Hitra
Hitra ‑ hytte på Akset - 3 soverom - anneks - store
terrasser og fantastisk utsikt over Trondheimsleia

Velkommen til Ramnfjellvegen 3
Fritidsboligen er oppført ca 1965. Bygningen er
bygd av solide materialer, og med en normal
god håndtverksmessig standard.
Beliggenheten er fantastisk og har veldig fin
utsikt over Trondheimsleia.
Boligen har 3 soverom, anneks og bod. Stor
tomt på samlet 3839 kvm fordelt på 2 gnr og
bnr. Fra hytta er det rett ned til sjøen og
båthavna ligger ca 500 meter unna hytta.
Store og gode terrasser rundt hytta.

Fakta
ADRESSE
Ramnfjellvegen 3
PRISANTYDNING
kr 1 450 000,‑ + omk
TOTALPRIS
kr 1 487 620,‑

Informasjon om megler
TOMT
3839 kvm eiet
OMKOSTNINGER
kr 37 620,‑

P-ROM - BRA - BTA
40 - 50 - 56
EIERFORM
Fritidseiendom

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

Innhold
INNHOLD:
Gang, bad, bod, kjøkken, 3 soverom og stue.
Utvendig bod og vedbod. Anneks
STANDARD:
Gang; Pergo skipsgulv, beiset og lakkert panel på
vegger og malt panel i tak. Garderobeplass og
kjøl‑/fryseskap
Bad; Vinyl på gulv, malte plater på vegger og i tak.
Dusjkabinett med bunn, servant, wc, opplegg for
vaskemaskin (medfølger)
Bod; Vinyl på gulv, malte panel på vegger og malt
plate i tak. Hyller, vvb (48 liter), strømskap
Kjøkken; Lakkert tregulv, malt tapet og panel på
vegger, malt panel i tak. Skuffer og skap, komfyr
Soverom 1; Lakkert tregulv, panel på vegger og i
tak. Garderobeskap og kommode (medfølger)
Soverom 2; Malt tregulv, malt panel på vegger og
malt takplate. Køyeseng
Soverom 3; Malt tregulv, malt panel på vegger og
malt takplate. Køyeseng
Stue; Lakkert tregulv, panel på vegger og i tak.
Vedovn
Anneks; Malt tregulv, panel på vegger og i tak
ADKOMST:
Når du kommer ut av tunellen på Hitra følger du
veien (Hitterveien) til du kommer til skilt hvor det står
Forsnes. Følg da denne veien (Innhitterveien) og du
passerer golfbanen på venstre side av veien. Når du
kommer helt ned til sjøen følger du veien ca 150
meter og til høyre tar du av ved skilt Ramnfjellvegen.
Hytta ligger da på høyre side av denne veien.

BELIGGENHET:

Eiendommen ligger flott til på Akset med en
fantastisk utsikt over Trondheimsleia. Rett nedenfor
hytta ligger det en holme som heter Hamnaholmen
og du kan se bort til båthavna. Meget gode sol og
lysforhold. På andre siden av fjorden ser du Snillfjord.
VIKTIG INORMASJON OM VISNING:
Eiendomsmeglerbransjen ønsker trygge visninger
med så lav smitterisiko for korona som mulig. Vi
møter deg derfor med et smil fremfor å håndhilse,
og har innført tiltak som sikrer at visningene vil bli
gjennomført på en så trygg måte som mulig.
For å hindre ansamling av mennesker og redusere
smittefaren, holdes visningene åpne kun for dem
som har forhåndsavtale. Ta alltid kontakt med
eiendomsmegler før visning, slik at du får et gitt
oppmøtetidspunkt.
Vi benytter oss nå kun av digitale salgsoppgaver. Vi
ber deg derfor om å laste ned salgsoppgaven før
visningen.
Tiltakene gjøres for å få en så trygg og god
opplevelse på visningen som mulig.
Velkommen!
Mer detaljert informasjon om de smittereduserende
tiltakene for bransjen finner du under Aktuelt på
Eiendom Norge sin nettside.

Hyttas hovedsoverom

Sofakrok i stua

Stua mot kjøkken

Plass til spisebord ved kjøkken

Store vinduer gir godt med lys

Om boligen
OPPDRAG
1‑0017/21

Se vedlagte energiattest
Energimerke G og oppvarmingskarakter ORANSJE
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du
på www.energimerking.no

EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 124, bruksnummer 49 i Hitra
kommune.Gårdsnummer 124, bruksnummer 73 i
Hitra kommune.

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.

EIER
Torill Larsen og Willy Larsen

ANTALL SOVEROM
3

PRISANTYDNING
Kr 1 450 000,‑

BYGGEÅR
Byggeår: 1965

FORMUESVERDI
KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 5 027,‑
Årsprognose for kommunale avgifter er kr 5 027,11
for innehværende år

KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 37 620,‑
Dok. avgift er 2,5 % av kjøpesum = kr 36 250,‑
Tgl gebyr skjøte = kr 585,‑
Tgl gebyr pantedokument (Ved belåning) = kr 585,‑
Grunnboksutskrift = kr 200,‑
Gjør oppmerksom på at regnestykket er forbeholdt
at kjøper betaler det som er prisantydningen

BEBYGGELSEN
I området er det hovedsakelig fritidsboliger og noe
gårdsbruk.

EIENDOM
Ramnfjellvegen 3, 7246 SANDSTAD

TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 1 450 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 37 620,‑
= sum kr. kr 1 487 620,‑
BOLIGTYPE
Fritidseiendom
EIERFORM
Eiet
AREALER
HYTTE;
P‑rom; 48 m2 ‑ BRA; 50 m2 ‑ BTA; 56 m2
Gang, bod, bad/vaskerom, kjøkken, 3 soverom og
stue.
ANNEKS;
P‑rom; 0 m2 ‑ BRA; 6 m2 ‑ BTA; 7 m2
Sekundærrom:
6 kvm Enkelt bygd anneks til overnattingsbruk eller
lekerom
BOD;
P‑rom; 0 m2 ‑ BRA; 12 m2 ‑ BTA; 13 m2
Sekundærrom:
1. etasje: 12 kvm Boden er innredet med god plass til
ved og et verkstedrom
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

OPPVARMING
Ved og størm
HVITEVARER
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun
integrerte hvitevarer.
BYGGEMÅTE
Bygningen er oppført ca 1965, og har en etasje.
Bygningen er oppført på punktfundamenter.
Yttervegger er utvendig kledd med stående og
liggende panel. Taket har saltaksform og er tekket
med stålplater. Takrenner og nedløp er i metall.
Vinduer er isolerglass i trerammer. Bygningen har en
pipe med ett tilkoblet ildsted.
BESKRIVELSE
Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent, men ser ut til
å være fjell. Synlige flater utvendig og innvendig
grunnmur ble visuelt inspisert.
VURDERINGER
Det ble ikke registrert sprekker eller andre
indikasjoner på at setninger har funnet sted, og på
grunnlag av dette vurderes byggegrunnen å være
stabil. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er
utført geotekniske undersøkelser og at vurdering
baserer seg på visuell inspeksjon.
PARKERING
Egen parkeringsplass på egen tomt
ETASJE
1
GRUNNAREALER
Størrelsene på tomtene er for gnr 124, bnr 73 =
2255,5 m2 og for gnr 124, bnr 49 = 1584,1 m2.
Tomteareal: 3839 m²
Tomt/Eierform: Eiet tomt
ENERGIMERKING

RADON
Det er ikke gjennomført radonmåling
OVERTAKELSE
Etter avtale

TILBEHØR
Alle hvitevarer og vaskemaskin i hytta medfølger
DIVERSE
Møbler kan medfølge. TV og parabol kan medfølge.
(Allente ‑ Canal Digital)
TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen gnr 124, bnr 49 er det tinglyst en
bestemmels om gjerde fra 1967 og en bestemmelse
om veg/båt/bryggeplass fra 1967
VEI, VANN, AVLØP
Offentlig vann. Privat vei. Avløp er i septikk.
OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/KONSESJONSPLIKT
Kommuneplanens arealdel med id 16172016 er
endelig vedtatt 07.09.2017.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper undertegne
egenerklæring om konsesjonsfrihet som må
bekreftes av kommunen. Dette vil eiendomsmegler
ordne for kjøper
UTLEIEADGANG
Fritidsboligen kan fritt leies ut
TAKST UTFØRT AV
Holmen Takst Per Arne Gustad
SAMMENDRAG AV SELGERS EGENERKLÆRING
Det registreres skade på bordtaksbeslag og
takrenne ved raft på tilbygg. Det er synlig råte og
det anbefales nærmere undersøkelser for å
avdekke evt videre skadeomfang på
takkonstruksjon. Det registreres noe ujevnheter og
svikt i gulv på bad samt fuktflekker under bad på
stubbloftsbord. Dette kan indikere at det er eller har
vært fuktskade på gulv. Videre undersøkelser som
innbefatter åpning for kontroll kan anbefales.
Bad er ikke utført som våtrom og har ikke vanntett
utførelse. Rommet har ikke sluk. Det registreres noe
mangelfull klamring av rør og har kan anbefales
gjennomgang og forbedring fra autorisert rørlegger.
Det gjøres oppmerksom på at rør ikke er lagt slik at

de har en frostfri utførelse. Det bør kanskje etableres
en ny strømkurs i følge selger. Det er utført kontroll og
feiing sist 1.8.2019.
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 eiendomsmeglers 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 eiendomsmegler for avklaring.
I lov om avhending av fast eiendom fremgår at
eiendommen skal overdras med de innredninger og
gjenstander som etter lov, forskrift eller annet
offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger
og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt
tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan
fravikes ved avtale mellom kjøper og selger.
Tilbehørsliste som er utarbeidet av
eiendomsmeglerbransjen i felleskap er vedlagt
salgsoppgaven og gjelder dersom ikke annet er
særskilt avtalt for kjøpet.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøper betaler kjøpesum + omkostninger ved
overtagelse av eiendommen.

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
14.07.2021
VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN
Egenerklæringsskjema boligselgerforsikring
Takstrapport
Energiattest
Plantegninger
Kommunale dokumenter

Stue med store vinduer som gir god utsikt og godt med lysinnslipp

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere
informasjon.
BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har tegnet boligselgerforsikring
BOLIGKJØPERFORSIKRING
Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring
INFORMASJON OM BUDGIVNING
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud
knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk
budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt
med bank‑ID. Eiendomsmegler 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.

