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Saksopplysninger 
Ansvarlig planlegger Ikon AS søker på vegne av forslagsstiller Kristian Bjørn Lysø om endring 
av reguleringsplanen Hasseløy Boligfelt Sør. Denne reguleringsplanen ble vedtatt av 
kommunestyret 19.05.2015 i sak KST39/2015. Planen åpner for etablering av 12 eneboliger 
med tilhørende lekeplass og infrastruktur på Hasseløy. Planen legger også til rette for 
videreutvikling av eksisterende småbåthavn. 
 
Det er etablert en enebolig på tomten nr. 1. Regulert veisystem og felles slamavskiller er 
etablert. Entreprenør har ved opparbeidelse av intern vei, anlagt vei slik at denne følger 
terrengets naturlige utforming. Dette har medført en anleggelse som avviker enkelte plasser 
fra reguleringsplanen.  
 
Dersom veianlegget skal legges i henhold til eksisterende plankart vil dette medføre store 
terrenginngrep på deler av vegstrekningen. Grunneier Kristian Bjørn Lysø søker om endring 
av reguleringsplan for å rette avvik mellom etablerte veisystemet og plankart. Avvik fra 
reguleringsplanen medfører også noen justeringer av tomtegrenser, og byggegrenser.  
 
 
Lovgrunnlag og behandling 
 
Ifølge plan- og bygningsloven § 12-14 for endring av reguleringsplaner gjelder de samme 
bestemmelser som for utarbeiding av ny reguleringsplan. Derfor behandles endring av 
reguleringsplan på følgende måte: 



Side 2 av 9

 
Formannskapet vurderer utleggelse av forslag til endring av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn. Ved eventuelt positivt vedtak legges forslaget ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker 
og sendes på høring til aktuelle offentlige instanser. Gjennomføring av offentlig ettersyn 
kunngjøres i avis og på kommunens nettside. Berørte grunneiere får særskilt varsel. 
Etter høringsfristens utløp vurderes innkomne uttalelser og eventuelt innarbeides i planforslag. 
Dersom omfang av endringer er vesentlig – vurderer formannskapet utleggelse av reviderte 
plandokumenter til nytt offentlig ettersyn. Dersom det ikke kreves noen vesentlige endringer, 
fremlegges plandokumentene til sluttbehandling i formannskapet og kommunestyret. 
 
 
 
Forslagstiller søker om følgende justeringer i plankart: 
 

1) Justering av hovedadkomstvei og kryss iht. etablert vei. Forslag til justering av plankart som 
stemmer med etablert vei vises på illustrasjonen under med røde linjer (faresone for 
høyspenningsanlegg, veiens senterlinje, regulert kant av kjørebane vises ikke på denne 
illustrasjonen for forenkling). Justering av veikrysset medfører også endring av frisiktlinje og 
frisiktsone. 
 

 
 
Veien ble etablert ca. 4 m nærmere til bolighuset på eiendommen 85/19. Endring av planen i 
forhold til opprinnelig berører i hovedsakelig bare denne boligeiendommen. Eieren av denne 
eiendommen vil ha mulighet å formidle til kommunen sin vurdering av denne endringen under 
offentlig ettersyn av endringsforslaget.  
 
Justering av veien ift. faktiske forhold medfører utvidelse av planområdet med ca. 160 m2 og 
justering av avgrensning av området som er avsatt for jordbruk.  
Justering av krysset med fv.260 medfører behov for justering av frisiktlinjer og frisiktsoner 
H140_1 og H140_2. 
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2) Justering av intern vei. 
Det søkes om justering av intern vei i krysset mellom tomter nr. 3 og 4. og i svingen mellom 
tomter nr. 6 og 8. 
 
Forslag til justering av plankart som stemmer med etablert vei vises på illustrasjonen under 
med røde linjer (veiens senterlinje, regulert kant av kjørebane vises ikke på denne 
illustrasjonen for forenkling). 
 

 
 
Justering av veien vil medføre endret avstand fra vei til boligtomter nr. 4, 6 og 8. Avgrensning 
av tomtene tilpasses endret avgrensning av vei. 
Det vurderes at denne endringen av reguleringsplan vil ikke medføre noen vesentlige ulemper 
for miljø og samfunn. 
 
 

3) Regulering av turdrag vest i planområde. 
 

