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Ugradert  
   

 

Referat fra 
forhåndskonferanse 

 
Saksnummer 
HENV-22/00885 

Dato 
10.08.2022 

 
Til stede:   
 
Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 1 / 462 / 0 / 0 

 

Click or tap here to enter text.: Click or tap here to enter text. 
 

Byggested: Gammelosveien 2 
 

Byggeprosjekt: {Tiltak} 
Anmodningen gjelder: {Søknadstype} 
Dokumentasjon mottatt: Klikk her for å skrive inn tekst. 

 
Tiltak 
 

Endring av gitt rammetillatelse 

Tiltakshaver 
 

Pearl2 AS 

Ansvarlig søker 
 

ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS 

Møte dato/ tid 
 

Onsdag 10.08.2022 

Møtested 
 

Orkland rådhus 

Tilstede Stig Atle Moe, Eny Soland, Eduard Poort, Irene Olsen Poort, Barbro 
Nilsen, Ingrid Voll og Nils Chr. Raastad 
 

 
 
Søkers orientering 
om tiltaket 
 

Det foreligger en rammetillatelse for ombygging av Damphuset, dette 
omfatter oppføring av et tilbygg i glass samt endring av takfasade med 
takoppløft slik at 2. etasje kan brukes til restaurantformål. Tiltakshaver ser 
nå at bruk av 2. etasje til restaurant ikke er hensiktsmessig og ønsker nå 
en endring av rammetillatelsen slik at denne etasjen kan bygges om til 
boligformål. Intensjonen er at tiltakshaver selv skal bruke leiligheten. Det 
er allerede brannskille mellom 1. og 2. etasje i bygget og innvendig trapp 
skal beholdes slik den er i dag. Omsøkt evakueringstrapp på byggets 
nordside vurderes å være overflødig dersom tiltaket godkjennes. Tiltaket 
er tenkt gjennomført ved å selge eget bolighus og selv bo i leiligheten i 2. 
etasje.  
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Tiltak Endring av gitt rammetillatelse

Tiltakshaver Pearl2 AS

Ansvarlig søker ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS

Møte dato/ tid Onsdag 10.08.2022

Møtested Orkland rådhus

Tilstede Stig Atle Moe, Eny Soland, Eduard Poort, Irene Olsen Poort, Barbro
Nilsen, Ingrid Voll og Nils Chr. Raastad

Søkers orientering
om tiltaket

Det foreligger en rammetillatelse for ombygging av Damphuset, dette
omfatter oppføring av et tilbygg i glass samt endring av takfasade med
takoppløft slik at 2. etasje kan brukes til restaurantformål. Tiltakshaver ser
nå at bruk av 2. etasje til restaurant ikke er hensiktsmessig og ønsker nå
en endring av rammetillatelsen slik at denne etasjen kan bygges om til
boligformål. Intensjonen er at tiltakshaver selv skal bruke leiligheten. Det
er allerede brannskille mellom l. og 2. etasje i bygget og innvendig trapp
skal beholdes slik den er i dag. Omsøkt evakueringstrapp på byggets
nordside vurderes å være overflødig dersom tiltaket godkjennes. Tiltaket
er tenkt gjennomført ved å selge eget bolighus og selv bo i leiligheten i 2.
etasje.
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Planstatus 
 

☒ Kommuneplan                     ☐ Pågående planarbeid 
☒ Reguleringsplan                   ☐ Områderegulering 
☐ Bebyggelsesplan                  ☐ Detaljregulering 
☐ Hensynssoner                       ☐ Bygge- og deleforbud 
☐ Uregulert                              ☐ Fjernvarme 
☐ Lokale vedtekter                  ☐ Konsesjonsområde 
☐ Annet 
 

Plannavn Reguleringsplan for ny veg Thamshavn-Grønøra med tilliggende areal 
 
 

Formål 
 

Gnr. 1/462 er i gjeldnede reguleringsplan avsatt til museum 
 
 
 
 

Planbestemmelser ☐ Beregningsregler, jfr. stadfestet plan 
☒ Maksimal utnyttelsesgrad og beregningsmåte: BYA 50 % 
☐ Maksimal gesims-/ mønehøyde: ........ / ........ 
☐ Byggegrense/byggelinje: ........ / ........ 
☐ Frisiktsone: ...................................... 
☐ Krav til møneretning/takform: .................... / .................... 
☐ Krav til takvinkel: ........ / ........ 
☐ Spesielle krav til terrengbearbeiding, gjerder, murer m.m.: 
......................................................................................... 
 

Fjernvarme – 
OFAS’ 
konsesjonsområde
KPA Orkdal 
 

Eiendommen ligger innenfor OFAS` konsesjonsområde og bygget kan 
kreves tilkoblet. 
 