Detalj på stua

Koselig terrasse som ligger lunt til

Her er adkomsten fra veien og uthus til høyre

En solterrasse for morgenkaffen

Fra terrassen har du en fantastisk utsikt over Trondheimsleia

Strand

Plantegning

Detalj

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 124: Bnr 49
5056 HITRA KOMMUNE
Ramnfjellvegen 3, 7246 SANDSTAD

Holmen Takst AS
Siholmen 20 C, 7260 SISTRANDA
Telefon: 92 21 12 22

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling
Ramnfjellvegen 3, 7246 SANDSTAD
Gnr 124: Bnr 49
5056 HITRA KOMMUNE

Ramnfjellvegen 3

SERTIFISERT TAKSTMANN
Per Arne Gustad
Telefon: 922 11 222
E-post: gustadperarne@gmail.com
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Holmen Takst AS
Siholmen 20 C, 7260 SISTRANDA
Telefon: 92 21 12 22
Organisasjonsnr: 997 791 851

Dato befaring: 01.07.2021
Utskriftsdato: 07.07.2021
Oppdragsnr: 893

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Møteplass for gode naboer

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 124: Bnr 49
5056 HITRA KOMMUNE
Ramnfjellvegen 3, 7246 SANDSTAD

Holmen Takst AS
Siholmen 20 C, 7260 SISTRANDA
Telefon: 92 21 12 22

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/
Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/972a2c3c-c277-4c8e-a6e9-45d7b4d4fa38

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.
TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.
OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.
OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.
KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.
RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.
BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 01.07.2021

Gnr 124: Bnr 49
5056 HITRA KOMMUNE
Ramnfjellvegen 3, 7246 SANDSTAD

Holmen Takst AS
Siholmen 20 C, 7260 SISTRANDA
Telefon: 92 21 12 22

LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.
TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.
ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Arealberegning
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand
Fritidsboligen er oppført ca 1965. Bygningen er bygd av solide materialer, og med en normal god håndtverksmessig standard. Det
er noen forhold kjøper bør være klar over. Under nevnes de som anses som de viktigste i uprioritert rekkefølge.
Det registreres skade på bordtaksbeslag og takrenne ved raft på tilbygg. Det er synlig råte og det anbefales nærmere
undersøkelser for å avdekke evt videre skadeomfang på takkonstruksjon.
Det registreres noe ujevnheter og svikt i gulv på bad samt fuktflekker under bad på stubbloftsbord. Dette kan indikere at det er
eller har vært fuktskade på gulv. Videre undersøkelser som innbefatter åpning for kontroll kan anbefales.
Bad er ikke utført som våtrom og har ikke vanntett utførelse. Rommet har ikke sluk.
Det registreres noe mangelfull klamring av rør og har kan anbefales gjennomgang og forbedring fra autorisert rørlegger. Det
gjøres oppmerksom på at rør ikke er lagt slik at de har en frostfri utførelse.
Forøvrig anbefales å gjennomgå denne rapporten i detalj for kommentarer, anbefalinger og levetidsbetraktninger.
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Willy Larsen

Takstmann:

Per Arne Gustad

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 01.07.2021.
- Per Arne Gustad. Takstmann. Tlf. 92 21 12 22
- Willy Larsen og Torill Larsen. Selgere.

SISTRANDA, 07.07.2021

Eiendomsopplysninger
Bebyggelsen:
Per Arne Gustad
Takstmann
Telefon: 92 21 12 22

Bygningen er oppført ca 1965, og har en etasje. Bygningen er oppført på punktfundamenter.
Yttervegger er utvendig kledd med stående og liggende panel. Taket har saltaksform og er tekket med
stålplater. Takrenner og nedløp er i metall. Vinduer er isolerglass i trerammer. Bygningen har en pipe
med ett tilkoblet ildsted.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 5056 HITRA Gnr: 124 Bnr: 49

Eiet/festet:

Eiet

Hjemmelshaver:

Willy Larsen og Torill Larsen

Adresse:

Ramnfjellvegen 3, 7246 SANDSTAD

Kilder/vedlegg

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst
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Status

Sider

Fremvist

4

Vedlagt
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Bygninger på eiendommen

Anneks

Fritidsbolig

Bygningsdata
Byggeår:

Bygningsdata
Byggeår:

Arealer
Etasje

Arealer

1965 Kilde: Selger

1990 Kilde: Omtrentelig byggeår

Bruttoareal

Etasje
Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kommentar

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

7

6

Sum bygning:

7

6

56

50

48

2 Stue/kjøkken, bad/vaskerom,
vindfang, bod, 3 soverom

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Sum bygning:

56

50

48

2

Kommentar areal

Det er ikke framlagt byggemeldte/godkjente tegninger og det er derfor ikke kontrollert om alle tiltak er byggemeldt/godkjent.

Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Stue/kjøkken, bad/vaskerom, vindfang, 3 soverom

Bod

6

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Konstruksjoner

Uthus

Fritidsbolig

Bygningsdata

Grunn og fundamenter - Fritidsbolig

1974 Kilde: Antatt byggeår ut fra byggetillatelse

Bruttoareal

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.
BESKRIVELSE

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

13

12

Sum bygning:

13

12

Sekundær S-ROM

0

Kommentar

12

Byggegrunnens beskaffenhet er ukjent, men ser ut til å være fjell. Synlige flater utvendig og innvendig grunnmur ble visuelt
inspisert.

12

VURDERINGER

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Det ble ikke registrert sprekker eller andre indikasjoner på at setninger har funnet sted, og på grunnlag av dette vurderes
byggegrunnen å være stabil. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er utført geotekniske undersøkelser og at vurdering baserer
seg på visuell inspeksjon.

Kommentar areal
Arealer er oppmålt iht NS3940 og takstbransjens retningslinjer til arealoppmåling.
Det er ikke framlagt byggemeldte/godkjente tegninger og det er derfor ikke kontrollert om alle tiltak er byggemeldt/godkjent.

Primærareal (P-ROM)

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Fritidsbolig
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Romfordeling
Etasje

6
0

1. etasje

Romfordeling

Etasje

Kommentar

Det er ikke framlagt byggemeldte/godkjente tegninger og det er derfor ikke kontrollert om alle tiltak er byggemeldt/godkjent.

Arealer er oppmålt iht NS3940 og takstbransjens retningslinjer til arealoppmåling.

Arealer

Sekundær S-ROM

Arealer er oppmålt iht NS3940 og takstbransjens retningslinjer til arealoppmåling.

Kommentar areal

Byggeår:

Primær P-ROM

1. etasje

1. etasje

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Holmen Takst AS
Siholmen 20 C, 7260 SISTRANDA
Telefon: 92 21 12 22

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje
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Dørene er fra forskjellige tidsperioder.
TG 1

VURDERINGER

BESKRIVELSE

Det ble ikke registrert spesielle negative forhold.

Veggkonstruksjon består av bindingsverk utvendig kledd med stående og liggende kledning. Ytterkledning er fra forskjellige
årstall.
VURDERINGER

Takkonstruksjon - Fritidsbolig

Det ble foretatt kontroll av kledningen fra bakkenivå. Det ble ikke registrert spesielle negative forhold.

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

LEVETIDSBETRAKTNINGER

TG 1

Normalt intervall for bytte av utvendig panel av tre er mellom 40 og 60 år

HOVEDTAK

Vinduer og dører - Fritidsbolig

BESKRIVELSE

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Takkonstruksjonen har saltaksform med innvendig skrå takflater. Det er ikke inspeksjonsmulighet til konstruksjon.

TG 1

VURDERINGER

VINDUER

Det ble foretatt en inspeksjon av innvendige himlinger og utvendig fra bakkenivå uten at det ble registrert indikasjon på lekkasjer
eller andre negative forhold.

BESKRIVELSE

TG 3

Vinduer er 2-lags isolerglass i trerammer. Vinduer er fra forskjellige årstall, 2020, 2006 og det opplyses at øvrige vinduer bortsett
fra baderomsvindu sansynligvis er fra ca 1996. Baderomsvindu er av eldre ukjent dato

TILBYGG

VURDERINGER
Det ble foretatt en visuell kontroll og gjort prøving av åpne og lukkemekanismer. Vinduer fungerer tilfredsstillende. Baderomsvindu
er gitt tilstandsgrad 2 grunnet alder.

BESKRIVELSE
Takkonstruksjonen har pulttaksform og har ikke inspeksjonsmulighet.
VURDERINGER
Det registreres skade på bordtaksbeslag og takrenne ved raft. Det er synlig råte og det anbefales nærmere undersøkelser for å
avdekke evt videre skadeomfang på takkonstruksjon.

LEVETIDSBETRAKTNINGER
Normalt intervall for utskifting av trevindu er mellom 20 og 60 år

TG 1

Taktekking - Fritidsbolig

INNGANGSDØR

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

BESKRIVELSE

TG 2

Inngangsdør er en malt dør med glassfelt.

BESKRIVELSE

VURDERINGER

Taket er tekket med korrugerte stålplater. Alder er ikke kjent, men antas å være mer enn 30 år.

Det ble ikke registrert spesielle negative forhold.

VURDERINGER

LEVETIDSBETRAKTNINGER

Det ble foretatt en visuell besiktigelse av taktekking fra bakkenivå samt inspeksjon av innvendige takflater. Det var på
befaringsdagen ikke indikasjoner på lekkasjer, men det vises til kommentarer vedr skade på bordtaksbeslag ved raft på tilbygg.
Tilstandsgrad 2 er likevel gitt grunnet alder i forhold til forventet levetid.

Normalt intervall for utskifting av tredør er mellom 20 og 40 år.

LEVETIDSBETRAKTNINGER

TG 1

Normalt intervall for omlegging/utskifting av stålplater med plastbelegg er mellom 10 og 45 år.

INNERDØRER
BESKRIVELSE
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Renner, nedløp og beslag - Fritidsbolig

Etasjeskillere - Fritidsbolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

TG 1

TG 2

BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

Takrenner og nedløp er i metall.

Etasjeskiller er trebjelkelag fra byggeår.

VURDERINGER

VURDERINGER

Det ble ikke registrert negative forhold ved takrenner eller nedløp.

Det registreres noe ujevnheter og svikt i gulv på bad samt fuktflekker under bad på stubbloftsbord. Dette kan indikere at det er
eller har vært fuktskade på gulv. Det ble foretatt fuktmålinger under hytta på stubbloftsbord og disse var på befaringen tørre.
Videre undersøkelser som innbefatter åpning for kontroll kan likevel anbefales.

LEVETIDSBETRAKTNINGER
Normalt intervall for utskifting av takrenne/nedløp i sink eller plastbelagt stål er mellom 25 og 35 år.

Bad - Fritidsbolig

Terrasse, balkonger, trapper ol - Fritidsbolig

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.
TG 2

TG 3

BESKRIVELSE
Det er bygd terrasse med adkomst fra terreng. Terrasse er fundamentert på søylefundamenter. Dekke er impregnert treverk, og
rekkverk er i malt tre.
VURDERINGER

BESKRIVELSE
Bad kan være fra byggeår. Rommet har belegg på gulv, malt panel på vegger og malt tak. Rommet er utstyrt med veggmontert
servant, gulvmontert toalett, opplegg for vaskemaskin og dusjkabinett. Rommet har ikke sluk og er ikke oppbygd som våtrom.
Rommet er ikke vanntett.

På grunn av høyde fra terrasser stedvis anbefales å komplettere med rekkverk for egen sikkerhets skyld på bygningens øverside
mot veien.

VURDERINGER

Piper og ildsteder - Fritidsbolig

LEVETIDSBETRAKTNINGER

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år.

BESKRIVELSE

Kjøkken - Fritidsbolig

Fritidsboligen har en stk ettløps pipe som er fundamentert til grunn. Pipa har heldekkende beslag i plastbelagt stålplate mot
taktekking. Det er tilkoplet ett ildsted til pipa i stue.

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

VURDERINGER
Det ble ikke registrert negative avvik, og det opplyses at det har vært foretatt kontroll av pipe og ildsted for 2-3 år siden. Det ble
da anbefalt å montere feieluke, noe som ble gjort etter dette.

Det gjøres oppmerksom på at rommet ikke er oppbygd som våtrom og har kan ikke forventes å være vanntett. Rommet har ikke
vanntette overflater. Det kan ikke dusjes i rommet uten dusjkabinett. Rommet fungerer med dagens bruk, men normal levetid
anses å gå mot slutten.

TG 2
BESKRIVELSE
Kjøkkenet har tregulv, panel på vegger og panel i tak. Innredning har malte fronter og er sansynligvis plassbygd. Det er montert
eldre innfelt emaljert utslagsvask Det er ikke spesiell ventilasjon montert.
VURDERINGER
Det ble ikke registrert feil eller mangler på innredning, men tilstandsgrad 2 er gitt grunnet alder i forhold til forventet levetid.
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Innvendige overflater - Fritidsbolig

Uthus

Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Bygning generelt - Uthus

Stue/kjøkken-tregulv, panel på vegger og panel i tak. Vedovn. Malt kjøkkeninnredning med emaljert innfelt utslagsvask.
Bad-belegg på gulv, malt panel på vegger og malt tak. Dusjkabinett, toalett, opplegg for vaskemaskin og servant på vegg.
Soverom 1-tregulv, panel på vegger og panel i tak.

