredde grøfter/skjæringer = 1,0 m
på hver side av kjørevei. Nødvendig areal til grøfter/skjæring, fylling/forstøtning ut over regulert
veiformål kan erverves som trafikkareal ved gjennomføring av planen.
Fra kjøreveien anlegges avkjørsel til tomtene og snuplass på enden av kjøreveiene. Der det ligger
til rette for det skal det tilstrebes å anlegge felles avkjørsler i tomtegrense mellom tomter.
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HENSYNSSONER
5.1
Faresone – Høyspenningsanlegg
Innenfor faresone for høyspenningsanlegg tillates ikke oppført bygninger til beboelse.
5.2

Hensynssone – Kulturminne

Hensynssone C:
Utgjør sone med særlig hensyn til bevaring av kulturmiljøet rundt gravrøysa Askeladden id.
131780. Gravrøysa er en typisk kystrøysog det frie utsynet mot sjøen til alle kanter er en viktig
verdi knytt til dette. Det skal ikke gjøres inngrep av noe slag i området. Naturlig vegetasjon skal
tas vare på.
Hensynssone D:
Utgjør gravrøys fra bronse- eller jernalder. Gravrøysa er et automatisk freda kulturminne. Det
skal ikke gjøres inngrep av noe slag i området. Naturlig vegetasjon skal tas vare på.
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5.3
Frisiktsone
Innenfor frisiktssonen må det ikke plantes eller settes opp innretninger som hindrer den frie sikten
i avkjørselen i nivå 0,5 m over kjøreveiene.

§8

REKKEFØLGEKRAV
8.1
Illustrasjonsskisser før byggetillatelse gis
Før det gis byggetillatelse for enkeltbygg eller tillatelse til fradeling av enkelttomter innenfor
feltene FR1 – FR5 skal det utarbeides rammesøknad med illustrerende plan- og perspektivskisser,
evnt. profilskisser, som viser plassering, arkitektur, volum og form for bygninger og
opparbeidelse av utomhusområder og tomtegrenser.
8.2
Frisiktsone
Før det gis byggetillatelse skal avkjørsel til feltet og frisiktsone være etablert som vist på
plankartet.
8.3
Geotekniske undersøkelser
Før det foretas utfylling og tiltak i sjøen kan kommunen kreve gjennomføring av geotekniske
undersøkelser som del av byggesøknaden.
8.4
Opparbeidelse av parkering for biler.
Parkering for bil på tomta iht. § 4.2 skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for
fritidsbolig/-leilighet.
8.5
Utslippstillatelse for kloakkvann
Utslippstillatelse for kloakkvann skal være godkjent før det gis tillatelse til tiltak.

/

Ann-Kristin Sørvik
Ordføreren i Averøy
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Ja
Ja

Nei
Nei

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

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon

Adresse
Adresse
__________________________________________________________________________________________
Poststadr.
Poststadr.
__________________________________________________________________________________________
Sted
Dato
Sted
Dato
__________________________________________________________________________________________
Underskrift
Underskrift
__________________________________________________________________________________________

BUDGIVER 1
BUDGIVER 2
Navn
Navn
__________________________________________________________________________________________
Personnr.
Personnr.
__________________________________________________________________________________________
Tlf.
Mobil
Tlf.
Mobil
__________________________________________________________________________________________
E-post:
E-post:

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.

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1
Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

FINANSIERINGSPLAN:
Lån i
v/
tlf.
kr
___________________________________________________________________________________________
Lån i
v/
tlf.
kr
___________________________________________________________________________________________
Egenkapital i
v/
tlf.
kr
___________________________________________________________________________________________
Finansiering kr
bekreftet av
Dato/kl.
_______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Eventuelle forbehold:

Kjøpesum iht. prisliste kr _____________________
+ omkostninger iht. prisliste
________________________________________________________________________________________

BINDENDE BEKREFTELSE PÅ KJØP for Lysøya hyttefelt, tomt. nr.____

TA KONTAKT MED MEGLER
Kristine Gautvik-Dahl
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 90099212
E-post: Kristine.Gautvik-Dahl@em1.no

