
Flott og stor tomt (1890,8 m2) til salgs på Skarpøya i  
Åsenfjorden - Sandvikvegen 380

Åsenfjord - Hyttetomt selges



Fakta

Velkommen til Sandvikvegen 380
Eiendommen er en naturtomt og tomten ligger  
høyt over andre hytter og har utsikt mot sjø. I  
dag er det mye trær som må fjernes før  
bygging.
Here kan du bygge drømmehytta. 

ADRESSE
Sandvikvegen 380

PRISANTYDNING
kr 1 000 000,- + omk

TOTALPRIS
kr 1 026 370,-

TOMT
1890.8 kvm eiet

OMKOSTNINGER
kr 26 370,-

EIERFORM
Tomt

MEGLER
Ole Kristian Vaagan
TLF 40408588
EPOST okv@meglerendin.no

Informasjon om megler



Innhold

ADKOMST:
 Fra Trondheim kjører du E6 forbi Stjørdal og ut til  
Åsen. Ved Vuddudalen tar du til venstre av fra E6 og  
som kommer inn på en veg som heter Vollavegen  
og du følger denne til Voll. Der tar du skarpt til  
venstre og følger Solhaugvegen (6846) til du  
kommer til Skjesol og du skal ta avkjøring til venstre.  
Da skal du følge Skjesolvegen (6848) rett fram til du  
møter skilt med Skjesol og du er da kommet inn i  
Sandvikvegen. Følg denne til du kommer ned til  
sjøen og følg vegen til du kommer til siste kryss hvor  
du holder til venstre. Følg da denne og hold hele  
tiden til venstre og du kommer til en campingvogn  
som står på tomta. 

BELIGGENHET:
Tomta ligger på Skarpøya og har utsikt over fjorden



Tomten ligger rett frem og har en høyde. Masse trær på tomta pr i dag



Oversiktskart som forteller hvor tomta ligger

Det ligger noen få hytter i nærområdet Oversiktskart som forteller hvor tomta ligger Det er en hytte nedenfor denne veien som fører fram til tomten 



OPPDRAG
1-0002/    21

EIENDOM
Sandvikvegen 380, 7632 ÅSENFJORD

EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 246, bruksnummer 49 i Levanger  
kommune.

EIER
 Røros Fritid AS

PRISANTYDNING
Kr 1 000 000,-

KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 26 370,-
Kjøper betaler omkostninger som er dok.avg (2,5%  
av kjøpesum) kr 25 000,- + tgl gebyr skjøte kr 585,- +  
tgl gebyr pantedokument kr 585,- + grunnboksutskrift  
kr 200,-

TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 1 000 000,-
+ Totale omkostn. kr. 26 370,-
= sum kr. kr 1 026 370,-

BOLIGTYPE
Tomt

EIERFORM
Eiet

AREALER

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av  
takstbransjens rettledning for arealmåling, senest  
revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også  
areal (unntatt boder) som ligger utenom selve  
bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger  
også i P-Rom. Dette kan være beboelsesrom som  
ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og  
garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører  
boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940  
fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal  
selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva  
som defineres som primærrom (P-ROM) eller  
sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan  
rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om  
enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til  
dagens bruk.

BEBYGGELSEN
I området er det stort sett hyttebebyggelse samt  

noen gårdsbruk som ligger et godt stykke unna  
hyttetomtene og hyttebebyggelsen.

GRUNNAREALER
Tomten er naturtomt og består av fjell, trær og lyng
Tomteareal: 1890.8 m²
Tomt/    Eierform: Eiet tomt

ENERGIMERKING
Energimerke og oppvarmingskarakter er ikke gitt da  
det må bygges hytte først.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du  
på www.energimerking.no

OVERTAKELSE
Etter avtale

FORMUESVERDI
KOMMUNALE AVGIFTER
Det er ikke kommunale avgifter før eiendommen er  
tatt i bruk

DIVERSE
Her kan du bygge deg drømmehytta. Til opplysning  
er det kommuneplanens arealdel L2008018 som  
gjelder og har ikrafttredelse fra 13.4.2011. 
1.5.4 Hyttebebyggelse
Fradelt hyttetomt kan være maksimalt 1,5 dekar.  
Hver hyttetomt eller feste kan bebygges med kun en  
hytteenhet.
Hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd  
areal (BYA) = 120 m2.
Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med  
maksimalt bebygd areal (BYA) = 135 m2, der en  
parkeringsplass på 15 m2
inngår i maksimalt bebygd areal.
Innenfor disse arealgrenser tillates i tillegg til hytte  
også oppført uthus og anneks.
Uthus kan eventuelt oppføres sammen med garasje.
Hytte og anneks skal danne en hytteenhet og  
avstanden mellom disse skal ikke være mer enn 4,0  
meter.
Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd  
areal (BYA) = 90 m2, og uthus/    garasje eller anneks  
kan være maksimalt 
bebygd areal (BYA) = 30 m2.
Terrasser kan i tillegg til totalt bebygd areal på 120/     
135 m2, tillates med maksimalt bebygd areal (BYA) =  
30 m2.
Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal  
gesimshøyde på 3,5 m og maksimal mønehøyden  
på 5,5m over planert terreng målt ved bygningens  
høyeste fasade.
Bebyggelsen skal tilpasses landskapet og  
nærliggende bebyggelse.
Maksimalt bebygd areal kan gjennom  
reguleringsplan settes lavere ut fra spesielle  
landskaps-, miljø-, kultur- og friluftsverdier. 

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/     

rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved  
overskjøting til ny hjemmelshaver:

5037/    246/    49:
17.09.2015 - Dokumentnr: 851642 - Jordskifte
Jordskiftesak 1700-2014-0018 Sandvikvegen 
Gjelder denne registerenheten med flere 

19.08.2003 - Dokumentnr: 7223 - Registrering av  
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:5037 Gnr:246 Bnr:1 

01.01.2018 - Dokumentnr: 257989 - Omnummerering  
ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1719 Gnr:246 Bnr:49 

VEI, VANN, AVLØP
Det er privat vei. Vann og avløp er ikke tilknyttet.

OFFENTLIGE PLANER/    REGULERING/    KONSESJONSPLIKT
Tomten ligger i et fritidsområde med landbruk rundt.  
Reguleringsplanen heter L1998004 - Skarpøya og har  
ikrafttredelse fra 28.5.1998.
Forøvrig gjelder kommuneplanens arealdel L2008018  
og har ikrafttredelse fra 13.4.2011.