Holmen Takst AS
Siholmen 20 C, 7260 SISTRANDA
Telefon: 92 21 12 22

TG 2
BESKRIVELSE

Soverom 2-tregulv, panel på vegger og panel i tak.

Bygningen er oppført på punktfundamenter, har vegger i bindingsverk som er utvendig kledd med stående panel. Taket har
saltaksform og er tekket med asfaltpapp.

Soverom 3-tregulv, panel på vegger og panel i tak.

VURDERINGER

VF-tregulv, panel på vegger og malt panel i tak.

Det registreres noe setning i fundamenter og bygningen er av eldre dato. Det har tidligere vært lekkasje i tak og det er fuktflekker
på taktro. Noe reparasjon og utskiftinger er påregnelig.

Bod- belegg på gulv, vegger og panel i tak.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Fritidsbolig
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

Anneks
Bygning generelt - Anneks
TG 1

BESKRIVELSE
Synlige trykkvannsrør er av plast og kobber. Avløpsrør er av plast. Varmtvannstank opplyses å være ca 5 år gammel.

BESKRIVELSE
Bygningen er punktfundamentert, har vegger i laftede planker. Taket har saltaksform og er tekket med asfaltpapp.

VURDERINGER

VURDERINGER
Det registreres noe mangelfull klamring av rør og har kan anbefales gjennomgang og forbedring fra autorisert rørlegger. Det
gjøres oppmerksom på at rør ikke er lagt slik at de har en frostfri utførelse.
Ut over dette er ikke videre undersøkelser foretatt da dette krever spesialkompetanse.

Det registreres skjevhet i ett fundament, og dette kan kreve tiltak. Det ble forøvrig ikke registrert negative forhold.

LEVETIDSBETRAKTNINGER
Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år
Normalt intervall for utskifting av varmtvannsbereder, elektrisk er mellom 15 og 25 år.

Elektriske anlegg - Fritidsbolig
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.
Det opplyses at det elektriske anlegget er gjennomgått i 2018 eller 2019 og funnet i orden.
Det er ikke gjort videre vurderinger vedr elektrisk anlegg da dette krever
spesialkompetanse og utstyr. På generelt grunnlag anbefales å rekvirere en egen eltakst for å vurdere det elektriske anleggets
tilstand.
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Adresse

Ramnfjellvegen 3

Postnr

7246

Sted

Sandstad

Andels/leilighetsnr.

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt
dersom:

/

Gnr.

124

Bnr.

49

deler av boligen ikke er i bruk,
færre personer enn det som regnes som normalt
bruker boligen, eller
den ikke brukes hele året.

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov,
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Seksjonsnr.

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

Festenr.

Tips 1:
Tips 2:
Tips 3:
Tips 4:

Bygn. nr.
Bolignr.
Merkenr.

A2021-1287335

Dato

06.07.2021

Følg med på energibruken i boligen
Luft kort og effektivt
Redusér innetemperaturen
Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard
Innmeldt av

Per Arne Gustad

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen,
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
- Montere tetningslister
- Tetting av luftlekkasjer
- Etterisolering av yttertak / loft
- Isolering av gulv mot kald kjeller / kryprom
- Randsoneisolering av etasjeskillere
- Etterisolering av yttervegg
- Isolere loftsluke
- Utskifting av vindu
- Termografering og tetthetsprøving
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
- Installere luft/luft-varmepumpe
- Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats,
alternativt pelletskamin

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
til godt inneklima og forebygging av fuktskader og
andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
informasjon om beregninger, se
www.energimerking.no/beregninger

Registrering:

Attest utstedt med enkel registrering.

Bygningskategori:
Bygningstype:
Byggeår:
Bygningsmateriale:
BRA:
Ant. etg. med oppv. BRA:
Detaljert vegger:
Detaljert vindu:

Småhus
Annet småhus
1965
Tre
50
1
Nei
Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming:
Ventilasjon:
Detaljering varmesystem:

Om grunnlaget for energiattesten
Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i
skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen
Elektrisitet
Ved
Kun naturlig
Elektriske ovner og/eller varmekabler
Lukket peis eller ovn

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031
(www.energimerking.no/NS3031)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
eller gjennomføring av energieffektivisering og
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
Plikten til energimerking er beskrevet i
energimerkeforskriften (bygninger).
Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

www.enova.no/hjemme

Tiltaksliste:

Vedlegg til energiattesten
Tiltak 9:

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Ramnfjellvegen 3
Postnr/Sted: 7246 Sandstad
Leilighetsnummer:
Bolignr:
Dato: 06.07.2021 14:16:38
Energimerkenummer: A2021-1287335
Ansvarlig for energiattesten:
Energimerking er utført av: Per Arne Gustad

Gnr: 124
Bnr: 49
Seksjonsnr:
Festenr:
Bygnnr:

Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes
for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Tiltak på elektriske anlegg
Tiltak 10:

Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres
termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og
tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Bygningsmessige tiltak
Tiltak 1:

Montere tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i
silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 2:

Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle
tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom
bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 3:

Etterisolering av yttertak / loft

Evt. kaldt loft kan etterisoleres med isolasjonsmatter eller løsblåst isolasjon. Etterisolering krever dampsperre på varm side av
isolasjonen. Tetting av loftsluke må alltid gjennomføres samtidig for at det ikke skal opptre kondens i taket over loftsluka. For
etterisolering av yttertak avhenger utførelse/metode av dagens tilstand.

Tiltak 4:

Isolering av gulv mot kald kjeller / kryprom

Det fins flere løsninger for etterisolering av gulv mot kald kjeller eller kryperom. Utførelse/metode avhenger av dagens løsning.
Vindsperre etableres på kald side.

Tiltak 5:

Randsoneisolering av etasjeskillere

Tiltak på varmeanlegg
Tiltak 11:

Installere luft/luft-varmepumpe

Det kan vurderes å installere en luft/luft-varmepumpe (også kalt komfortvarmepumpe). Den henter "gratis" varme fra uteluften som
tilføres inneluften, og reduserer dermed energiutgiftene til oppvarming i boligen. Best utnyttelse fås ved en åpen romløsning. For hver
kilowattime varmepumpen bruker i strøm, gir den gjennomsnittlig over fyringssesongen 2 - 3 kilowattimer i varmeutbytte.

Tiltak 12:

Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin

I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun 30 - 55 % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner
/peisinnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på 70 - 80 %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut
med en pelletskamin. Nye vedovner, peisinnsatser og pelletskaminer utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforurensning og
utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat, slik at
man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slokke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn
ukeprogram, med f.eks. nattsenkning.

Brukertiltak
Tips 1:

Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av
boligens energibruk går til oppvarming.

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra
nederst på utsiden av veggen.

Tips 2:

Tiltak 6:

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av
gulv, tak og vegger.

Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og
tetthetsprøving.

Tiltak 7:

Isolere loftsluke

Loftsluken isoleres og tettes ved bruk av tettelister for å redusere varmetap og direkte luftlekkasjer.

Tiltak 8:

Utskifting av vindu

Gammelt vindu som isolerer dårlig skiftes ut med nytt vindu. Det anbefales en U-verdi på 1,2 W/m2K eller lavere (medregnet karm og
ramme).

Tips 3:

Luft kort og effektivt

Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også
varmekilder; jo flere gjester ±desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av
døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler
foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom
vinduene.

Tips 4:

Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei
vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner.
Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tips 5:

Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 6:

Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tips 7:

Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tips 8:

Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann
enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av
microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal
avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk
avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos.
Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker
energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 9:

Flott utsikt

Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det
minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er
merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tips 10:

Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen
ikke er i bruk.

Hamnaholmen

Ramnfjellvegen område sett fra drone

Nærbilde av båthavna sett fra drone

Her kan du leie båtplass

Båthavna sett fra drone
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Innledning

§1

GENERELLE BESTEMMELSER

Kommuneplanens arealdel med plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert xx.xx.2016 er
rettslig bindende for all arealdisponering i Hitra kommune.
Plan- og bygningsloven (pbl) av 2008 (LOV 2008-06-27 nr.71) er lagt til grunn ved framstilling av
arealdelen. Henvisninger til paragrafer (§) i dette dokumentet viser til denne loven, hvis ikke annet er
oppgitt. Arealdelen skal vise hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i reguleringsplaner,
enkeltsaksbehandling og gjennom senere forvaltning av arealene.

1.1

Forholdet til eksisterende planer

Hvert formål har sin farge, og fargen vises i tegnforklaringen på arealplankartet samt at den er
inkludert i formålsbestemmelsene.
Arealformålet kan enten vises som nåværende (lysere nyanse) eller fremtidige (mørkere nyanse).
Bruk av hensynssoner følger av pbl §11-8. Hensynssoner legges oppå arealformålene og er uavhengig
av formålet. En hensynssone sier noe om hvilke hensyn som må tas når det området den dekker tas i
bruk og eventuelt utvikles videre.

Strandplaner skal fortsatt gjelde, selv om de ikke er markert i kartet, inntil de blir erstattet av
reguleringsplaner.

Denne kommuneplanens arealdel erstatter kommuneplanens arealdel vedtatt 22.10.2010.
Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er markert på plankartet til kommuneplanens
arealdel.

1.2

Plankrav (§11-9 nr.1)

I alle fremtidige og ubebygde nåværende områder for bebyggelse og anlegg,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur på plankartet, er det krav om at området inngår i
en detaljregulering før tiltak etter pbl §1-6 kan tillates, med følgende unntak:

Til hvert av arealformålene og hensynssonene gis det bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser
angir juridisk bindende vilkår som skal følges og som det må søkes om dispensasjon fra dersom de
ikke følges. Retningslinjene angir forhold og prinsipper som bør følges og legges til grunn ved
saksbehandling. Fravik fra både bestemmelser og retningslinjer skal angis og begrunnes.

På eiendom som er bebygd med bolighus eller fritidsbolig, kan det gis tillatelse til tiltak uten
reguleringsplan for tilbygg, påbygg, frittstående garasje/uthus og mindre anlegg som naturlig
hører til boligen/tunet.

De juridisk bindende bestemmelsene vises med tall og vanlig skrift i grå boks.
Utdypende kommentarer til bestemmelsene eller retningslinjer er skrevet i kursiv og står under
bestemmelsen.
Hensikten er å klargjøre eventuelle begrep i bestemmelsene og hva som ligger bak intensjonen med
bestemmelsen. Retningslinjene skal legges til grunn ved plan- og byggesaksarbeid, men er ikke
juridisk bindende slik bestemmelsene er.

Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi
etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.
I tillegg skal det kreves reguleringsplan der det etter kommunens skjønn er snakk om større
tiltak som sammen eller hver for seg trenger nærmere dokumentasjon, vurdering eller
avklaring.

Alt areal skal beregnes i henhold til bestemmelsene i Byggteknisk forskrift (TEK) og Norsk Standard
NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.
Anvendte forkortelser i dokumentet:
Bebygd areal BYA
Bruttoareal
BRA

Ansvar for utredninger og fremskaffelse av dokumentasjon hviler på søker/tiltakshaver.
Ved oppstart av reguleringsarbeid og større byggeprosjekt skal det avholdes
forhåndskonferanse/oppstartsmøte mellom planlegger/ søker/ tiltakshaver og Hitra kommune. Det
er planlegger/ søker/ tiltakshaver sitt ansvar å bestille forhåndskonferanse/oppstartsmøte.

Henvisninger til plan- og bygningsloven vises som pbl.