 

Dispensasjon 
 

Dette tiltaket betinger dispensasjon fra: 
 
☒ Planer: Kommune- og reguleringsplan 
☐ Plan- og bygningsloven:  
☐ Forskrifter:  
☐ Annet:  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd: 
 
“Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

Side 2
ORKDAL KOMMUNE
Byggesakskontoret

Vår referanse
HENV-22/00885

Vår dato
10.08.2022

Planstatus Kommuneplan
] Reguleringsplan
D Bebyggelsesplan
D Hensynssoner
D Uregulert
D Lokale vedtekter
D Annet

D Pågående planarbeid
D Områderegulering
D Detaljregulering
D Bygge- og deleforbud
D Fjernvarme
D Konsesjonsområde

Plannavn Reguleringsplan for ny veg Thamshavn-Grønøra med tilliggende areal

Formål Gnr. 1/462 er i gjeldnede reguleringsplan avsatt til museum

Planbestemmelser D Beregningsregler, jfr. stadfestet plan
IZlMaksimal utnyttelsesgrad og beregningsmåte: BYA 50 %
D Maksimal gesims-/ mønehøyde: / .
D Byggegrense/byggelinje: I .
D Frisiktsone: .
D Krav til møneretning/takform: / .
D Krav til takvinkel: / .
D Spesielle krav til terrengbearbeiding, gjerder, murer m.m.:

Fjernvarme-
OFAS'
konsesjonsområde
KPA Orkdal

Eiendommen ligger innenfor OFAS' konsesjonsområde og bygget kan
kreves tilkoblet.

Dispensasjon Dette tiltaket betinger dispensasjon fra:

IZlPlaner: Kommune- og reguleringsplan
D Plan- og bygningsloven:
D Forskrifter:
D Annet:

Plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd:

"Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formälsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg ma
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fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler.” 
 
Søknad om dispensasjon kan innvilges dersom plan- og 
bygningsmyndighetene finner at vilkårene i § 19-2 er oppfylt. 
 
Tiltaket er pr. dags dato i strid med både kommune- og reguleringsplanen 
for området. For å kunne godkjenne prosjektet må det området enten 
omreguleres, ellers så må det søkes dispensasjon i fra gjeldende plan. Et 
tredje alternativ er å søke om endring i forbindelse med ny kommuneplan. 
Damphuset har tidligere ikke vært brukt til beboelse, i motsetning til 
Strandheim, begge eiendommene har i dag samme reguleringsformål.  
 
På bakgrunn av byggets beliggenhet og kjente forhold knyttet til støy både 
i fra havna, E39 m. fl. så er administrasjonen i utgangspunktet negativ til 
omregulering av byggets 2. etasje til bolig. En endelig beslutning vil 
imidlertid bli tatt av politisk nivå ved en evt. søknad.  
 

Naboforhold 
 

☒ Naboer og gjenboere skal varsles iht. naboliste som er 
     vedlagt gyldig situasjonskart, jf. pbl § 21-3. 
 
☐ Ved bygging nærmere nabogrense enn 4 meter, eller 
     bygningens halve høyde, må det innhentes samtykke fra eier av 
     naboeiendom. Dersom samtykke ikke kan innhentes, må det 
     søkes om dispensasjon, jf. pbl § 29-4. 
 

Vann- og avløp 
 

☒ Offentlig vann                         ☐ Privat vann 
☒ Offentlig avløp                        ☐ Privat avløp 
☐ Overvannssystem                    ☐ Terreng 
 
Ved privat avløp må det søkes om utslippstillatelse dersom det 
ikke foreligger. Kommunen kan ha egne bestemmelser 
vedrørende dette. Ved privat vann må tilfredsstillende 
vannmengde og vannkvalitet dokumenteres. 
 
Private vann- og avløpsledninger og tilknytningspunkt til 
offentlig ledning må tegnes inn på situasjonskart som vedlegges 
søknad om sanitærmelding (søknad om tilknytning til offentlig 
nett) og evt. utslippssøknad. 
 

 
Uttalelse 
/godkjenning fra 
andre 
myndigheter, 
jfr. pbl. § 21-5 og 
SAK 
§ 6-2 
 

☒ Regional vernemyndighet – Fylkeskommunen 
 
Ettersom ønskede endringer ikke endrer byggets fysiske uttrykk utover det 
som fremgår av rammesøknaden så ser ikke kommunen det som 
nødvendig å involvere Fylkeskommunen som sakspart. De vil uansett bli 
varslet i forbindelse med en eventuell høring.  
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fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
saksbehandlingsregler."

Søknad om dispensasjon kan innvilges dersom plan- og
bygningsmyndighetene finner at vilkårene i § 19-2 er oppfylt.