LOVANVENDELSE
Eiendommen selges "som den er", jf.  
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras  
således slik den fremstår ved besiktigelse med  
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert  
på selgers opplysninger og meglers egne  
undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn  
i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne.  
Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn  
i egenerklæringen fra selger som er inntatt i  
salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen  
nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før  
bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold  
ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til,  
og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf.  
avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man  
kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at  
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om  
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder dersom  
boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er  
gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen  
markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder  
likevel bare dersom man kan gå ut fra at  
opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på  
en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn  
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra  
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum inklusive omkostninger betales ved  
overtagelse

HVITVASKINGSREGLENE
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking  
og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om  
mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking  
innehar også strenge regler om kontroll av  
legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder,  
selger, kjøper og fullmektiger for disse.

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven gjør vi  
oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for  
videre oppfølgning.

EIENDOMSMEGLER/    DAGLIG LEDER
Ole Kristian Vaagan
tlf: 404 08 588
okv@meglerendin.no

MEGLEREN DIN AS
Sorgenfriveien 9
7031 Trondheim
Org.nr.: 997 885 406

SALGSOPPGAVE DATO
11.05.2021

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN
Kommunale dokumenter

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere  
informasjon.

INFORMASJON OM BUDGIVNING
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av  
budkjema og budskjema finnes også i  
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl  
med å ta kontakt dersom det er behov for bistand  
for å gi bud.

Om boligen



 
 

MEGLEROPPLYSNINGER 
 
 
 
 

Gårdsnr: 246 Bruksnr: 49 Festenr:       Seksjonsnr:       
Adresse: Sandvikvegen 380, 7632 ÅSENFJORD 
Dato: 18.02.2021 Målernummer:       

 
 

 
 Ja Nei 

Foreligger det pålegg vedrørende elektriske anlegg   

I tilfelle ja, hvilke?       
Dato for siste kontroll av anlegget:       
Merknader: Anlegget er ikke kontrollert.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TENSIO TN 

Fakturaadresse: Postboks 456 Alnabru - 0614 Oslo 
Postadresse: Postboks 2551 - NO 7736 Steinkjer 
Besøksadresse: Sjøfartsgata 3 - 7714 Steinkjer 

Telefon: +47 74 12 15 00 • Org.nr.: 988 807 648 
Nettsted: tensio.no • E-post: firmapost.tn@tensio.no 

4210 FEIL OG MANGLER PÅ ELEKTRISKE ANLEGG 

Levanger kommune
Adresse  Pb 130, 7601
Telefon

Utskriftsdato: 18.02.2021

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Tilknytning til vei, vann og avløp Kilde: Levanger kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 5037  Gårdsnr.: 246  Bruksnr.: 49 
Adresse: Sandvikvegen 380, 7632 ÅSENFJORD
Referanse:  1-0002/21

Vann Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig nett.

Avløp Eiendommen har ikke avløp.

Vei Eiendommen er tilknyttet privat vei.

Pålegg Tilknytningsforhold ikke vurdert.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



Levanger kommune
Adresse  Pb 130, 7601
Telefon

Utskriftsdato: 18.02.2021

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Kilde: Levanger kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 5037  Gårdsnr.: 246  Bruksnr.: 49 
Adresse: Sandvikvegen 380, 7632 ÅSENFJORD
Referanse:  1-0002/21

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. 

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Levanger kommune
Adresse  Pb 130, 7601
Telefon

Utskriftsdato: 18.02.2021

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7 Kommunale avgifter og eiendomsskatt Kilde: Levanger kommune

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 5037  Gårdsnr.: 246  Bruksnr.: 49 
Adresse: Sandvikvegen 380, 7632 ÅSENFJORD
Referanse:  1-0002/21

Kommunalt standardgebyr for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud

Avgift Grunnlag Årlig avgift

Renovasjon Ekstern leverandør Innherred renovasjon

Eiendomsskatt 1996

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.

Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



©Norkart 2021

17.02.2021
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Levanger kommune

246/49

UTM-33

Reguleringsplankart

Adresse: Sandvikvegen 380

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Tegnforklaring
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Levanger	kommune
Adresse:	Postboks	130,	7601	LEVANGER

Telefon:	74	05	25	00

Utskriftsdato:	17.02.2021

Planopplysninger
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Levanger	kommune

Kommunenr. 5037 Gårdsnr. 246 Bruksnr. 49 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Sandvikvegen	380,	7632	ÅSENFJORD

Opplysningene	omfatter	gjeldende	planer	og	pågående	planarbeid	for	eiendommen.	Nærmere	opplysninger	om	den	enkelte

plan	med	dokumenter,	mindre	endringer,	etc	finnes	på	internett,	se	lenker	under.	Oppgitte	delarealer	viser	planinformasjon	på

eiendommen.	Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	forekomme	feil,	mangler	eller	avvik.	Spesielt	gjelder	dette	for	eiendommer	med

usikre	eiendomsgrenser,	eller	der	eiendommen	ikke	er	oppmålt.

Kommuneplaner
Id L2008018

Navn Kommuneplanens	arealdel

Plantype Kommuneplanens	arealdel

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 13.04.2011

Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5037/Plan/vedtaksdokumenter/L2008018-B.pdf	

Delarealer Delareal 1	891	m
Arealbruk Spredt	boligbebyggelse,Framtidig

Reguleringsplaner
Id L1998004

Navn Skarpøya

Plantype Eldre	reguleringsplan

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 28.05.1998

Bestemmelser http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5037/Plan/vedtaksdokumenter/L1998004-B.pdf	
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BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel 
 
Vedtatt av Levanger kommunestyre den 13.04.2011, sak nr. 18/11.    ………………………... 
          ordfører 
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11.        ………………………... 
          ordfører 
 
Rettslig bindende bestemmelsene framgår av de enkelte punkt nedenfor, mens retningslinjer 
er gitt med kursiv tekst. Retningslinjene er kun veiledende og kan ikke brukes som selvstendig 
begrunnelse for vedtak, men er ment som en klargjøring om hvordan bestemmelsene skal 
forstås. 
 
Forholdet til kommunedelplaner og reguleringsplaner som fortsatt skal 
gjelde. 
 
Kommunedelplanene for Levanger sentrum vedtatt 27.09.2000 og Verdal by vedtatt 
26.03.2007 gjelder foran kommuneplanens arealdel. 
 
Regulerings- og bebyggelsesplaner utenfor kommunedelplanområdene for Levanger sentrum 
og Verdal by som fortsatt skal gjelde, er vist på plankartet og opplistet i punktet nedenfor. 
 
1. Generelle bestemmelser (gjelder innenfor alle arealformål). 
 
1.1 Plankrav (§ 11-9, nr. 1). 
 
1.1.1 Tillatelse til tiltak etter § 1-6 (Pbl. 2008) innenfor områder for bebyggelse og anlegg, 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og forsvaret (§11-7, nr.1, 2, 
3 og4) kan ikke gis før området inngår i reguleringsplan. 