1.3

Innholdet i utbyggingsavtaler

I forbindelse med plan- og byggetiltak kan kommunen kreve at det inngås utbyggingsavtale
om fordeling av ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur (jfr. §17-2
1.ledd).
Kommunen kan til enhver tid pålegge utbygger å bekoste tiltak som står i rimelig forhold til
utbyggingens art og omfang. Dette kan for eksempel være opparbeidelse av gang- og
sykkelvei, infrastruktur i grunnen, turveier, skilting, belysning, støyskjermer og lignende.
Kommunen kan også pålegge utbygger delinnbetaling (innbetaling til fond) hvis hele
kostnaden ved tiltaket anses for tyngende for utbygger i forhold til utbyggingens art og
omfang. Kommunen plikter å øremerke delinnbetalingen slik at innbetalte midler ikke kan
benyttes av kommunen til andre tiltak. Ved refusjon gjelder regler i plan- og bygningslovens
kap. 18.
5
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Behovet for utbyggingsavtale skal avklares ved oppstart av reguleringsplanarbeidet, før 1. gangs
behandling av reguleringsplan, og legges ut på høring sammen med plan og følger denne til endelig
behandling i kommunestyret.

1.4

Krav til nærmere angitte løsninger for teknisk infrastruktur (§11-9 nr.3)

1.4.1

Vann og avløp

1.5

Krav til videre reguleringsarbeid (§11-9 nr.8)

1.5.1

ROS-analyse (§11-9 nr.8)

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse). ROS-analysen skal danne grunnlaget for reguleringsarbeidet.
ROS-analysen skal knyttes til arealet slik det er fra naturens side og forhold som kan oppstå
som følge av planlagt utbygging.

Ved all utbygging skal kommunens til enhver tid gjeldende vann- og avløpsnorm (VA-norm)
legges til grunn. Kommunen krever vann- og avløpsplan (VA-plan) hvor det skal framgå
hvordan vannforsyning, avløp og overvann skal løses. VA-plan skal være godkjent i
kommunen før feltutbygging iverksettes.

Der ROS-analysen viser at sikkerheten ikke er tilfredsstillende, at det er områder innenfor
planens avgrensning og/eller influensområde der tiltaket medfører redusert sikkerhet eller
økt sårbarhet, skal planen dokumentere avbøtende tiltak som gir akseptabel sikkerhet, eller
skal planen avvises.

Ved utbygging i nærliggende areal til offentlig vann- og avløpsledning, kreves tilkopling.

Det skal vurderes om det er behov for grunnundersøkelser ved oppstart av reguleringsarbeid
og ved etablering av nye tiltak.

Ved utbygging skal det sikres areal til renovasjonsløsninger.
I ny bebyggelse bør vannbesparende anlegg vurderes.

ROS-Trøndelag 1 utarbeidet av Fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag samt Hitra kommunes ROSanalyse 2 kan benyttes som bakgrunn inn mot ROS-analyser.

I områder med kommunal vanntilførsel tillates ikke basseng uten godkjent søknad.
Kravet om søknad i forbindelse med basseng er satt ut fra at vann er en begrenset ressurs i
kommunen. Ved behandling av slike søknader skal vannansvarlig i kommunen skrive faglig uttalelse
til saken.
1.4.2

1.5.2

Folkehelsevurderinger (§11-9 nr.8)

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det lages bestemmelser om universell utforming.

Vei

Byggeområder med tilhørende uteareal skal planlegges utformet med god adkomst til alle
bygninger, og med veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer med
nedsatt funksjonsevne. Offentlige bygg og anlegg skal planlegges med god tilgjengelighet og
brukbarhet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ved all utbygging av kommunale veier og veier i private boligfelt bør så langt det er mulig og
formålstjenlig, følge Statens vegvesen sine vegnormaler. Håndbok N100 Veg og
gateutforming, legges til grunn.

I alle reguleringsplaner skal de folkehelsemessige konsekvensene av planforslaget beskrives.
Folkehelsehensyn skal vurderes i alle plansaker, herunder også trafikksikkerhet.

For større samleveier gjelder dimensjoneringsklasse Sa1, for adkomstveger i boligfelt klasse A1.
Kravet til maks. stigningsprosent kan fravikes over kortere strekninger der terrenget tilsier det.
I hyttefelt skal det også tilstrebes å oppnå tilsvarende standard. Ved behandling av søknad om
bruksendringer til boligformål skal vegens standard vurderes med hensyn til helårs fremkommelighet
for utrykningskjøretøy og kommunale tjenester.

I planbeskrivelsen skal det gå klart fram hvordan forholdet til helse er ivaretatt i planen. Det
skal legges vekt på å ta vare på og utvikle friluftsområder der spesielt barns og eldres
interesser ivaretas.
Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det vurderes om særinteresser skal involveres, slik som f.eks.
Eldres Råd/ Brukerrådet osv.

http://www.rostrondelag.no/
http://hitra.kommune.no/wp-content/uploads/sites/28/2015/10/ROS-analyse-12.11.2015-Hitrakommune.pd
1

2
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1.5.3

Kulturminner og kulturmiljø – krav til bevaring (§11-9 nr.7 og 8)

1.5.7

Kulturminner og bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk verdi skal ivaretas i forbindelse
med plan- og byggesaker i samsvar med Kulturminneloven. Ved byggesøknader og
planbehandling skal eksisterende og planlagte forhold dokumenteres. Før reguleringsplan
kan godkjennes skal forholdet til kulturminner være avklart med kulturminnemyndigheten.
Alle tiltak i sjø, både i planer og enkeltsøknader om tiltak, skal sendes NTNU
Vitenskapsmuseet for uttalelse, jfr. Kulturminneloven §14. Saker av prinsipiell karakter (inkl.
dispensasjonssaker) som angår kulturminner eller kulturmiljø, skal sendes regional
kulturminneforvaltning for vurdering.

Stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges i fortettingsprosjekter. Der høy
tetthet gir brudd med eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre nye kvaliteter.
Gater og uteoppholdsplasser skal ha god kvalitet. Bebyggelsen skal utformes og plasseres
slik at den ikke er til hinder for at hele bebyggelsesstrukturen i området omformes med
tilsvarende tetthet.
Reguleringsplaner skal definere rammer for helhetlig utforming av byrom, grønne
forbindelser og trafikkløsninger innenfor områder som helhet. I fortettingsprosjekter skal
det tas tydelig stilling til bebyggelsesstrukturen.

Riksantikvarens nasjonale kulturminnedatabase Askeladden, Regional delplan for kulturminner av
nasjonal og regional verdi og SEFRAK-registreringer, er viktige deler av kommunens
beslutningsunderlag i plan- og byggesaksbehandlingen.
1.5.4

All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og skal utformes på en slik måte at den
eksponeres minst mulig. Bebyggelsen skal underordnes viktige landskapstrekk og
landemerker. Silhuettvirkning av ny bebyggelse skal vurderes.

Vann og vassdrag (§11-9 nr.6)

Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal ifølge plan- og bygningslovens formål
ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte byggetiltak (pbl §1-1).

For alle byggeområder hvor sjø, vann og vassdrag blir berørt, skal tiltakets effekt på vannets
økologiske tilstand vurderes og legges til grunn for tiltaket. For byggeområder ved sjø, vann
og vassdrag som per i dag ikke har god økologisk tilstand, skal kommunen vurdere
miljøforbedrende tiltak med sikte på å nå god økologisk tilstand.
1.5.5

Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en slik måte
at uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og vegetasjon i
størst mulig grad bevares. Utforming og plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter,
lysforhold og bruksarealer. Ved behov kan det kreves innmelding av senterpunkt bygning og
terrengsnitt ved regulering.

Naturmangfoldet (§11-9 nr.8)

Større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør unngås.

Prinsippene i Naturmangfoldloven legges til grunn for all planlegging. I alle nye
byggeområder skal det ved regulering og utbygging foreligge en vurdering av det biologiske
mangfoldet i området.
Vurderingen skal inngå i planbeskrivelsen, og vise hvordan hensynet til biologisk mangfold er
ivaretatt i samsvar med Naturmangfoldloven.
Det skal vurderes krav om ny kartlegging ved planlegging i områder der det er grunn til å
anta at det kan finnes naturmangfold av stor verdi.

1.6

Rekkefølgekrav (§11-9 nr.8)

1.6.1

Teknisk infrastruktur

Ved regulering av områder til bebyggelse og anlegg skal kapasiteten i teknisk infrastruktur
vurderes før reguleringsplanen kan tas opp til behandling. Med teknisk infrastruktur menes:
• Veger og gang-/sykkelveger
• Vannforsyning
• Avløp
• Overvann
• Renovasjon
• Trekkrør for fiber

Planlegging og utbygging i Hitra kommune skal være bærekraftig og foregå slik at det i minst mulig
grad er til skade for naturmangfoldet. Naturbasen og Artsdatabanken er viktige kilder til
vitenskapelig kunnskap, i tillegg til lokal kunnskap.
1.5.6

Estetikk og landskap (§11-9 nr.6)

Barn og unges interesser (§11-9 nr.8)

Planprosesser knyttet til boligformål, offentlige formål eller tettstedsbebyggelse skal
organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram.

Vurderingene skal inngå som en del av planbeskrivelsen til reguleringsplanen.
Planbeskrivelsen skal inneholde eventuelle forslag til nye løsninger for teknisk infrastruktur.

Kommunestyret skal oppnevne en person som skal være barn og unges representant i plansaker, jfr.
plan- og bygningslovens §5-1.

Områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke bebygges før nødvendige tekniske anlegg er
ferdig opparbeidet i tilstrekkelig grad.
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1.7

Krav til bygninger og uterom (§11-9 nr.5)

1.7.1

Byggegrenser

1.7.2

I områder innenfor byggeforbudssonen (jf. arealkart) er arbeid og tiltak som nevnt i pbl §1-6
ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt med midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner
og anlegg. Forbudet gjelder ikke der det senere fastsettes en annen byggegrense med
tilhørende bestemmelser i reguleringsplan.

Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor byggegrense mot vei (jfr. Vegloven
§29), med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i
kjørebane.
Langs fylkesvei er byggegrensen 50 m. Langs kommunal vei er byggegrensen 15 m.

I område B11 Smevika skal det tas ekstra hensyn til verdier i strandsonen i
detaljplanleggingen.

Byggegrense mot kommunal vei er ikke til hinder for bygging av parkeringsplasser som
overholder krav til frisikt, eller plassering av bygning inntil 50 m2 BYA eller BRA som ikke skal
brukes til beboelse/varig opphold. Dette forutsetter at bygget plasseres som følger:
•
•

Byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag (§1-8)

Langs innsjøer og vassdrag gjelder 50 m byggeforbud. Det er forbudt å stenge og fylle ut i
vassdrag. Sone for kantvegetasjon skal ivaretas, jfr. Vannressursloven §11.

For plassering parallelt med veien: Minst 1,5 meter fra regulert veikant eller
gjerdelinje.
For plassering vinkelrett/vertikalt på vei: Minst 5 meter fra eiendomsgrense.

Under henvisning til differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er følgende
byggegrenser satt utenom områder hvor 100-meters beltet er gjeldende:
• I kombinert formål for bebyggelse og anlegg er byggegrensen satt 19 meter fra sjø/
vassdrag. Tilsvarende grense for tomtefradeling er 15 meter.
• I formål for LNF-område med tillatelse til spredt bolig- og næringsbebyggelse er
byggegrensen satt til 39 meter fra sjø/ vassdrag. Tilsvarende grense for
tomtefradeling er 35 meter.