Det er foreslått å vise på plankart turvei som ble etablert ved bygging av intern veisystem. 
Forslag til justering av plankart som vises på illustrasjonen under med røde linjer. 
 
Denne turveien vises ikke i gjeldende reguleringsplan men ifølge forslagsstiller eksisterte fra 
før. 
Siden tiltaket er allerede gjennomført vurderes det at denne endringen av reguleringsplan ikke 
vil medføre noen vesentlige ulemper for miljø og samfunn. 
 



Side 4 av 9

 
 
 

4) Justering av tomtegrense for tomt 1, 2 og 12. 
 
Etter forslag fra eieren av tomt nr. 1 søker forslagstilleren om justering av grense mellom 
tomter nr. 1, 2 og 12. Det søkes også om reduksjon av byggegrense mot intern vei for tomtene 
nr. 1 og 2 fra 10 til 8 m. Endringene begrunnes med ønske om oppføring av tilbygg til garasje 
som er konflikt med byggegrense. 
 
Vi vurderer at disse endringene ikke medfører noen vesentlige ulemper siden nabotomtene er 
foreløpig ikke bebygd. Reduksjon av byggegrense til 8 m vurderes å være akseptabel. 
Byggegrense for tilsvarende tomter nr. 4, 5 og 7 i gjeldende plan også utgjør 8 m. 
 

 
 
 

5) Justering av byggegrenser. 
 
Det søkes om fjerning av byggegrenser mot naboeiendommer fra plankart. 
 
På det gjeldende plankartet er det inntegnet byggegrenser på boligtomter fra alle sider. 
Byggegrense mot naboeiendommer på plankart utgjør 4 meter.  
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Byggegrense mot naboeiendom utgjør etter plan- og bygningsloven minst 4 meter selv om det 
ikke vises på plankart. Men om byggegrense mot naboeiendom er fastsatt i planen, tar man 
bort muligheten å plassere bygg nærmere, når nabo gir tillatelse til dette. 
 
Det vurderes at det ikke er nødvendig å vise byggegrense mot naboeiendom på plankart og at 
endringen er akseptabel. 
 
 

6) Det søkes om utvidelse av naustområdet N1, og justering av byggegrense i området N1 og 
utvidelse av småbåthavn. 
 
Naustområdet N1 utvides med ca. 65m2 østover. Justeringen innebærer en endring av 
byggegrense mot småbåtanlegget. Det er et ønske om å få bedre tilkomst grunnet vedlikehold 
av naust i front mot anlegget. Det er fortsatt mulig å utnytte formålsområdet som annen 
veggrunn – tekniske anlegg, da området slik det er i dag har tilstrekkelig areal sett opp mot 
formålet. Endring vises med røde linjer på illustrasjon under. 
Området avsatt for arealformål småbåthavn i sjøen utvides med ca. 110 m2 for å legge til rette 
for bygging av molo. Etablering av molo vil forbedre favneforhold. 
 

 
 
Det vurderes at disse endringene vil være positive for videreutvikling av naustområdet. 
Endringene kan aksepteres. 

 
 
 
7) Det søkes om økning av tillatt bruksareal for garasje fra 50 m2 til 65 m2. 
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Økning av begrensning på størrelse av garasje vil hjelpe å unngå behov for 
dispensasjonsbehandling av søknader om større garasjer. Det vurderes at denne endringen er 
akseptabel. 
 
 
 

8) Det søkes om økning av tillatt utnyttelsesgrad for boligtomter %-BYA fra 30% til 35%. 
 
Ifølge forslagstilleren vil økning av tillat utnyttelsesgrad og økning av begrensning på størrelse 
av garasje gjøre tomtene mer attraktive for salg.  
 
I gjeldende reguleringsplan er det fastsatt at utnyttelsesgrad på 30% av for alle boligtomter. 
Tomtestørrelse i feltet varierer mellom 1,1 og 1,8 daa.  
 
Det vurderes at det kan aksepteres å øke %-BYA til 35% for tomter som har størrelse under 
1,5 daa og der hus-høyde begrensninger tillater ikke å bygge hus høyere enn 1 etasje. 
Bestemmelser blir supplert med tabell som fastsetter utnyttelsesgrad for hver tomt. 
 