  
1.1.2 For nye utbyggingsområder i Leklemsåsen skal det foreligge områderegulering før 

detaljregulering kan vedtas. Områdereguleringen skal bygge på følgende 
forutsetninger; 

 Leklemsåsen skal tilrettelegges for utbygging av hovedsakelig eneboliger. 
  

For området Hotran, Skogn avgrenset i sør av en framtidig omlagt Eknesveg (hvor det 
tas utgangspunkt i eksisterende avkjørsel fra E6), kan det igangsettes 
områderegulering for et mulig framtidig næringsareal fra det tidspunkt at 
næringsarealene innenfor Norske Skogs område er utnyttet.  

 
1.1.3 For campingplassene Tuset nordre (C 02), Midtholmen nordre (C03) og Auskin (C 04) 

kreves detaljreguleringsplan. 
 
1.2 Utbyggingsavtale (§ 11-9, nr. 2). 
 
1.2.1 Utbyggingsavtale kan brukes innenfor hele kommunen. Utbyggingsavtale skal inngås 

før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan med 
tilhørende bestemmelser også forutsetter andre tiltak som er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtak. 

 



 

2 
 

1.2.2 Utbyggingsavtale kan også inngås der det fra kommunens side er ønskelig å regulere 
antallet boliger i et område, største og minste boligstørrelse, eller å stille krav til 
bygningers utforming.  

 
 
1.3 Teknisk infrastruktur (§ 11-9, nr. 3) 
 
1.3.1 Innenfor områder hvor det er gitt konsesjon for fjernvarme, skal ny bebyggelse 

inklusiv påbygg, tilbygg og større hovedombygginger med BRA over 250 m2 
tilknyttes fjernvarmeanlegget. Konsesjonær må da bekrefte at fjernvarme kan leveres 
til det aktuelle tiltaket. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra 
tilknytningsplikten, der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket 
vil være miljømessig bedre enn tilknytning.  

 
 
1.4 Rekkefølgekrav (§ 11-9, nr. 4). 
 
1.4.1 For områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke utbygging finne sted før 

nødvendige tekniske anlegg for vann, avløp, energiforsyning og kommunikasjon 
(adkomstveg, gang- og sykkelveg, parkering) er gjennomført før bebyggelsen tas i 
bruk.  

 
1.4.2 Fellesareal for lek og opphold skal ferdigstilles før ferdigattest kan gis. 

 
1.5 Rammebestemmelser (§ 11-9, nr. 5). 
 
1.5.1 Byggegrense 

Bygninger tillates ikke oppført nærmere offentlige vann- og avløpsanlegg enn 4 meter. 
 
1.5.1a Utenfor regulert område gjelder byggegrenser fastsatt i Vegloven og Jernbaneloven. 

Dersom ikke annet følger av reguleringsplan er det forbudt uten etter avtale med 
kjøreveiens eier å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller 
oppfylling innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje.  
Der Veglovens byggegrense tidligere er fraveket gjennom plan, skal byggegrensen mot 
veg følge hovedlinjene i eksisterende hovedbebyggelse. 
 

1.5.2 Boligbebyggelse 
Fradelt boligtomt kan være maksimalt 2 dekar. 
Boligtomt kan bebygges med prosent bebygd areal (%-BYA) = 35 % og bebygd areal 
(BYA) = 300 m2. 
Boligbebyggelse kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 6,5 m og maksimal 
mønehøyde på 9,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. 
Takoppløft eller ark på inntil ¼ lengde av takflaten kan tillates uavhengig av maksimal 
gesimshøyde. 

 
1.5.3 Garasjer 

Garasje i tilknytning til bolig kan oppføres med maksimalt bebygd areal (BYA) = 50 
m2. Garasjer kan ha maksimal gesimshøyde på 3,0 meter og maksimal mønehøyde på 
5,5 meter over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. 
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Frittstående garasjer i tilknytning til boliger innenfor bebyggelse og anlegg og som 
ligger ved kommunal veg eller felles adkomstveg, kan plasseres med portvegg 
minimum 5,0 meter fra vegkant eller sidevegg 2,0 meter fra vegkant. 

 
1.5.4 Hyttebebyggelse 

Fradelt hyttetomt kan være maksimalt 1,5 dekar. Hver hyttetomt eller feste kan 
bebygges med kun en hytteenhet. 
Hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2.  
Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 135 
m2, der en parkeringsplass på 15 m2 inngår i maksimalt bebygd areal. 
Innenfor disse arealgrenser tillates i tillegg til hytte også oppført uthus og anneks. 
Uthus kan eventuelt oppføres sammen med garasje.  
Hytte og anneks skal danne en hytteenhet og avstanden mellom disse skal ikke være 
mer enn 4,0 meter. 
Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m2, og uthus/garasje 
eller anneks kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2.  
Terrasser kan i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, tillates med maksimalt 
bebygd areal (BYA) = 30 m2. 
Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal 
mønehøyden på 5,5m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. 
Bebyggelsen skal tilpasses landskapet og nærliggende bebyggelse. 
Maksimalt bebygd areal kan gjennom reguleringsplan settes lavere ut fra spesielle 
landskaps-, miljø-, kultur- og friluftsverdier. 

 
1.5.5 Naust 

Mønehøyden for naust skal være maksimalt 4,5 m ved sjø og 3,5 m ved ferskvann over 
planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade. Naust skal ha takvinkel mellom 
25 og 35 grader. 
For naust i tilknytning til sjø tillates maksimalt bebygd areal (BYA) = 30m2 med 
maksimal bredde 5 m regnet til utvendig kledning. For naust i tilknytning til ferskvann 
tillates maksimalt bebygd areal (BYA) = 20m2 med maksimal bredde 3,5 regnet til 
utvendig kledning. 

 Naustplassering skal tilpasses terrenget og males i naturtilpassede farger. 
 
1.5.6 Campingplasser 

Campingplassene på eiendommene Tuset nordre 1721/64/1, Midtholmen nordre 
1721/216/2 og Volen nedre 1721/131/3 kan ikke bebygges med faste installasjoner 
som beslaglegger dyrka mark. Viss campingvirksomheten opphører skal arealet 
tilbakeføres til LNF-område. 