Bygningen må ikke sperre for nødvendig frisiktsone for vei, eller komme i konflikt med
nødvendig drift og vedlikehold av veien.
Det kan tillates oppført skur til busstopp og søppelkasser uavhengig av arealformål. Ved
fylkesvei må de respektive myndigheter godkjenne tiltaket.
Ved behov kan det kreves innmelding av senterpunkt bygning og terrengsnitt ved regulering.
Byggegrense mot jordbruksareal skal være minst 30 meter.
Byggegrenser mot vann- og avløpsledninger skal være minimum 4 meter på hver side.
Trasé for høgspent luftlinje/jordkabel skal vises som hensynssone med byggegrense i
reguleringsplanen. Byggegrensen fra strømførende jordkabel/luftlinje skal fastsettes i
samsvar med forskrift om elektriske forsyningsanlegg (DSB). Det skal ikke være lekeareal
innenfor denne byggegrensen.
Byggegrenser skal framgå av reguleringsplankartet.
Byggegrense mot sjø måles i horisontalplanet ved middels høyvannstand.
For byggegrenser fra offentlig veier gjelder Veilovens bestemmelser. Statens Vegvesen gir nødvendige
tillatelser i henhold til Veiloven for fylkesveier. Hitra kommune gir nødvendige tillatelser på kommunal
vei.

Forbudet gjelder ikke følgende tiltak, under forutsetning av at disse ikke medfører negative
konsekvenser for allmenne interesser eller kulturminneverdier:
• Ikke søknadspliktig fasadeendring, vedlikehold eller reparasjon av eksisterende,
godkjente bygninger, konstruksjoner og anlegg der dette ikke endrer bygningens
karakter eller BYA.
• Rivning av bygninger, konstruksjoner eller anlegg
• Offentlige tiltak og midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som fremmer
friluftsliv og kulturell aktivitet jf. pbl §30-5
• Anlegg og innretninger for adkomst, bruk og drift av offentlige friluftsområder.
• Nødvendig oppføring av driftsbebyggelse for landbruket. Krav til landbruksfaglig
behovsvurdering.
• Fradeling ved innløsning av bebygd festetomt.
• Fradeling av allerede bebygd areal for naust.
• Etablering av mindre avløpsanlegg
Avstand fra sjø og vann måles fra middel høyvannstand, altså den til enhver tid gjeldende kystkontur i
matrikkelkartet.
Med vassdrag menes i denne bestemmelsen alle elver, bekker, innsjøer og andre vannansamlinger
som har stadig tilsig og som er registrert i den til enhver tid siste utgave av Norges kartverks kart og
database i målestokk 1:50000.
Fradeling av allerede bebygd areal for naust skal klarlegge eksisterende rettighet knyttet til arealet.
Det skal søkes om fradeling på vanlig måte og eier skal dokumentere rettighet i søknaden.
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1.7.3

Naust

1.7.5

For naust som ikke er omfattet av detaljplan gjelder følgende; de skal brukes til oppbevaring
av båt, utstyr for båt, fiskeredskap eller lignende.
Det er ikke tillatt med varig opphold i naustene og det er ikke tillatt å omdisponere naust
som fritidsbolig eller bolig.
Områdene rundt naustene regnes som utmark og det skal være mulig for alle å ferdes foran
naust og mellom naust/naustgrupper. Ved plassering skal det tas hensyn til turveier,
grøntområde osv.
Naust skal fortrinnsvis bygges der terrenget foran naustet er egnet til å dra båt ut og inn av
naustet. For endring av eksisterende naust, naust i småbåthavn, ved regulering av nye naust
og ved enkeltsøknader der størrelsen ikke er fastlagt i plan, er bestemmelsene i «Byggeskikk
og tradisjoner. Retningslinjer for byggetiltak og bruksendring i kystsonen» gjeldende.

Bestemmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og bruksendring av bygninger og ved
fradeling av grunneiendom, med mindre annet fastsettes eller er fastsatt i reguleringsplan.
Kommunen kan ved behandling av plan eller byggesak foreta en skjønnsmessig vurdering av
parkeringskravet når forholdene tilsier dette.
All parkering skal løses på egen tomt eller på fellesarealer avsatt til formålet. Utendørs
fellesanlegg for bilparkering skal ha grøntarealer og beplantning. Ved utendørs
biloppstillingsplasser skal det avsettes tilstrekkelig areal til snørydding. Felles
parkeringsanlegg under tak skal ha innvendig fri høyde på minst 2,5 meter. Kommunen kan
ved byggesaksbehandling godkjenne at del av parkeringsanlegget kan ha fri høyde ned til
2,1m. For underjordiske parkeringsanlegg skal øverste garasjedekke dimensjoneres for
bilkjøring med akseltrykk 10 tonn.
Parkeringskrav for boliger:
Biloppstillingsplasser som må opparbeides utomhus for å tilfredsstille parkeringskravet
regnes med i bebygd areal med 18 m² pr plass.
I Tettstedsområde for Fillan kreves 1,2 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
I øvrige områder kreves 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet.

Naustrekkene bør brytes opp, og grupper av sammenbygde naust bør ikke bestå av flere enn 2 til 3
enkeltnaust. Tomt til naust bør ikke overstige 100m².
1.7.4

Parkering

Funksjonskrav

I byggeområder skal det legges til rette for gode lekemuligheter og gode, felles
uteoppholdsplasser som gir gode og varierte aktivitetsmuligheter for alle og til alle årstider.
Det skal påses at snarveier, tråkk og adgang til turstier ikke forsvinner eller blokkeres, med
mindre det skaffes en fullgod erstatning.
I alle byggeområder med boligformål skal det ved detaljregulering foreligge uteområdeplan
som viser hvordan områder for lek og opphold skal opparbeides, og hvordan disse områdene
henger sammen med tilsvarende områder utenfor planområdet.
Lekeplassene skal ha en hensiktsmessig form, terrengforhold og kapasitet samt være
skjermet mot biltrafikk, støy, forurensning, annen helsefare, og fremherskende
vindretninger. I boligprosjekter der det kreves utomhusplan skal det utarbeides detaljerte
tegninger for utforming av lekeplasser.
Ved ny planlegging av boligfelt skal det for hver boenhet settes av minimum 50m² til
lekeplass og/eller andre friområder.
I tillegg til dette skal det ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak på tomta, settes av
minimum 50m² uteoppholdsareal pr. boenhet.
Kravet til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten bygningen ligger på (jfr. pbl §28-7).
Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser kan regnes som uteoppholdsareal. Bebygd
areal, trafikk- og parkeringsareal, fareområde, støyområde (maks. tillatt støynivå er satt til
55 dbA), areal brattere enn 1:3 (om ikke området er satt av til akebakke) og ikke alminnelig
tilgjengelig areal skal ikke være med i beregning av uteoppholdsareal.

Ved feltutbygging skal det også opparbeides biloppstillingsplasser for gjester i fellesanlegg
på særskilt avsatt grunn, f.eks. ved atkomsten til feltet, med 1 biloppstillingsplass pr. 4.
boenhet. I tillegg skal det etableres minst 2 sykkelplasser pr. boenhet.
Biloppstillingsplasser til rekkehus, lavblokk og blokkbebyggelse skal i hovedsak anlegges som
felles parkeringsanlegg. Gjesteparkering skal skje i felles parkeringsanlegg.
For spesielle typer boliger, herunder eldreboliger, kan P-dekningskravet reduseres.
Parkeringskrav for fritidsboliger:
Det skal opparbeides minst 2 plasser pr eiendom/ fritidsbolig, med minimum 12,5 m² pr
plass, der det er kjøreveg fram til tomta og kan parkeres på egen tomt. Dersom felles
parkeringsanlegg benyttes skal tilsvarende antall plasser sikres i tilhørende anlegg, med
fremvisning av avtale om bruk av vei og parkering.
Parkeringskrav for publikumsrettet næringsvirksomhet:
Minimum 2 p-plasser pr. virksomhet
Minimum 1 p-plass pr. 100 m² næringsareal
Maksimum 2 p-plass opparbeidet på terreng pr. 100 m²
Ved mindre anlegg skal 10 % av plassene være reservert for bevegelseshemmede, minimum
1 plass. For publikumsbygg skal det være minst 2 plasser. For øvrig henvises det til teknisk
forskrift.

Lekeplassene bør differensieres og utformes med hensyn til barnas alder:
• Lekeplasser ved inngang/oppgang for barn 2-6 år, minst 5 m2 pr. boenhet
• Nærlekeplasser for barn 5-13 år, minst 10 m2 pr. boenhet

Sykkelparkering skal plasseres nær hovedinngangen.

Lekeplassene skal ferdigstilles før brukstillatelse gis.
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1.7.6

Byggehøyde langs sjø

Planlegging og utbygging skal utføres slik at bygg og anlegg ikke kan ta skade av høy
vannstand, stormflo eller flom. Boliger, fritidsboliger, forretninger, næringsbygg,
publikumsbygg, offentlige bygninger mm skal ikke ha lavere gulvhøyde enn kote 3,0
(NN1954). Naust, lagerbygninger ol. og der konsekvensen er liten, kan ha lavere gulvhøyde.

1.8

Krav til miljø (§11-9 nr.5)

1.8.1

Miljøkvalitet

2.2

Områder for boligbebyggelse (§11-7 nr.1)

2.2.1

Boligbebyggelse – nåværende og fremtidig

Ved fortetting og i fremtidige områder for boligbebyggelse, stilles det krav om utarbeiding av
detaljregulering jf. planbestemmelsenes kap.1.
I alle bebygde områder kan fortetting i form av utvidelse og byggearbeid på bestående
bygninger tillates. Det tillates ikke økning i antall frittliggende boenheter uten detaljplan. Nye
bygninger skal tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse med tanke på utforming og
estetikk. Det kan kreves terrengprofil eller fotomontasje i byggesaken. Utnyttelsesgraden
settes til maks 40% BYA.

Støy skal utredes i alle planer og tiltak som berøres av en støysone. Retningslinjer for
behandling av støy i arealplanleggingen (T1442) og gitte grenseverdier gjelder.

Ved søknad om oppføring av bolig må rett til adkomst og parkering dokumenteres, hvis dette
ikke går frem av reguleringsplan.
Område B21 skal være utbygd før man igangsetter bygging på område B1.

§2

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§11-7 NR.1 OG §11-10)

Med fortetting menes å bygge mer innenfor allerede utbygde områder. Fortetting omfatter all
byggevirksomhet innenfor vedtatte utbyggingsområder som fører til høyere arealutnyttelse.
I områder avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel gis det ikke dispensasjon for
omdisponering til fritidsformål.
Tomtestørrelser for eneboliger innenfor tettbygde områder bør ikke overstige 1 daa. I andre områder
bør det kunne tillates noe større tomter, inntil 5 daa.
I områder avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel er det ikke ønskelig med dispensasjoner
for omdisponering til fritidsformål. Dette gjelder også omdisponering av bolighus på
landbrukseiendom.

Ingen bebyggelse eller tiltak tillates etablert i frilufts-, natur- og viltområder av lokal, regional
eller nasjonal verdi jfr. Miljødirektoratets Naturbase, egne temakart og viltkart. Det skal
vurderes krav om ny kartlegging ved planlegging i områder der det er grunn til å anta at det
kan finnes naturmangfold av stor verdi.

2.1

Kombinert formål for bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1)

Eksisterende og framtidige områder hvor det tillates nærings- og boligbebyggelse.
• Innenfor disse områdene skal jordloven fortsatt gjelde.
• Innenfor disse områdene tillates boligbebyggelse, forretninger, bebyggelse for
offentlig og privat tjenesteyting, turistformål, næringsbebyggelse, idrettsanlegg,
andre typer anlegg, uteoppholdsarealer, grav- og urnelunder.
• Vesentlig arbeid eller tiltak med gruppebebyggelse på 5 enheter eller flere, samt
fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at eiendommen/området inngår i
detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet til universell utforming ivaretas
og beskrives særskilt. Unntak som beskrevet i 2.2.1 er også gjeldende for
tettstedsområdene.
• Avstand fra tomtegrense til vassdrag og sjø v/maks høyvannstand skal være minst 15
meter og byggegrense mot vassdrag og sjø v/maks høyvannstand skal være minst 19
meter.
• Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og eksisterende bebyggelse.
• I områder med gjeldende reguleringsplaner, gjelder disse foran arealdelen, jf. planog bygningslovens §11-8 nr.f.
• Strandplanene Kjevik/ Melkvik og Selvåg gjelder ikke innenfor det området som
inngår i kombinert formål for bebyggelse og anlegg ved Knarrlagsund.