Tiltaket er pr. dags dato i strid med både kommune- og reguleringsplanen
for området. For å kunne godkjenne prosjektet må det området enten
omreguleres, ellers så må det søkes dispensasjon i fra gjeldende plan. Et
tredje alternativ er å søke om endring i forbindelse med ny kommuneplan.
Damphuset har tidligere ikke vært brukt til beboelse, i motsetning til
Strandheim, begge eiendommene har i dag samme reguleringsformål.

På bakgrunn av byggets beliggenhet og kjente forhold knyttet til støy både
i fra havna, E39 m. fl. så er administrasjonen i utgangspunktet negativ til
omregulering av byggets 2. etasje til bolig. En endelig beslutning vil
imidlertid bli tatt av politisk nivå ved en evt. søknad.

Naboforhold IZlNaboer og gjenboere skal varsles iht. naboliste som er
vedlagt gyldig situasjonskart,jf. pbl § 21-3.

D Ved bygging nærmere nabogrense enn 4 meter, eller
bygningens halve høyde, må det innhentes samtykke fra eier av
naboeiendom. Dersom samtykke ikke kan innhentes, må det
søkes om dispensasjon, jf pbl § 29-4.

Vann- og avløp Q Offentlig vann
6 Offentlig avlop
D Overvannssystem

D Privat vann
D Privat avløp
D Terreng

Ved privat avløp må det søkes om utslippstillatelse dersom det
ikke foreligger. Kommunen kan ha egne bestemmelser
vedrørende dette. Ved privat vann må tilfredsstillende
vannmengde og vannkvalitet dokumenteres.

Private vann- og avløpsledninger og tilknytningspunkt til
offentlig ledning må tegnes inn på situasjonskart som vedlegges
søknad om sanitærmelding (søknad om tilknytning til offentlig
nett) og evt. utslippssøknad.

I
Uttalelse
/godkjenning fra
andre
myndigheter,
jfr. pbl. $ 21-5 og
SAK
§ 6-2

6 Regional vernemyndighet - Fylkeskommunen

Ettersom ønskede endringer ikke endrer byggets fysiske uttrykk utover det
som fremgår av rammesøknaden så ser ikke kommunen det som
nødvendig å involvere Fylkeskommunen som sakspart. De vil uansett bli
varslet i forbindelse med en eventuell høring.
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Det er gitt 
informasjon om 
 

☐ Saksgang etter plan- og bygningsloven 
☐ Aktuelle prosjekteringsforutsetninger 
☐ Krav til søknadsdokumentasjon 
☐ Kommunens informasjon på internett 
☐ At søknaden anbefales sendt inn elektronisk 
 

Eventuelt / 
uavklarte forhold 

En reguleringsendring vil gi den enkleste saksgangen og det vil være 
større muligheter for å få til endringen enn om det søkes om dispensasjon. 
I tillegg er det verdt å nevne at rammetillatelsen går ut 16.9.2023 og at 
bygging på eiendommen må være igangsatt innen denne datoen for at ikke 
rammetillatelsen skal falle bort. En eventuell endring av rammetillatelse 
etter at disp/reg. endring er foretatt vil være en kurant sak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig orientering og 
den gir ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nabomerknad, uttalelser fra 
offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, 
forlenget saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen. 
 
De fremmøtte parter er enige om referatets innhold. Dersom partene ikke er enige i referatets 
innhold, bes det om at ansvarlig saksbehandler kontaktes slik at referatet kan korrigeres.  
 
 
 
 
Sted/dato: Orkanger 10.08.2022 
 
 
Saksbehandler: Nils Chr. Raastad 

 
 
Vedlegg:  
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Det er gitt D Saksgang etter plan- og bygningsloven
informasjon om D Aktuelle prosjekteringsforutsetninger

D Krav til søknadsdokumentasjon
D Kommunens informasjon på internett
D At søknaden anbefales sendt inn elektronisk

Eventuelt/ En reguleringsendring vil gi den enkleste saksgangen og det vil være
uavklarte forhold større muligheter for å få til endringen enn om det søkes om dispensasjon.

I tillegg er det verdt å nevne at rammetillatelsen går ut 16.9.2023 og at
bygging på eiendommen må være igangsatt innen denne datoen for at ikke
rammetillatelsen skal falle bort. En eventuell endring av rammetillatelse
etter at disp/reg. endring er foretatt vil være en kurant sak.

Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig orientering og
den gir ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nabomerknad, uttalelser fra
offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet,
forlenget saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen.

De fremmøtte parter er enige om referatets innhold. Dersom partene ikke er enige i referatets
innhold, bes det om at ansvarlig saksbehandler kontaktes slik at referatet kan korrigeres.

Sted/dato: Orkanger 10.08.2022

Saksbehandler: Nils Chr. Raastad

Vedlegg:
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