 
 1.5.7 Parkering 

I reguleringsplaner eller søknader om tillatelse skal det dokumenteres at det på eget 
område eller fellesområde kan avsettes parkeringsplasser og manøvreringsareal som 
dekker følgende krav; 

 
Type bebyggelse     Antall p-plasser 
Enebolig/tomannsbolig    2,0 pr. boligenhet 
Rekkehus /boliger med 3 eller flere enheter  1,5 pr. boligenhet 
Hybler       1,0 pr. boligenhet 
Fritidsbolig m/vegadkomst    1,0 pr. hytteenhet 
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Industri/Lager      1,0 pr. 100 m2 BRA (bruksareal) 
Forretning/kontor     1,0 pr. 50 m2 BRA (bruksareal) 
Hotell/restaurant/kafe/forsamlingslokale  1,0 pr. 25 m2 BRA (bruksareal) 
Skoler/barnehager/helseinstitusjoner   1,5 pr. ansatt 

  
Oppstillingsplasser for sykler og motorsykler skal i henhold til behov avsettes på eget 
område. 
Minimum 5 % av parkeringsplasser i tilknytning til felles parkeringsanlegg skal 
tilrettelegges for bevegelseshemmede. 
Gjennom reguleringsplan kan det fastsettes andre parkeringskrav dersom forholdene 
gjør dette påkrevet eller dersom planen omfatter annen type bebyggelse. 

 
1.5.8 Leke- og uteoppholdsareal 

I reguleringsplaner skal det dokumenteres at det på eget område eller fellesområde kan 
avsettes leke- og oppholdsareal som dekker følgende krav; 
 

1. I boligområdene skal det avsettes minimum 50 m2 felles eller offentlig uteareal pr. 
boligenhet.  

2. Boligområder med 5 eller flere enheter skal innenfor en avstand på 100 m fra 
boligbebyggelsen, sikres sammenhengende areal til småbarnslekeplass på minimum 
150 m2. 

3. Boligområder med 25 eller flere enheter skal innenfor en avstand på 250 m fra 
boligbebyggelsen, sikres sammenhengende areal til områdelekeplass på minimum 1,5 
dekar. 

4. Boligområder med 100 eller flere boligenheter skal innenfor en avstand på 400 m fra 
boligbebyggelsen, sikres sammenhengende areal til ballfelt på minimum 1,5 dekar. 

5. Gjennom reguleringsplan for fortettingsprosjekt spesielt i bykjernene kan det fastsettes 
andre krav til leke- og uteoppholdsareal, som ligger innenfor rammen om at minste 
uteoppholdsareal (MUA) = 20 % av bruksarealet (BRA) for bebyggelsen på tomten og 
at minst 50 % av MUA skal ligge på bakkeplanet. 

6. Areal for lekeplasser skal ha hensiktsmessig lokalisering og utforming, ha 
tilfredsstillende støyforhold på maksimalt 55 Lden, ha solrik beliggenhet og være 
skjermet for sterk vind, forurensning, sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. 

7. Deler av områdelekeplasser skal være universell utformet. 
8. Ved eventuell omdisponering av areal som i planer er avsatt til felles uteoppholdsareal 

eller friområde og er i bruk eller egnet for lek, skal det skaffes fullverdige 
erstatningsareal. 

  
1.5.9 Universell utforming 

Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for reguleringsplaner og 
søknad om tiltak. Det publikumsrettede fysiske miljø skal planlegges og opparbeides 
slik at bygninger og anlegg er tilgjengelig for alle. Det skal dokumenteres hvordan 
universell utforming ivaretas. 
 

1.5.9a Planer for utbygging skal i størst mulig grad gis universell utforming, dvs. at 
bebyggelse og anlegg er tilgjengelige og kan nyttes av brukere med ulike 
funksjonshemninger uten spesielle innretninger for disse. 
Det skal legges til rette for brukermedvirkning for å identifisere problemer og 
kvalitetssikre løsninger. 
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1.5.10 Skilt- og reklameinnretninger 
Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og skal 
harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Den skal plasseres på veggflaten, og 
det tillates ikke plassering på tak, møne eller over gesims. Blinkende eller bevegelige 
skilt/reklameinnretning tillates ikke. 
Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 
4 meter, eller en rimelig del av fasaden som virksomheten disponerer. Samlet areal 
skal ikke overskride 8 m2. På fredede eller bevaringsverdige bygninger skal 
maksimum størrelse være 1,0 m2. Der det er flere virksomheter med samme inngang 
skal det være et felles ensartet skilt. 
Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter og skal ikke ha lavere høyde over 
fortau/gang- og sykkelveg enn 2,5 meter.  
Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i 
forhold til omgivelsene eller for trafikken, eller i strid med ønsket utvikling i 
kommunen. Innretning som antas å medføre fare kan kreves fjernet ved pålegg fra 
kommunen. 

 
1.6 Miljø, fare, estetikk m.m. (§ 11-9, nr. 6) 
1.6.1 Støy og annen forurensning  

 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442) skal legges til grunn ved planlegging og bygging av bebyggelse til støyfølsom 
bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager) og for 
støyende virksomhet. For innendørs støynivå gjelder teknisk forskrift. 
 
I områder med støyvarselkart skal det innenfor rød sone ikke tillates oppført ny 
bebyggelse til støyfølsom bruk. Gjenoppbygging, ombygging og utvidelse av 
eksisterende bebyggelse til støyfølsom bruk kan tillates, der det kan framlegges 
støyfaglig utredning som viser hvordan tilfredsstillende innendørs og utendørs 
støynivå kan oppnås. Utbygging som medfører økning i antall enheter skal ikke 
tillates.  
  
I områder med støyvarselkart skal det innenfor gul sone gjennomføres støyfaglig 
utredning før området kan vurderes utbygget med ny bebyggelse til støyfølsom bruk.  
 
Nye utbyggingsområder for boliger, hytter, campingplasser, institusjoner og 
permanente arbeidsplasser skal ikke plasseres innenfor sone som har magnetfelt større 
enn 0,4 mikrotesla. 

  
1.6.2 Flom 

 For ny bebyggelse og større tilbygg over 25 % av eksisterende bygg i flomutsatte 
områder, skal bebyggelsens grunnmurshøyde eller laveste golvnivå ha minimum 
kotehøyde for 200 – årsflom + 0,5 meter. 

 
For ny bebyggelse og større tilbygg over 25 % av eksisterende bygg i områder ved 
sjøen hvor stormflo er dimensjonerende for havnivået, skal bebyggelsens 
grunnmurshøyde eller laveste golvnivå ha minimum kotehøyde på 3,2 m. 
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1.6.3 Estetikk 
Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske 
skjønnhetshensyn mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder 
både for tiltaket i seg sjøl og i forhold til omgivelsene.  
Ved nybygging innen eksisterende utbyggingsområder skal det legges vekt på at ny 
bebyggelse tilpasser seg strøkets karakter mht. plassering i forhold til vei, gate, plass, 
og i forhold til bygningsvolum, proporsjonering, høyde, takform, materialbruk m.v.   
 

1.6.3a Nye bygninger og anlegg samt endringer av eksisterende skal utformes i samspill med 
omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på stedet, kulturlandskapet og den 
tradisjonelle byggeskikken.  
Bebyggelsen skal underordne seg områdets topografiske særpreg, ha en helhetlig 
form-, farge- og volumoppbygging, og fremme gode gate- og uterom. I særlig 
eksponerte områder skal det tas ekstra hensyn.  
 