2.3

Områder for fritidsbebyggelse (§11-7 nr.1)

2.3.1

Fritidsbebyggelse – nåværende og fremtidig

Ved fortetting og i fremtidige områder for fritidsboligbebyggelse, stilles det krav om
utarbeiding av detaljregulering jf. planbestemmelsenes kap.1.
I alle bebygde områder kan fortetting i form av utvidelse og byggearbeid på bestående
bygninger tillates. Det tillates ikke økning i antall frittliggende enheter uten detaljplan. Nye
bygninger skal tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse med tanke på utforming og
estetikk. Det kan kreves terrengprofil eller fotomontasje i byggesaken. Utnyttelsesgraden
settes til maks 40% BYA.
Ved søknad om oppføring av fritidsbolig må rett til adkomst og parkering dokumenteres, hvis
dette ikke fremgår av reguleringsplan.
Med fortetting menes f.eks. økt arealutnyttelse, økt antall fritidseiendommer, etableringer av vei og
anneks.
Tomtestørrelse for fritidsboliger bør ikke overstige 1 daa.
Maks BYA på den enkelte tomt er 200m² inkludert uthus, anneks til beboelse, garasje og andre
bygninger samt parkeringsareal, dersom ikke annet er bestemt for feltet.
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2.4

Områder for råstoffutvinning (§11-7 nr.1)

2.7

Områder for idrettsanlegg (§11-7 nr.1)

2.4.1

Råstoffutvinning – nåværende og fremtidig

2.7.1

Idrettsanlegg

Innenfor formålet kan det ikke finne sted utvidet bruk til råstoffutvinning utover det som er
gitt i eksisterende tillatelser eller fradeling til slikt formål, før området inngår i en
reguleringsplan. Reguleringsplanen skal vise avgrensning av arealet for masseuttak.
Uttaksvolumet skal vises og angis ved kotehøyde. Nødvendige tillatelser etter mineralloven
skal være innvilget før drift kan iverksettes. Det kan vurderes krav om ny kartlegging ved
planlegging i områder der det er grunn til å anta at det kan finnes naturmangfold av stor
verdi.
For Neverlia må området øst for masseuttaksområdet ferdigstilles før masseuttaksområdet
kan tas i bruk.

Idrettsanlegg er vist i plankartet. Tilrettelegging for aktivitet som fremmer formålet kan
tillates. Bygde konstruksjoner skal tilpasses det naturlige terreng og utformes på en slik måte
at de eksponeres minst mulig.
Ved vesentlig utvidelse av anlegg, veier, parkering og annet fellesareal er det krav om
detaljregulering.

2.8

Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt et ethvert uttak av naturstein krever
konsesjon jf. minerallovens § 43. Førstnevnte tiltak krever også regulering jf. §1.2.

2.5

Områder for næringsbebyggelse (§11-7 nr.1)

2.5.1

Næringsbebyggelse – nåværende og fremtidig

Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan under forutsetning av at det ikke er
nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse, ikke endrer eksisterende transportnett og ikke er
i strid med annet lovverk.
Vesentlig arbeid eller tiltak, samt fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at
eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet til
universell utforming ivaretas og beskrives særskilt
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og eksisterende bebyggelse.

Nåværende og fremtidig næringsareal framgår av plankartet. Ved fortetting, vesentlig arbeid
eller tiltak, samt fradeling til slike formål eller endret bruk, kreves detaljregulering.

Tjenesteyting kan være kulturformidling, barnehager, undervisningsinstitusjoner, administrasjon,
konsulentvirksomhet m.m. Bevertning er et underformål både under offentlig tjenesteyting og
næringsbebyggelse. Det må ved valg av formål legges vekt på hva som skal være hovedfunksjonene
ellers i området.

Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan under forutsetning av at det ikke er
nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse, at det ikke endrer eksisterende transportnett
og at det ikke er i strid med annet lovverk.
Med fortetting menes å bygge mer innenfor allerede utbygde områder. Fortetting omfatter all
byggevirksomhet innenfor vedtatte utbyggingsområder som fører til høyere arealutnyttelse.
Arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter skal lokaliseres i områder med god tilgjengelighet for
fotgjengere. Næringsområder med god tilgjengelighet for bil og dårlig tilgjengelighet for fotgjengere
skal forbeholdes lager- og industrivirksomhet.

2.6

Områder for fritids- og turismeformål (§11-7 nr.1)

2.6.1

Fritids- og turistformål – nåværende og fremtidig

Områder for offentlig tjenesteyting (§11-7 nr.1)

2.9

Områder for andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg (§11-7 nr.1)

I arealkategori for allmennyttige funksjoner gjelder følgende:
•
•
•

Nåværende og framtidige områder for fritids- og turismeformål er vist i plankartet. Ved
vesentlig utvidelse av driften, eller etablering av ny drift innenfor et område, kreves
detaljregulering.
Av trafikksikkerhetsmessige hensyn kan kommunen pålegge grunneier å sikre området mot
offentlig veg (for eksempel ved oppsetting av gjerde).

Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan underforutsetning av at det ikke er
nærmere sjøen enn eksisterende bebyggelse, at det ikke endrer eksisterende
transportnett og at det ikke er i strid med annet lovverk.
Vesentlig arbeid eller tiltak, samt fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at
eiendommen/ området inngår i detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet
til universell utforming ivaretas og beskrives særskilt
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse.

I arealkategori vindkraftanlegg gjelder følgende:
•
•
•
•

Plassering av campingvogner skal skje i henhold til Forskrift om vedtekter for camping i Hitra
kommune.
Fritids- og turistformål er blant annet utleiehytter, campingplasser og lignende.
Utleiehytter kan blant annet omfatte utleie av rorbu, kommersielt leirsted med mer, jfr. T-1490.
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For utbygging av vindkraft i området Eldsfjellet forutsettes utbygging å skje iht.
konsesjon gitt etter energiloven.
Tillatelse til utbygging til andre formål innenfor konsesjonsområdene skal ikke gis.
Ved konsesjonens utgang går områdene tilbake til LNF-formål.
Allmennheten må sikres best mulig tilgang inn til og i området med vindkraftanlegg.

§3

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§11-7 NR. 5 OG §11-11)

Mindre tiltak på bebygd eiendom, utenfor 100 m beltet og utenfor byggegrense veg minimum 100
meter fra kulturminner, kan behandles uten høring til sektormyndighetene.

Ingen bebyggelse eller tiltak tillates etablert i frilufts-, natur- og viltområder av lokal, regional
eller nasjonal verdi jfr. Miljødirektoratets Naturbase, egne temakart og viltkart. Det skal
vurderes krav om ny kartlegging ved planlegging i områder der det er grunn til å anta at det
kan finnes naturmangfold av stor verdi.

3.1

3.2 LNF - areal med tillatelse til spredt bolig og næringsbebyggelse (§11-7 nr. 5
og §11-11)
Landbruks-, natur og friluftsområde der det kan tillates spredt boligbebyggelse og
næringsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring med inntil 5 bolig/næringsbygg
for hvert område i planperioden.
Følgende omfangs- og lokaliseringskriterier gjelder, jfr. plan- og bygningslovens § 11-11 nr.2:

LNF - areal (§11-7 nr.5 og §11-11)

Områder hvor kun bebyggelse tilknyttet stedbunden næring og enkel tilrettelegging åpen for
allmennheten er tillatt. Omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord (definert i AR5) til andre
formål skal behandles restriktivt. Alternativ plassering skal vurderes dersom dyrka jord kan bli
berørt av et tiltak.

•
•
•

Ny bebyggelse i tilknytning til stedbunden næring skal tillates med mindre det vil medføre
vesentlig konflikt med andre tungtveiende samfunnsinteresser.

•

Skogshytte/ hvilebu kan bygges med veiledende størrelse maks 15 m2.

•

Oppføring av midlertidig konstruksjoner (gapahuk, gamme, lavvo, etc.) kan tillates uten
søknad såfremt den er åpen og tilgjengelig for allmenheten.
Midlertidige konstruksjoner skal bestå av biologisk nedbrytbart materiale og enkelt
demonteres etter endt bruk. Støpt grunnmur eller annen fundamentering tillates ikke.

•
•

Ved utbygging skal det foreligge en vurdering av hvordan de ulike sektorlovene blir berørt.

Bolig-/næringsbebyggelse skal så langt mulig lokaliseres til eksisterende lovlige
avkjørsler fra offentlig veg.
Bolig-/næringsbebyggelse skal ikke ligge på dyrkbar mark, dyrkamark eller
innmarksbeite registrert i AR5.
Bolig-/næringsbebyggelse skal ha en avstand på minst 50 meter fra driftsbygning i
landbruket.
Avstand fra tomtegrense for bolig-/næringsbebyggelse mot vassdrag og sjø v/maks
høyvannstand skal minst være 35 meter.
Byggegrense for bolig-/nærings bebyggelse mot vassdrag og sjø v/maks høyvannstand
skal være minst 39 meter.
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og eksisterende bebyggelse.
Det skal vurderes om det er behov for grunnundersøkelser ved etablering av nye
tiltak.

Ved praktisering av 35-metersregelen skal topografisk tilpasning av boligen tillegges større vekt enn
overholdelse av avstandsgrensene. (Dersom kommunen finner det riktig å fravike 35metersbestenmielsen i disse områdene, må saken behandles som dispensasjon etter § 19 i plan- og
bygningsloven.)

Det er ikke tillatt å utplassere mobile konstruksjoner så som hengere, campingvogner o.l. uten
særskilt tillatelse.
Ved søknad om omdisponering av dyrka jord eller dyrkbar jord skal det legges vekt på arealets
kvaliteter, bl.a. bonitet, størrelse, helling, arrondering mm.

3.3

Driftsbygninger som ikke lenger nyttes til opprinnelig formål skal kunne tas i bruk på rasjonell måte til
andre formål. Det skal kun være hensynet til å unngå urimelige ulemper for landbruksinteressene og
omgivelsene som setter begrensninger for slik endret bruk. Kommunen skal tilstrebe en vid forståelse
av bestemmelsene, slik at en best mulig drift av gardsbruk oppnås. Dette for å kunne ta vare på det
landskapspreget som eksisterende gardsbebyggelse gir.

Landbruks-, natur og friluftsområde der det kan tillates spredt fritidsbebyggelse.
Følgende omfangs- og lokaliseringskriterier gjelder, jfr. plan- og bygningslovens § 11-11 nr.2:
•
•
•

Begrepet «stedbunden næring» er knyttet til bygninger og/eller anlegg som det av hensyn til driften
av primærnæringen er nødvendig å plassere på stedet. For at stedbunden næring skal være aktuelt,
må det være tale om en reell og inntektsgivende næringsvirksomhet av noe omfang. Øvrige
aktiviteter som for eksempel jakt, fiske, bærplukking og lignende som har preg av frilufts- eller
fritidsaktiviteter, eller som utgjør et naturaltilskudd til egen husholdning, vil falle utenfor begrepet
stedbunden næring. Stedbunden næring er nærmere omtalt i veileder T-1443 Plan- og bygningsloven
og Landbruk Pluss og tilhørende brosjyre T-1444 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og
matdepartementet.