Tomt nr. Areal, m2 Maks mønehøyde, m %-BYA 
1 1487 7,5 35 
2 1755 7,5 30 
3 1784 7,5 30 
4 1516 7,5 30 
5 1490 7,5 35 
6 1614 8,5 30 
7 1093 8,5 35 
8 1664 6,0 35 
9 1409 6,0 35 

10 1670 6,0 35 
11 1757 6,0 30 
12 1673 7,5 30 

 
 
 
 
 
 
Etter gjennomgang av endringene, foreslåtte av Bjørn Kristian Lysø ble gjeldende plankart og 
bestemmelser gjennomgått på nytt. Det ble vurdert at følgende endringer kan forbedre 
trafikksikkerhet på intern vei og øke kvaliteten av plankart og bestemmelser: 
 
 

9) Planbestemmelser blir revidert 
 
Dette gjelder formatering, nummerering og formulering av generelle bestemmelser, 
bestemmelser for arealformål og hensynssoner. Det er foreslått å forbedre formulering av 
forhold til kulturminneloven, henvisninger til håndbok N100. 
 
 

10)  Bestemmelser om byggegrenser mot naboeiendom, sjø og vei blir spesifisert: 
«Ved lokalisering av bebyggelse skal det tas hensyn til byggegrenser mot interne veier, 
fylkesvei, sjø og naboeiendommer. Byggegrense mot sjø i områder avsatt for arealformål 
boligbebyggelse, avløpsanlegg, naust, kjørevei, parkering, annen veigrunn – tekniske 
anlegg følger områdegrense. Byggegrense mot intern vei i feltet vises på plankart. For 
byggegrense mot naboeiendom gjelder bestemmelser i plan- og bygningsloven §29-4.» 
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11)  Manglende frisiktlinjer og frisiktsoner i veikryss i feltet ble inntegnet på plankart.  

Frisiktsone og frisiktgrense er utformet etter håndbok N100(Vegdirektoratet 2019) for 
uregulerte veikryss i sone med fartsgrense 30 km/t. Sikring av gode siktforhold i frisiktsone 
øker trafikksikkerhet. 
 

 
 
 

12)  Manglende snuplass for renovasjonsbiler ble regulert på veien til boligtomt nr. 6 nord for tomt 
nr.5. Dette er gjort for å legge til rette for etablering av vendefri snuplass på slutten av ca. 
100m lang veien til tomt nr. 6. Dette vil øke trafikksikkerhet på denne veistrekningen. 
 

 
 
 
 
 

13)  Området for etablering av avløpsledning til sjø ble erstattet med bestemmelsessone. 
 
Det er avsatt et område for arealformål avløpsnett på vertikalnivå «på bakkenivå/ 
vannoverflate» i gjeldende reguleringsplan. Men avløpsledning graves ned og legges på 
sjøbunn. Det er mer korrekt å avsette arealet på vertikalnivå i grunnen/ på bunn og vise det på 
eget kartblad. Alternativ tilnærming for å regulere område for avløpsledning i grunn/ på 
sjøbunn er å benytte bestemmelsessone. 
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Det vurderes at omsøkte endringer ikke gir slike konsekvenser at de utløser krav om 
gjennomføring av konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Det 
vurderes at oppdatert plankart er i samsvar med krav stilt i kart- og planforskriften. 
 
Oppdatering av reguleringsplanen gir bedre styring for fremtidige byggetiltak i området. 
Det vurderes at foreslått endring av planforslag vil være positiv for samfunnsutvikling og ikke 
vil medføre noen vesentlige ulemper for miljø.  
Forslaget til endring av reguleringsplanen anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. 
 

Rådmannens innstilling 
Averøy kommune vedtar å legge forslaget til endring av reguleringsplanen Hasseløy Boligfelt 
Sør ut til offentlig ettersyn. Planforslaget består av plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse datert 05.06.2019. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 
12-14.  
  

Behandling i Averøy formannskap - 13.06.2019  
 
 

Formannskapets vedtak - Enstemmig 
Averøy kommune vedtar å legge forslaget til endring av reguleringsplanen Hasseløy Boligfelt 
Sør ut til offentlig ettersyn. Planforslaget består av plankart, planbestemmelser og 
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planbeskrivelse datert 05.06.2019. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 
12-14.  
 
 
 
 
 