1.6.3b Større byggevolum i sentrumsområder bør utformes slik at bygningene blir oppbrutt i 
volum og fasade. I næringsområder skal parkeringsanlegg, område for varelevering 
og lagringsplass ute, skjermes med bygninger og beplantning. 
I områder som har mer sammensatt bebyggelse må ny bebyggelse vurderes i 
sammenheng med det nærmeste naboskap, og bidra til at området får et helhetlig 
preg. 
 

1.6.3c Ved nybygging/ombygging skal det dokumenteres at ansvarlig utbygger har 
gjennomført en estetisk vurdering av bygget i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
 

1.7 Bevaringsverdig bygninger og miljø (§ 11-9, nr. 7) 
For bygning som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø har historisk, 
arkitektonisk eller annen kulturell verdi som bør bevares, kan kommunen kreve at det 
tas hensyn til disse verdier ved endring av bestående bygning eller oppussing av 
fasade. Med sikte på bevaring og /eller gjenoppretting av bygningens karakter kan 
kommunen kreve at husets takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger 

  opprettholdes eller tilbakeføres. 
 
1.7.a Før ombygging eller riving av eldre SEFRAK registrerts bygninger godkjennes, skal 

det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet (fylkeskommunen). 
 
1.7.b Kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på og utvikles som positive og 

identitetsskapende elementer i et helhetlig utviklingsperspektiv. Både enkeltanlegg og 
bevaringsverdige områder skal sikres. Kulturminner må ses i sammenheng med sine 
omgivelser, og ved ny bebyggelse og anlegg i kulturminners nærhet må det tilstrebes 
en tilpassing.  
 

1.7.c Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal oppfylles på 
reguleringsplannivå. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet 
automatiske fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den grad 
det berører kulturminnet eller dens sikringssone. Alle tiltak som vil eller kan berøre 
slike kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndigheten for godkjenning. 
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1.8 Avklaring og oppfølging i videre reguleringsarbeid (§ 11-9, nr. 8) 
 
1.8.1 ROS-analyse 

Risiko- og sårbarhetsanalyser om relevante forhold skal inngå i reguleringsplaner for 
utbygging. Analysens omfang tilpasses hver enkelt sak. 
 

1.8.1a Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det påses at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
 

1.8.1b Risiko og sårbarhet vurderes i forhold til naturfarer samt menneske- og 
virksomhetsbaserte farer, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
sin sjekkliste skal legges til grunn. Analysen skal vurdere sannsynlighet og 
konsekvenser av uønskede hendelser. 

 
1.8.2 Barn og unge  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal legges til grunn for 
reguleringsplaner. Konsekvensene for barn og unges oppvekstmiljø skal beskrives og 
vurderes særskilt. 
Planprosessen skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn og unge som part 
blir ivaretatt.  
Det skal sikres et oppvekstmiljø som inneholder fysiske, sosiale og kulturelle 
kvaliteter. Det skal tas spesielt hensyn til trafikksikre snarveger, gang- og 
sykkelforbindelser og gode og varierte aktivitetsområder. 
 

1.8.2a Ved arealplanlegging generelt og ved planleggingen av bygg og anlegg for barn og 
unge, skal barn og unges behov være grunnleggende for utformingen. Områder som er 
spesielt egnet for eller tilrettelagt for barn og unges fritidsaktiviteter, skal vurderes 
strengt i forbindelse omdisponeringer av areal. 
 

1.8.2b Innenfor boligområdene skal det avsettes tilstrekkelig og godt egnet uteareal til lek og 
opphold for barn og unge. Leke- og oppholdsareal skal være skjermet mot vind, 
snødrev, samt mot forurensing og helsefare. Terrenget skal være egnet til formålet. 
Leke- og oppholdsareal skal gi muligheter for ulik type lek og kunne brukes av ulike 
aldersgrupper, samt gi muligheter for samkvem mellom barn, unge og voksne. 
Adkomst til områdene må kunne foregå langs gang- og sykkelveg, fortau, sti eller lite 
trafikkert veg.  
 

1.8.2c Barnerepresentanten skal delta fra start i planprosesser der konsekvenser for barn og 
unges oppvekstmiljø blir berørt, og det skal dokumenteres at Rikspolitiske 
retningslinjer (RPR) for styrke barn og unges interesser i planleggingen er fulgt opp. 

 
1.8.3 Grad av utnytting 

Ved regulering av nye næringsarealer skal det legges opp til effektiv og høy utnytting 
av arealene. Minimums utnyttingsgrad skal inngå i bestemmelsene. 
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1.8.4 Energi 
I reguleringsplaner som tilrettelegger for utbygging med BRA større enn 500 m2, skal 
det foreligge en varmeplan for området basert på fornybar energi. Tilknytning til 
eventuelt nærvarmeanlegg eller til fjernvarmeanlegg skal avklares i varmeplanen.  
Dersom varmeplanen viser at det er lønnsomt med fornybar energi, skal dette velges 
som energiløsning. 
 

1.8.4a Kommunens ”Klima og energiplan” legges til grunn for energivurderinger i saker 
etter plan- og bygningsloven. 
 

1.8.4b Ved oppføring av ny bebyggelse skal det i størst mulig grad legges til rette for 
energiøkonomisering og bruk av fornybar energi. Bebyggelsen skal prosjekteres og 
utføres slik at det fremmer lavt energibehov (lavenergi-/passivhus). 

 

2. Bebyggelse og anlegg (11-7, nr. 1). 
 
2.1 Unntak fra plankrav (§ 11-10, nr. 1) 

Følgende tiltak kan unntas fra plankravet dersom de er i samsvar med arealformålene 
og øvrige bestemmelser i kommuneplanens arealdel: 
Mindre tilbygg og påbygg som utgjør maksimalt 25 % av eksisterende bygg eller 
ombygging av eksisterende bebyggelse, samt utvidelse av tidligere godkjent 
bebyggelse på eksisterende bolig- og hytteeiendommer innenfor bestemmelsenes pkt. 
1.5, unntatt eksisterende fritidsbebyggelse innenfor 100 metersbeltet langs sjø. 
Tiltak innenfor eksisterende områder som er mindre enn tre boligenheter, ikke har 
større BYA enn 500 m2 eller ikke er en etappe av større utbyggingstiltak. 
Installasjoner og bygninger som er del av vann-, avløps- og energianlegg. 

 
2.2 Rammebestemmelser (§ 11-9, nr. 5). 

Generelle bestemmelser pkt. 1.5 gjelder i den utstrekning de vil være aktuelle. 
 