•

Driftsveier i landbruket kan oppgraderes til dagens behov for transport i næringsøyemed etter
søknad.
Permanente konstruksjoner kan oppføres der dispensasjon er gitt fra LNF formålet.
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LNF - areal med tillatelse til spredt fritidsbebyggelse (§11-7 nr. 5 og §11-11)
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LNF-områder med tillatelse til spredt fritidsbebyggelse skal være små områder basert
på eksisterende fritidsbebyggelse. Det tillates inntil 2 fritidsboliger for hvert område i
planperioden. All ny fritidsbebyggelse skal lokaliseres utenfor 100-metersbeltet.
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og eksisterende bebyggelse.
Ny bebyggelse skal ikke ligge på dyrkbar mark, dyrkamark eller innmarksbeite
registrert i AR5.
Det skal vurderes om det er behov for grunnundersøkelser ved etablering av nye
tiltak.

3.4

Friområder som viser statlig sikra friluftsområder (§11-7 nr. 3)

4.2

Dette er områder som forvaltes i tråd med DNs handbok (30-2011) Forvaltning av statlig
sikrede friluftslivsområder. Dette omfatter:
•
•
•
•
•
•
•

I disse områdene er det åpent for å søke om tillatelse til akvakulturvirksomhet. Ny
oppdrettsvirksomhet og lokaliseringsvalg må avklares i hvert enkelt tilfelle gjennom de
prosedyrer og regler som kreves i henhold til akvakulturloven. Det må ikke legges opp til tiltak i
planforslaget som kan skjerme for navigasjonsinnretningene jf. krav i Havne og farvannsloven.
Det må ikke åpnes for tiltak i konflikt med fyrlyktene sine sektorer, uten at dette har
gjennomgått en forsvarlig prosess fram mot en tillatelse.

Terningssanden friluftsområde
Terningsmyra friluftsområde
Breivika friluftsområde
Margretes Minde friluftsområde
Aunøya friluftsområde
Vågen friluftsområde
Terningen med fyrstasjonsfredning

4.3

§4
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE
(§11-7 NR.6 OG §11-11)
4.1

FFANF – Ferdsel, fiske, akvakultur, natur og friluftsliv (§11-7 nr.6)

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

Dersom ikke annet følger av reguleringsplan eller annen gjeldende plan er det ikke tillatt med
tiltak som nevnt i pbl §1-6 eller fradeling/bortfeste av tomt til slikt formål nærmere sjø eller
vassdrag enn nevnt i punkt 1.7.2.
Plassering og utforming ved nybygging og ombygging i 100-meterssonen fra sjøen skal følge
“Retningslinjer for byggetiltak og bruksendring i kystsonen - Hitra kommune“ jf. plan- og
bygningslovens §11-9 nr. 6 og 7.
Tiltak eller inngrep i vassdrag som kan påvirke allmenne interesser må ha tillatelse fra
vassdragsmyndigheten.
Masseuttak i strandsonen, for eksempel uttak av skjellsand til bygging av veger, er ikke tillatt.
Alle tiltak/bygg/etableringer i sjø samt søknader på strandsonetiltak/ tiltak på sjønære
landareal til behandling etter plan- og bygningslova, krever behandling og egen tillatelse etter
forskrift i Lov om havner og farvann.

I området tillates det ikke utført tiltak jfr. pbl §1-6. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av
plan- og bygningsloven, også plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg.
Forbudet gjelder også etablering av sandstrand.
• Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre et områdes verneverdi eller
friluftsverdi kan bare tillates med hjemmel i godkjent reguleringsplan.
• Lokalisering av oppdrett eller vesentlig utvidelse av eksisterende anlegg tillates ikke i
disse områdene, med mindre det foreligger en nærmere og positivt avklarende
konsekvensutredning.
• Tiltak i sjø krever tillatelse med hjemmel i havne- og farvannsloven.
• Det kan settes krav til utredning av naturmangfold og allmennhetens
ferdselsmuligheter på land og på sjøen/ i vassdraget.
• Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og kulturhistorie, må varsles slik at de kan
vurdere tiltaket med henblikk på undersjøiske kulturminner.
• Tiltak og inngrep må ikke være i konflikt med fiskeriinteressene eller forringe
områdenes kvaliteter som fiske-, gyte- og oppvekstområde.

4.4

Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte
strekninger renner under jorden eller under isbreer, regnes det i sin helhet som vassdrag. Som
vassdrag regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra
omgivelsene.
Kun mindre tiltak og eventuelt gjenoppbygging kan gjennomføres i nåværende byggeområder i
byggeforbudssonen. Ved tiltak skal det tas hensyn til allmennhetens interesser.
Melandsvassdraget, Hauksjøvassdraget og Kaldklovvassdraget kan utnyttes til industrielle formål
innenfor de rammer som gamle damanlegg setter. Ved eventuell utnyttelse kan de gamle
damanleggene i samråd med kulturminnemyndighetene (Sør-Trøndelag fylkeskommune) og NVE
istandsettes og brukes.

FFNF – Ferdsel, fiske, natur og friluftsliv (§11-7 nr.6)

Område for akvakultur (§11-7 nr.6)

I disse områdene er akvakultur prioritert. Forankring av anleggene skal skje innenfor område
der det åpnes for akvakultur.
Det forutsettes at anleggene sine opphalertau skal trekkes inn til anlegget sine
rammefortøyninger og fortøyingsblåser skal være trukket nærmest mulig inn til anlegget. Dette
av hensyn til generell ferdsel og sikkerhet, samt for å redusere arealet som anleggene legger
beslag på.
Anleggene skal i utgangspunktet ikke komme i konflikt med hvit lyktesektor, og plasseringen
skal være i god avstand fra ankringsområde, farledsarealet, nødhavner og områder med kabler
og rør i sjø. Det gjøres oppmerksom på at søknader om akvakulturanlegg alltid skal behandles
av Kystverket, jf. Tiltaksforskrifta.
Akvakultur omfatter alle typer oppdrettsanlegg, skjellfarmer og lignende.
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4.4

Område for fiske (§11-7 nr.6)

Nye tiltak/inngrep som strider mot formålet, eksempelvis oppdrettsanlegg, småbåthavn m.m.
tillates ikke.
Det vises for øvrig til bestemmelsene i havressursloven som gir myndighet til å sikre viktige
fiskeriinteresser.

Områder for småbåthavn (§11-7 nr.1)

4.6.1

Småbåthavn – nåværende og fremtidig

I arealkategori område for småbåthavn kan marina og bølgedempende tiltak tillates i sjødelen
av formålsområdet. Adkomstvei med parkeringsplasser og lagerboder i naust kan tillates på
landdelen av formålsområdet
For nye småbåthavner som innebærer flere enn 6 båtplasser, og vesentlig utvidelse av
eksisterende, skal det utarbeides detaljplan.

Aktiviteter som ikke er i strid med områdets bruk til fiskeformål vil det ikke være restriksjoner på.

4.5

4.6

Område for råstoffutvinning i sjø (§11-7 nr.1)

Hvis tiltak i sjø bare innebærer reversible tiltak, som for eksempel flytende bølgedemper samt
mindre vesentlig utdyping, er dette tillatt uten at det kreves ytterligere plan, forutsatt at
forholdet til annet lovverk er ivaretatt.

Masseuttak i sjø, skjellsanduttak, kan bare utføres i samsvar med gitt konsesjon.
Alle inngrep/ tiltak skal undersøkes mht. kulturminner før tillatelse kan gis.

Hvis tiltak i sjø innebærer ikke-reversible tiltak som for eksempel molo med steinmasser, samt
vesentlig utdyping i sjø og/eller vesentlig inngrep på land, så er dette ikke tillatt uten at
eiendommen/området inngår i detaljplan.
I alle småbåthavner skal det være minst 2 gjesteplasser for allmenn benyttelse, disse plassene
skal være av god størrelse, merkes godt og være lett tilgjengelige. Det er anledning til å kreve
avgift for disse plassene når oppholdet er av lenger varighet enn 2 timer. Avgiften må ikke
overstige gjennomsnittlig avgift for gjestehavner i landet for øvrig.
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse jf. ”Retningslinjer for
byggetiltak og bruksendring i kystsonen – Hitra kommune”
Det skal vurderes om det er behov for grunnundersøkelser ved oppstart av reguleringsplan og
ved etablering av nye tiltak.
I tilknytning til arealkategori småbåthavn kan det tillates utvikling av sjøtilknytta turistanlegg
inkludert atkomstvei med parkeringsplasser og lagerboder i naust på land.
Vesentlig arbeid eller tiltak, samt fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at eiendommen/
området inngår i detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet til universell utforming
ivaretas og beskrives særskilt.
Det settes strenge krav til infrastruktur i reguleringsplaner for turisme/reiseliv, bl.a. skal
turstier for allmenn benyttelse planlegges og opparbeides.
Ny bebyggelse skal tilpasse seg landskap og eksisterende bebyggelse jf. “Retningslinjer for
byggetiltak og bruksendring i kystsonen - Hitra kommune”
Sjøtilknytta reiseliv skal ikke være til hinder for utvikling av småbåthavn med nødvendig
infrastruktur for området/ grenda.
Det skal vurderes om det er behov for grunnundersøkelser ved oppstart av reguleringsplan og
ved etablering av nye tiltak.
Det vises for øvrig til utredninger i «Plan for småbåthavner i Hitra kommune» vedtatt i sak 169/10
den 16.12.2010.
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4.11 Farled

Alle søknader om småbåthavn/flytebrygger skal sendes på høring til Fylkeskommune, Fylkesmann,
Kystverket og Fiskeridirektoratet.

Havneutbygging skal særlig ta hensyn til naturgitte forhold og landskapsmessige kvaliteter i
området.

Sjøtilknytta reiseliv skal baseres på bærekraftig bruk av naturressursene i området.

Omfatter nærmere angitte seilingsleder for vann/ sjøtransport og inn- og utseilingsleder for havner.

§5

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §11-7 NR 2 OG §11-10)

Nåværende og fremtidige områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er vist i
plankartet. Det kan stilles krav om detaljregulering i alle fremtidige områder satt av til dette
formålet, jfr. bestemmelsenes §1.2. Det kan stilles krav om avbøtende tiltak av
landskapsmessige hensyn.
Midlertidig bygge- og deleforbud kan bli innført inntil endelig trasé er bestemt dersom delingen eller
tiltaket kan vanskeliggjøre planarbeidet, jfr. Plan- og bygningslovens §13-1.
Figur 1 Kystlandskap (Foto: Stein Olav Sivertsen)

4.8

Havneområde

I havneområder kan det oppføres kai, havnelager og andre bygninger og anlegg for betjening av
skipstrafikken og andre transportmidler.
Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan under forutsetning av at det ikke endrer
eksisterende transportnett og ikke er i strid med annet lovverk.
Vesentlig arbeid eller tiltak, samt fradeling til slike formål, er ikke tillatt uten at
eiendommen/området inngår i detaljplan. Ved utforming av detaljplan skal hensynet til
universell utforming ivaretas og beskrives særskilt.
Det skal vurderes om det er behov for grunnundersøkelser ved oppstart av reguleringsplan og
ved etablering av nye tiltak.

4.9

Fiskerihavn
Figur 2 Hitra Kysthavn og Hitra Industripark (Foto: Stein Olav Sivertsen)

Før søknad om tiltak skal Kystverkets tillatelse innhentes.
I område avsatt til fiskerihavn har fiskebåter fortrinnsrett til ankring.

§6 HENSYNSSONER (§11-8 bokstav a-f, §12-6)

4.10 Ferdsel

6.1

Tiltak i sjøen som hindrer allmennhetens rett til ferdsel, må søkes begrenset mest mulig.

Hensynssone der eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde (§11-8,
bokstav f)

Innenfor disse områdene foreligger det godkjente planer. Planene kan endres gjennom
reguleringsendring.
I strandplaner hvor areal er unntatt fra plan skal området få formål LNF

Omfatter alle typer av ferdsel på vann/sjø tilknyttet offentlig og kommersiell virksomhet, nyttetrafikk og
fritidstrafikk med mer
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6.3

Plan-ID på den enkelte reguleringsplan vises i digitalt planinnsyn 3.