2.a Arealutnyttelse og byggetetthet 

Ved planlegging av nye byggeområder for næring skal det tilstrebes en høy 
arealutnytting. Gjennom reguleringsplaner og ved øvrig tilrettelegging skal det 
stimuleres til fortetting, transformasjon og høy arealutnyttelse i eksisterende 
næringsområder. 
Alle reguleringsplaner skal starte med en enkel landskapsanalyse og en 
egnethetsvurdering for forskjellige typer utbygging i forhold til eksisterende 
vegetasjon, topografi og klima, slik at områdets kvaliteter kan bevares. 

 
2.b Boligområder 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for boliger skal det påses at området får sikker 
adkomst og gode kommunikasjoner. Det skal avsettes nødvendige arealer til 
fortau/gang- og sykkelveger, bussholdeplasser og lekeareal/grønnstrukturer. Lokale 
leke- og oppholdsmuligheter skal vurderes før arealer til boliger og veger fastsettes. 
Grøntområder og korridorer med trafikksikker beliggenhet skal vurderes i tilknytning 
til boligområdene. 
Fortetting på eksisterende boligtomter kan skje ved fradeling der tomtestørrelse og 
terrengform egner seg. Både gjenværende og fradelte boligtomter skal være 
tilstrekkelig til å romme bolig, garasje og parkeringsbehov. Både ny og gjenværende 
boligtomt skal ha tilfredstillende leke- og uteoppholdsarealer. 
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2.c Hytteområder 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for nye eller fortetting av eksisterende 
hytteområder, skal det tas hensyn til terrenget og naturlige elementer som åser, koller, 
svaberg m.v. Disse elementer skal ikke nedbygges selv om de ligger innenfor 
avgrensninger på plankartet.  
Ved plassering av bygninger og interne veger skal det tas hensyn til terrengforhold 
slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep unngås. 
Hytter skal fortrinnsvis plasseres i grupper der det tas hensyn til hvordan infrastruktur 
som adkomst, parkering, strøm, avløps-/ resipientforhold og innlegging av vann kan 
løses. Strømledninger bør legges som jordkabler innenfor byggeområdene. Felles 
parkeringsplasser innenfor hytteområdene bør dimensjoneres for 1,5 parkeringsplass 
pr. hytteenhet. 
Hytter skal ikke plasseres på dyrka jord.  

 
2.d Råstoffutvinning 

Masseuttak utenfor områder avsatt til råstoffutvinning er ikke tillatt, med unntak av 
mindre masseuttak til alminnelig landbruksdrift på egen eiendom. Nye masseuttak skal 
vurderes og avklares gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel med påfølgende 
detaljregulering. Detaljregulering skal bl.a. avklare behovet for egne driftsplaner, 
avbøtende tiltak, etappevis og tidsavgrenset drift, restaurering og tilbakeføring av 
terreng samt etterfølgende arealbruk. 
Områder for råstoffutvinning skal lokaliseres slik at eksisterende boligbebyggelse i 
minst mulig grad utsettes for støy, støv eller annen negativ påvirkning fra driften og 
transporten til og fra området, eventuelt at det skal vurderes avbøtende tiltak. 

 
 
3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 11-7, nr. 2). 
 
3.1 Unntak fra plankrav (§ 11-10, nr. 1). 

Utbedringstiltak som ikke medfører inngrep i annet arealformål kan gjennomføres uten 
reguleringsplan. 

3.2 Rammeplan for avkjørsler (§ 11-10, nr. 4). 
 Statens vegvesen sin rammeplan for avkjørsler skal ligge til grunn for nye og utvidet 

bruk av avkjørsler på riks- og fylkesveger i uregulert strøk. 
  
3.a Generelt 

Ved planlegging av veger og anlegg for teletjenester og energioverføring skal det 
stilles krav til estetisk kvalitet og utforming. Nye, mindre kraftledninger skal legges 
som jordkabel. Skjæringer og fyllinger skal opparbeides på en naturlig og god måte 
og avrundes mot eksisterende terreng. 

 
3.b Parkeringsareal 

Arealbehov for nye parkeringsplasser i sentrumsområder skal fortrinnsvis søkes løst 
ved bygging av parkeringskjeller/-hus. 
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4. Grønnstruktur (§ 11-7, nr. 3). 
 
4.1 Unntak fra plankrav (§ 11-10, nr. 1). 

Tilretteleggingstiltak som er i samsvar med og underbygger områdets funksjon som 
grønnstruktur kan unntas krav om reguleringsplan. 

 
4.a Sammenhengende grønnstruktur som gir mulighet for ferdsel mellom boligområder og 

friarealer, skole, barnehager, idrettsanlegg, marka og strandsonen m.m, må bevares 
og forsterkes. Parker, lekeplasser, nærmiljøanlegg og lignende skal i hovedsak legges 
i tilknytning til grønnstrukturen.  
 

4.b Jord- og skogbruksarealer som er del av sammenhengende grøntkorridorer og som er 
viktige for biologisk mangfold, friluftsliv og kulturlandskap, skal vurderes meget 
strengt hvis omdisponeringen kan føre til en punktering av en sammenhengende 
grønnstruktur. Omdisponering av denne kategorien arealer vil bare kunne finne sted 
når endringene er nødvendige sett ut i fra de offentlige hensyn som skal ivaretas 
gjennom plan- og bygningsloven. 

 
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 11-7, nr. 5 a og b). 
 
5.1 Rammebestemmelser (§ 11-9, nr. 5, gjelder for § 11-7 nr. 5 a og b). 

For ny og eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse gjelder bestemmelsene pkt. 
1.5 med unntak av 1.53.  

 
5.2 Omfang, lokalisering og bruksendring (§ 11-11, nr. 1, gjelder for § 11-7 nr. 5 a). 

Ny bebyggelse som er i samsvar med LNFR-formålet skal ikke plasseres i konflikt 
med viktige natur- og kulturinteresser eller monumentale bygninger. 

Bruksendring til tilleggsnæring innen eksisterende bebyggelse på landbrukseiendom 
kan tillates, der dette ikke er til ulempe for landbruksdrifta eller medfører vesentlige 
miljømessige ulemper for omgivelsene, som f.eks. støy, støv og lukt, og hvor tiltaket 
ikke innebærer fradeling. Tiltaket må ikke medføre endring av bygninger som fører til 
konflikt med viktige karaktertrekk for bebyggelse og gårdstun. 
 
Tillatelsen gjelder ikke bruksendring av eksisterende bygg på landbrukseiendom som 
ligger i 100-metersbeltet langs sjø og/eller berører andre regionale/ nasjonale 
miljøverdier. 
Arealkrevende handel/ virksomhet kan ikke finne sted med hjemmel i denne 
bestemmelsen. 

 
5.3 Spredt boligbebyggelse (§ 11-11, nr. 1, gjelder for § 11-7 nr. 5 b). 

Innenfor kartfestede LNFR – områder for spredt boligbebyggelse kan det i tillegg til 
nødvendig landbruksbebyggelse i planperioden (10 år) tillates de antall boliger som 
følger av tabellen nedenfor. Endring av antallet boliger kan skje ved rullering av 
planen hvert 4. år. 
Planen legger til rette for boliger utenfor regulerte boligfelt. 60 boliger i Verdal og 95 
boliger i Levanger. I LNFR-områdene er det avtegnet på kart områder for spredt 
boligbygging. 
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Levanger: 
Område Antall boliger  
Åsenfjord 4 
Voll – Åsen sentrum 10 
Åsen nord 8 
Ekne 8 
Ronglan 6 
Voll/Gryte 3 
Markabygda 8 
Gilstad/Granheim/Halsan 6 
Matberg/Munkeby 8 
Okkenhaug 8 
Mule 8 
Ytterøy 13 
Totalt 90 
  
 
 Verdal: 
Område Antall boliger  
Vinne 10 
Garnes 5 
Sul 3 
Leksdal 12 
Leirådal 8 
Vuku 7 
Ulvilla 5 
Helgådal 5 
Kleppen 2 
Vera 3 
Totalt 60 
 
  

1. Plassering av bebyggelsen må skje i samsvar med plan- og bygningslovens krav om 
sikkerhetsvurderinger. 

2. Bebyggelsen må ikke plasseres i områder som har regional og nasjonal stor verdi for 
biologisk mangfold. 

3. Kulturminner må ikke forringes. Bebyggelsen må tilpasses kulturlandskapet. 
4. Dyrkajord eller reelt dyrkbar jord må ikke omdisponeres. 
5. Det må kunne etableres godkjente løsninger for avkjørsel, vann og avløp. Godkjent 

løsning for avløp innenfor nedbørsfeltet for drikkevannskilder, er kun tilknytning til 
kommunalt avløpsanlegg. 

6. Nye avkjørsler/veger skal ikke gå over dyrka jord. 
7. Maksimal tomtestørrelse skal være 2 dekar. 
8. Fradeling av tomter må ikke føre til driftsmessige eller miljømessige ulemper for 

landbruket. 
9. Ved nybygging av 4 boliger eller flere som bygges samtidig og ligger naturlig sammen 

med avstand under 100 m, skal det utarbeides reguleringsplan. 
10. Innenfor området Voll – Åsen kan ny spredt boligbygging kun tillates i tilknytning til 

og som fortetting av eksisterende husklynger. 
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5.4 Unntak fra forbud i 100-metersbeltet langs sjø (§ 11-11, nr. 4, gjelder for § 11-7 

nr. 5 a og b). 
Forbudet mot tiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjø gjelder ikke for oppføring av 
nødvendige bygninger og mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, fiske, 
og ferdsel til sjøs. 

 
5.a Bebyggelsen 

Ved nybygging, tilbygging og rehabilitering innen gardstun der det finnes 
representativt eksempel på trønderlåna, skal det tas hensyn slik at viktige 
karaktertrekk ikke går tapt. Bygninger skal være stedstilpasset med utforming i forhold 
til stedets bebyggelse, materialer, farger og lignende. 
Tidligere bebygde tun der rester fra tidligere bosetning finnes, kan det oppføres ny 
bebyggelse. 

 
5.b Samdrift 

Det skal være tillatt å omdisponere bygninger eller oppføre nye bygninger ved 
samarbeidstiltak som naturlig kan knyttes til gårdsdriften. Et samarbeidstiltak skal 
ikke være bundet av lokalisering til et tun, dersom det ut fra gitte forutsetninger som 
finansiering, arbeidsmiljø eller lignende er naturlig med annen plassering samt å 
fradele areal til tiltaket. 

 
5.c Småskala næringsvirksomhet 

 Småskalavirksomhetene skal ta utgangspunkt i driftsenhetens ressurser, og være 
innenfor den ramme disse ressursene setter. Hvis tiltaket får et større omfang kan det 
bli aktuelt å stille plankrav. Veileder T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk 
Pluss, fra Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet skal benyttes som 
grunnlag for å vurdere søknader om småskala næringsvirksomheter i tilknytning til 
landbrukseiendommer. 

 
 
6. Bruk og vern av sjø/vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 11-7, nr. 6). 
 
6.1 Bruk og vern (§ 11-11, nr. 3). 

Movatnet, Hoklingen, Sønningen, Sundetjern, Svartbekken, Leksdalsvatnet, Leirsjøen 
og Finnvoltjønna er gitt formålet drikkevannskilde, der tiltak og bruk styres av egne 
bestemmelser etter drikkevannsforskriften. 
 
Øvrige områder i sjø og vassdrag med unntak av naturvernområder er gitt formålet 
friluftsområde, der tiltak og bruk i samsvar med allment friluftsliv vil være tillatt. 

 
6.2 Forbud mot tiltak (§ 11-11, nr. 5). 

For områder langs vassdrag er det forbud mot tiltak i henhold til § 20-1, pkt. a, j, k, l, 
og m (Pbl. 2008). For følgende vassdrag er forbudtsonen satt til 100 meter fra 
strandlinjen ved gjennomsnittlig flomvannstand: 
Movatnet, Hoklingen, Sønningen, Sundetjern, Svartbekken, Forra, Heståa, 
Leksdalsvatnet, Leirsjøen, Finnvoltjønna, Skjækra, Kverna, Juldøla samt der det ikke 
er åpnet for spredt boligbebyggelse langs Malsåa, Inna og Helgåa fra Skjækerfossen til 
Veravatnet. 
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For øvrige vann, tjern og elver er forbudtsonen satt til 50 meter fra strandlinjen ved 
gjennomsnittlig flomvannstand. Bekker inngår ikke. 
Forbudet gjelder ikke tiltak på eksisterende bebyggelse innenfor rammebestemmelsene 
pkt. 1.5 eller på samferdsels-, vann-, avløps- og energianlegg. 
Forbudet i henhold til § 20-1, pkt. j (midlertidig bygninger, konstruksjoner og anlegg) 
gjelder uansett varighet, viss ikke tiltaket er godkjent gjennom plan eller annet vedtak. 

 
6.a Generelt 

Næringsavrenningen til sjø og vassdrag skal reduseres, det biologiske mangfoldet skal 
ivaretas og allmennhetens tilgang skal sikres. Kantsonene med vegetasjon skal det tas 
særskilt vare på. 
Ved vurdering av eventuell dispensasjon fra byggeforbudet langs sjø og  vassdrag, vil 
det bli lagt vekt på at tiltaket ikke fører til forurensning eller kommer i konflikt med 
vassdragets biologiske mangfold, samt at det er sikkerhet i forhold til flom og erosjon. 