6.2

Sikringssone nedslagsfelt drikkevann (§11-8, bokstav a)

I disse hensynssonene foreligger spesielt viktige landskaps-, natur-, friluftsliv og kulturverdier
ut over det vanlige på Hitra. I disse sonene skal følgende vektlegges:
• Kulturlandskapsverdier inkludert byggeskikk skal gis sterk vektlegging.
• Tilrettelegging for allmennhetens friluftsliv kan vurderes. Der det er viktig å skjerme
naturkvaliteter, bør det legges opp til å kanalisere ferdsel.
• Strengere forvaltningspraksis i disse områdene enn i vanlig LNF.
• For virksomheter i sjø innen ferdsel, fiske, akvakultur, natur og friluftsliv gjelder
arealdisponeringen for sjøområdene.

Innenfor sikringssonen er tiltak etter Plan- og bygningslovens §1-6 ikke tillatt. De til enhver tid
gjeldende klausuleringer for drikkevannskildene gjelder samt den til enhver tid gjeldende
hovedplan for vann.
Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med inngrep av noe slag som kan påvirke
vannkvaliteten negativt. Alle tiltak eller aktivitet i området skal godkjennes av
vannmyndigheten. Hensynet til drikkevann skal være overordnet andre samfunnsinteresser.
I områder som pr. i dag er dyrkamark registrert i AR5 kan en fortsette driften. På dyrka
områder tillates bare forsiktig bruk av kunstgjødsel, og da minimum 50 meter fra vannkant
drikkevannskilde. Tillatt mengde kunstgjødsel skal avklares med vannmyndigheten i
kommunen. Naturgjødsel tillates ikke.
Husdyrbeiting tillates ikke nærmere drikkevannskilden enn 50 meter.
Normal skogsdrift kan tillates. Bruk av maskinelt utstyr annet enn motorsag tillates ikke
nærmere drikkevannskilden enn 50 meter.

For området Kvenværsøyene bør det utarbeides flerbruksplan. Dette med utgangspunkt i viktige
kulturhistoriske og biologiske verdier som er framkommet gjennom århundrers menneskelig aktivitet
og bruk av naturen.

6.4

Ved brann kan eksisterende boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og gårdsbebyggelse føres opp i
tilsvarende størrelse og omfang som før brann.
Fasadeendringer, jfr. Plan- og bygningslovens §1-6, kan gjennomføres etter vedtak dersom dette ikke
har konsekvenser for drikkevannskilden. Mindre konstruksjoner kan også gjennomføres etter vedtak
så lenge de ikke hindrer allmenn ferdsel eller har konsekvenser for drikkevannsressursen. Alle
søknader om tiltak innenfor sikringssonen skal sendes på høring til Hitra kommune før vedtak fattes.
Rivning, jfr. Plan- og bygningslovens §1-6, av konstruksjoner og bygg tillates som ledd i å sikre
drikkevannskilden. Ved gjenoppbygging tilstrebes å flytte bygg lengst unna vannkilden.

3

Forbud mot bading, brettseiling, dykking o.l.
Forbud mot telting, oppslag av leir, bobil
Forbud mot arrangement av stevner
Forbud mot bruk av bensindrevet båtmotor
Forbud mot militærøvelser

http://tema.webatlas.no/hitra/Planinnsyn
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Hensynssone med nasjonal kulturhistorisk verdi (§11-8, bokstav c)

Landbruks-, natur og friluftsområder med verdifulle kulturminner, kulturlandskaper og
kulturmiljø. Noen av områdene består av automatisk fredete kulturminner.
• Innenfor disse områdene skal det i utgangspunktet ikke gjøres inngrep av noe slag.
Dette gjelder enhver form for graving i bakken eller påfylling av masse, oppbygging av
eller hensetting av konstruksjoner. Eventuelle nødvendige tiltak i området skal
godkjennes av kulturminnemyndighetene. I områder som pr. i dag er dyrkamark
registrert i AR5 kan en fortsette driften, men ikke med større pløyedybde enn i dag.
• For virksomheter i sjø innen ferdsel, fiske, akvakultur og friluftsliv gjelder
arealdisponeringen for sjøområdene.

Følgende restriksjoner for allmenn ferdsel gjelder for drikkevannskilden (listen er ikke uttømmende):
•
•
•
•
•

Hensynssone med spesielt viktige landskaps- natur-, friluftsliv og
kulturverdier (§11-8, bokstav c)
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6.5

Hensynsoner som viser områder vernet etter annet lovverk (§11-8, bokstav
d)
•
•
•
•
•

6.6

Hitra kommune

Havmyran naturreservat, båndlagt etter naturvernloven
Helgebostadøya naturreservat, båndlagt etter naturvernloven
Grytelva naturreservat, båndlagt etter naturvernloven
Sjømyråsen naturreservat, båndlagt etter naturvernloven
Dolm middelalderkirke og kirkested samt middelalderkirkestedene Undås, Kvenvær
(Hakkbuan) og Ulvan er automatisk fredete kulturminner og er båndlagt etter
kulturminneloven. Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på de
automatisk fredete kulturminnene er ikke tillatt med mindre det foreligger
dispensasjon fra kulturminneloven.
Innenfor middelalderkirkegårder er gravlegging bare tillatt i gravfelt som har vært i
kontinuerlig bruk siden middelalderen. Gravfelt som ikke har vært i bruk etter 1945
skal ikke brukes til gravlegging eller andre inngrep.
Gravminner som er eldre enn 60 år skal ikke flyttes eller fjernes uten at
kulturminnemyndighetene er gitt anledning til å uttale seg.
Eventuell søknad om tillatelse til inngrep skal sendes rette kulturminnemyndighet i
god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. Kostnader knyttet til nødvendige
undersøkelser og eventuelle arkeologiske utgravninger belastes tiltakshaver, jf.
kulturminneloven§ 10.

Adresse: Rådhusveien
1, 7240 Hitra

Telefon: 72 44 17 00

Brukstillatelse og ferdigattest
EM §6-7

Kommunenr.

5056

Gårdsnr.

Adresse:

Ramnfjellveien 3, 7246 SANDSTAD

124

Bruksnr.

49

Kilde: Hitra kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i våre arkiver.

Hensynssone spesielt viktig naturområde (§11-8, bokstav c)

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Hensynssone høyspenningsanlegg (§11-8, bokstav c)

Ved eksisterende og planlagte høyspentlinjer er det ikke tillatt å føre opp boliger, skoler,
barnehager, institusjoner eller anlegg der det skal oppholde seg mennesker.

6.8

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Informasjon om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

I dette området er det registrert spesielt viktige naturtyper og viltforekomster. Det er derfor et
overordna mål å bevare det biologiske mangfoldet innenfor denne sonen. Innenfor dette
området bør ikke taretråling tillates.

6.7

Utskriftsdato:
14.07.2021

Hensynssone for militær virksomhet (§11-8, bokstav a)

Innenfor hensynssone for militær virksomhet kan det ikke oppføres akvakulturanlegg.
Generelt er Forsvarets øvingsvirksomhet mulig å sambruke med formålene farled, fiske og friluftsliv
innenfor øvingsfeltene så lenge aktivitetene retter seg etter anvisning fra Forsvaret. Med sambruk
menes at feltet brukes av militære og sivile interesser til forskjellig tidspunkt, det vil si ikke samtidig
når et skyte- og øvingsfelt er meldt militært aktivt.
Akvakulturanlegg utgjør derimot faste anlegg i sjø som det er ikke er mulig å kombinere med
skyteøvelser og Sjøforsvarets øvingsvirksomhet. Bruk av fartøyenes sensorer og våpen både over og
under vann er uforenelig med nærliggende akvakulturanlegg. I forbindelse med øvelsene er det også
viktig at fartøyene kan benytte høy fart og brå manøvrering, – dette vil bli vanskeliggjort dersom det
er anlegg i sjøen som det må tas hensyn til. Fartøygenererte bølger kan skade akvakulturanlegg.
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Utskriftsdato: 10.07.2021

Hitra kommune

Utskriftsdato: 10.07.2021

Hitra kommune

Adresse: Rådhusveien 1, 7240 Hitra

Adresse: Rådhusveien 1, 7240 Hitra

Telefon: 72 44 17 00

Telefon: 72 44 17 00

Kommunale gebyrer
EM §6-7

Vann og avløp

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

5056

Gårdsnr.

Adresse

Ramnfjellveien 3, 7246 SANDSTAD

124

Bruksnr.

49

Kilde: Hitra kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020

Fakturert beløp i 2020

Feiing

608,75 kr

Uann

3 606,11 kr

Sum

4 214,86 kr

Grunnlag

EnFetspris

5056

Gårdsnr.

Adresse

Ramnfjellveien 3, 7246 SANDSTAD

124

Bruksnr.

49

Festenr.

Seksjonsnr.

Målernummer

Stand

Dato

Avlesningstype

Ungen treff på vannmålere.

Offentlig vann

Ja

Offentlig avløp

Nei

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Andel

Korreksjon

Årsprognose

Fakt. Fittil i år

Feie-/branntilsyn

1 bolig

577,50 kr

1/1

0%

577,50 kr

577,50 kr

Uannforbruk stipulert privat

60 m3

17,93 kr

1/1

0%

1 075,50 kr

806,63 kr

1 stk

3 374,11 kr

1/1

0%

3 374,11 kr

2 530,57 kr

5 027,11 kr

3 914,70 kr

Uannabonnent privat

Kommunenr.

Kilde: Hitra kommune

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år
Vare

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Unformasjon om vann/avløp registrert på eiendommen

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Ui kjenner ikke
samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per
fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.
Gebyr

EM §6-7

Sum
Løpende gebyr brukes for å fordele en årlig kostnad på flere innbetalinger.
Eiendomsskatt er unntatt mva. Andre beløp er inkl. mva.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Grunnkart

Hitra kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

Grunnkart

124/49
Ramnfjellveien 3
10.07.2021
1:1000

UTM-32

Hitra kommune

Eiendom: 124/73
Adresse:
Dato:
05.07.2021
Målestokk: 1:1000

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

©Norkart 2021

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

©Norkart 2021

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Til deg som
kjøper bolig

Utskriftsdato: 10.07.2021

Hitra kommune
Adresse: Rådhusveien 1, 7240 Hitra
Telefon: 72 44 17 00

Feiing, tilsyn, avvik og anmerkninger
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

5056

Gårdsnr.

Adresse

Ramnfjellveien 3, 7246 SANDSTAD

124

Bruksnr.

49

Kilde: Hitra kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Avtale 2904 UAvgiftsadresse: Asphaugen)

Boligkjøperforsikring

Situasjon
Røykvarslere

0 sammenkoblet, 0 enkel

Slukkere

0 slange, 0 pulver, 0 skum, 0 andre

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

Tilsyn og feiing
Ildsted

Røykløp

Siste tilsyn

Siste feiing

Status tilsyn

Status feiing

1

1

01.08.2019

01.08.2019

Utført

Utført

Få hjelpen
du trenger!

Registrerte avvik
Objekt

Avvik

Kommentar

Registrert

Skorstein

Sotluke defekt

mangler sotluke

20.11.2019

Ingen anmerkninger registrert på avtalen.
FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Reduser
risiko og
bekymring

Få dine
utgifter
dekket

Spar
verdifull
tid

NÅR

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

HVOR

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.

Tegnes ved kjøp av
boliger solgt etter
avhendingsloven.

Hos eiendomsmegler.

HVORDAN

Bestilles senest på
kontraktsmøte. Forsikringsbevis og vilkår
sendes i e-post.

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Dette koster det:

Borettslagseiendom:

Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Enebolig/fritid/tomt:

Kr 4300

Kr 7100

Kr 10 500

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

Les alt om boligkjøperforsikring på
soderbergpartners.no

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

BUDSKJEMA
BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

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 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.

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 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.
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EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER
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Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl 15:00 (akseptsfrist)

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 .
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