 
6.b Drikkevannskilder 

Drikkevannskildene med nedbørsfelt skal ivaretas både som drikkevannskilder og 
rekreasjonsområder. Drikkevannskildenes nedbørsfelt bør holdes fri for tiltak som kan 
skade vannkvaliteten. 

 
6.c Verna vassdrag 

Ved saksbehandling innenfor varig verna vassdrag skal retningslinjene for varig verna 
vassdrag (RPR T-1082, 1994) legges til grunn. 

 
6.d Rør og ledninger 

Rør og ledninger som planlegges lagt i sjø, må ikke komme i konflikt med 
ankringsplasser. 

 

7. Hensynssoner (§ 11-8). 
7.1 Sikrings-, støy og faresone (§ 11-8, nr. a).  

Innenfor faresone for kvikkleireskred kan det ikke igangsettes ny utbygging før 
geoteknisk vurdering er avklart i henhold til NVE’s retningslinjer nr. 1/2008 
”Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag:” 
 
Innenfor sikringssoner for drikkevannskilder gjelder egne klausuleringsbestemmelser 
for tiltak. 

 
7.2 Båndlegging (§ 11-8, nr. d). 
 Områder som er vernet etter naturvernloven der det gjelder egne bestemmelser for 

tiltak. 

 
7.3 Gjeldende reguleringsplaner(§ 11-8, nr. f). 

Områder hvor eksisterende reguleringsplaner skal gjelde, og der arealformål og 
bestemmelser framgår av disse planer. 
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Kommune nr. Gnr. Bnr. Feste nr. Seksjonsnr. 
5037 246 49   

 
Adresse Eier 
Sandvikvegen 380, 7632 ÅSENFJORD Røros Fritid As 

 

Type renovasjonsordning 

 

 
Standard Rabatter Tilleggs-

tjenester 
Terminer 

pr. år 
Fritak Fakt. via 

borettslag 

Hush. renovasjon ☐☐   2   
Slamanlegg ☐☐      
       
Samarbeid  ☐☐     
Hjemmekompostering  ☐☐     
Alternativ behandling  ☐☐     
Veikantdunk  ☐☐     
       
Ekstraservice   ☐☐    
Kjøring privat vei   ☐☐    
       
Hytterenovasjon ☐☐   1   
       
Fritak (midl.)     ☐☐  
       
Fakt. via 
borettslag/sameie 

     ☐☐ 

       
Bunntømte containere ☐☐      
       
Nedgravde containere ☐☐      

Årsgebyr renovasjon: kr.  

Slam/Septik: kr.  
 
Restanser renovasjon pr. 18.02.2021: Kr. 0,- 
 
 
Kommentar:  
Ingen registrert renovasjon hos IR pr. dags dato. 
 
 
Dato: 18.02.2021 
  
Med Vennlig Hilsen 
 
Innherred Renovasjon  

 

 
 
 
Kommune nr. Gnr. Bnr. Feste nr. Seksjonsnr. 
5037 246 49   

 
Adresse Eier 
Sandvikvegen 380, 7632 ÅSENFJORD Røros Fritid As 

 

Type renovasjonsordning 

 

 
Standard Rabatter Tilleggs-

tjenester 
Terminer 

pr. år 
Fritak Fakt. via 

borettslag 

Hush. renovasjon ☐☐   2   
Slamanlegg ☐☐      
       
Samarbeid  ☐☐     
Hjemmekompostering  ☐☐     
Alternativ behandling  ☐☐     
Veikantdunk  ☐☐     
       
Ekstraservice   ☐☐    
Kjøring privat vei   ☐☐    
       
Hytterenovasjon ☐☐   1   
       
Fritak (midl.)     ☐☐  
       
Fakt. via 
borettslag/sameie 

     ☐☐ 

       
Bunntømte containere ☐☐      
       
Nedgravde containere ☐☐      

Årsgebyr renovasjon: kr.  

Slam/Septik: kr.  
 
Restanser renovasjon pr. 18.02.2021: Kr. 0,- 
 
 
Kommentar:  
Ingen registrert renovasjon hos IR pr. dags dato. 
 
 
Dato: 18.02.2021 
  
Med Vennlig Hilsen 
 
Innherred Renovasjon  



Les alt om boligkjøperforsikring på
soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos If Skadeforsikring. 
Skadebehandlingsselskapet er Crawford & Company.

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette 
koste tid og penger. Hvem betaler?

Spar
verdifull
tid

Reduser
risiko og
bekymring

Få dine
utgifter
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender  
hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater og jurister
spesialisert på eiendomskjøp. De står parat til å hjelpe
deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre
deg for egne og evt. idømte saksomkostninger.

NÅR 
Tegnes ved kjøp av 
boliger solgt etter  
avhendingsloven.

HVOR 
Hos eiendomsmegler.

HVORDAN 
Bestilles senest på  
kontraktsmøte. For-
sikringsbevis og vilkår 
sendes i e-post.

Dette koster det:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:

Kr 4300
Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 7100
Enebolig/fritid/tomt:

Kr 10 500

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2.  Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
3.  Budets innhold:
 I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse,e-postadresse,   
 telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,overtakelsesdato og   
 eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. 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.  Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte   
 muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type  
 meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers.
6.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt    
 innenfor fristene i punkt 4.
7.  Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og    
 eventuelle forbehold.
8.  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.
9.  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.
10.  I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt  
 aktuelle interessenter.

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.

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 eiendom, men er  
 solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud  
 på flere eiendommer samtidig dersom man ikke  
 ønsker å kjøpe flere enn én 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.

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
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Mail 1:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mail 2:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Tlf 1:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tlf 2:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Gir herved bindende bud stort, kr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kroner
på overnevnte eiendom med tilegg av omkostninger .

FINANSIERINGSPLAN
Lånegiver  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kontaktperson:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Tlf:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Egenkapital:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kr:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER
Ønsket overtagelsestidspunkt:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Budet gjelder til og ned den  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kl .  .  .  .  .  .  .
 Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl 15:00 (akseptsfrist)

Legitimasjon Legitimasjon

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 
Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er 
juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen . Budet kan ikke trekkes tilbake 
innen akseptfris-ten dersom selger er gjort kjent med budet . Bud som megler mottar etter kl . 1500 kan ikke forventes 
behandlet før neste arbeidsdag . Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen få 
opplysninger om min identitet .

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan 
forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon 
om avslag eller aksept .

Sted/dato Budgivers underskrift Budgivers underskrift

1-0002/    21 Ole Kristian Vaagan
40408588Sandvikvegen 380,

7632 ÅSENFJORD




