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Vår saksbehandler 
Sturla Arnesen 

Saksnummer 
BYGG-22/01264 
oppgis ved alle henvendelser 

 
Dato 
29.11.2022 

 
 
283/24 Geitastrandvegen 906, godkjent ny enebolig, støttemurer og adkomstveg 
 
Eiendom (gnr/bnr/snr/fnr): 283 / 24 / 0 / 0            
Eiendom (gnr/bnr/snr/fnr): 283 / 24 / 0 / 0            

 

Ansvarlig søker Älvsbyhus Norge As 
Tiltakshaver Joakim Werness 

 
 
 
  

 
VEDTAK 
Orkland kommune godkjenner søknaden på følgende vilkår: 

• Utslippstillatelse for sanitært avløpsvann må foreligge før brukstillatelse kan gis 
• Sanitærabonnement for kommunalt vann må foreligge før brukstillatelse kan gis 

 
Vi viser til plan- og bygningsloven §§ 20-2 og 21-4. 
 
ADRESSE  
I medhold av bestemmelsene i matrikkelloven § 21 har kommunen tildelt eiendommen adressen:  
 
Geitastrandvegen 906 
 
Adressen trer automatisk i kraft. Du/dere må selv sende flyttemelding og varsle private i 
forbindelser når midlertidig brukstillatelse/ferdigattest foreligger og du/dere flytter inn i boligen. 
Husk å sette opp husnummerskilt og merke postkassen ved innflytting. Du kan klage på vedtaket.  
Det er bare mulig å klage på feil nummer i rekkefølgen og feil gate.  
 
Dispensasjon for oppføring av enebolig er gitt i sak 26/22 i hovedutvalg forvaltning (BYGG-
21/01680). Tillatelse til fradeling av boligtomt ble gitt i sak BYGG-21/01680. Frittliggende garasje 
og støttemur er omsøkt i egen byggesak BYGG-22/01290. Kommunen minner om at alle vilkår gitt i 
dispensasjon- og fradelingsvedtak fortsatt gjelder. 
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Ansvarlig søker skal senest sammen med søknad midlertidig brukstillatelse eller søknad om 
ferdigattest sende rapport om tiltakets plassering slik det er utført. Rapporteringen skal skje ved 
innmålte koordinatverdier eller tilsvarende. 
 
Kommunen minner om at nivåforskjeller på mer enn 0,5 meter må sikres i henhold til 
bestemmelsene i §12-5 og § 12-15 TEK 17. 
 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 
 
 
Med hilsen 
ORKLAND KOMMUNE 
Plan og byggesak 
 
Sturla Arnesen 
Rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg:  

         
 
Kopimottakere: Joakim Werness 

 
SAKSBEHANDLING MED BEGRUNNELSE FOR VEDTAK 
 
Generell informasjon 
Vi mottok søknaden 09.11.2022. Søknaden er komplettert 21.11.2022 og 25.11.2022. 
 
Følgende tegninger ligger til grunn for tillatelsen: 

• Situasjonskart datert 21.11.2022(adkomstveg) og 31.08.2022 (enebolig og støttemur). 
• Plan- og fasadetegning datert 22.02.2022 
• Snittegning datert 22.02.2022 

 
Søknaden gjelder oppføring av enebolig med saltak i en etasje. BRA 129 m². BYA 152 m². 
Mønehøyde 5,8 m. Takvinkel 27 grader. Boligen skal ha kryp kjeller, tilgang til krypkjeller skjer via 
en kjeller luke i gulvet på ett av soverommene. 
 
Planstatus 
Eiendommen er omfattet av Kommuneplanens arealdel, Orkdal kommune, vedtatt 29.10.2014  
Eiendommen er avsatt til LNF. Eiendommen er ikke detaljregulert. Dispensasjon for oppføring av 
enebolig, støttemurer, garasje og adkomstveg er gitt i sak BYGG-21/01680. 
 
Privatrettslige forhold 
Kommunen behandler byggetiltakene i henhold til plan- og bygningslovgivningen. Kommunen tar 
ikke stilling til privatrettslige forhold, og gir ikke privatrettslige rettigheter. Dersom 
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byggeprosjektet krever det, må du selv ordne med nødvendige privatrettslige rettigheter. I 
motsatt fall kan byggeprosjektet ikke gjennomføres.  
 
Naboer 
Naboer og gjenboere er varslet. Det er ikke kommet merknader til søknaden. 
 
Berørte myndigheter 
Ingen regionale myndigheter berøres av byggesaken. 
 
Byggeprosjektet 
 
Arkitektonisk utforming 
Tiltaket har tilstrekkelig visuelle kvaliteter. Hus virker å være godt tilpasset tomt og omgivelser.  
 
Plassering/tomtesituasjon 
Som vist i situasjonsplan datert 09.11.2022.  

Grad av utnytting 
Eiendommen er på 1,28 da. Totalt BYA er 202 m². Utnyttelsesgraden er på ca. 16 %. 

Parkering 
Frittliggende garasje er omsøkt i egen byggesak. 

Planløsning/universell utforming 
Enebolig oppføres i ett plan, og det er derfor krav om tilgjengelige boenhet. Jamfør § 12-2 i TEK17. 

Utomhusarealer 
Se situasjonsplan. 

Vann, avløp, overvann 
Eiendommen skal ha innlagt kommunalt vann. Informasjon om sanitærabonnement finnes på 
kommunen sin hjemmeside. Eiendommen skal ha privat avløpsanlegg, da det ikke er tilbud om 
kommunalt avløp i området. Utslippstillatelse omsøkes og behandles parallelt med byggesaken. 
Informasjon om privat avløp finnes på kommunen sin hjemmeside. 

Overvann må håndteres på egen eiendommen. Det er blant annet vist overvannshåndtering og 
grøft på oversiden av adkomstvegen, med utslipp til Langbekken. 

Samfunnssikkerhet 
Eiendommen ligger under marin grense. Det er gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med 
fradeling. Det er ikke framkommet spesielle utfordringer i grunnundersøkelsene. 
 
Adkomst 
Er tilstrekkelig sikret gjennom privatrettslige avtaler. Jamfør fradeling i sak BYGG-21/01680. 
Bygging av adkomstveg fram til Fv. 710 inngår i søknaden. Drenering fram til Langbekken inngår i 
byggesøknaden. 
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Energikrav 
Vannbåren radiatorvarme legges til grunn for oppvarming. Huset skal ikke oppføres med skorstein. 
Jamfør § 14-4 i TEK17. 

Naturmangfold og kulturminner. 
Vurderes å være tilstrekkelig ivaretatt ved dispensasjon og fradeling.  

Plassering og høydefastsettelse 
Plassering av tiltaket og beliggenhetskontroll skal utføres i henhold til godkjent situasjonsplan. 
Det er vist byggehøyde på 17,8 moh (FSH) og 18.11 moh (OKG). 

Ved endringer i terrengforhold som kan påvirke byggverkets høyde, må dere gi beskjed til 
kommunen så snart som mulig. 
 
Foretak med ansvarsrett 
Kommunen skal påse at de angitte ansvarsområdene dekker tiltaket og er plassert i riktige 
tiltaksklasser. Aktuelle foretak har innsendt erklæring om ansvarsrett i tråd med hva som anses 
som dekkende for nødvendige fagområder for å fatte vedtak i saken.  
 
Gjennomføringsplan 
Kommunen legger innsendt gjennomføringsplan datert 25.11.2022 til grunn for godkjenning. 
 
Mælen Maskin AS har erklært ansvar med utgangspunkt i foretakets organisasjon, styringssystem 
og kvalifikasjoner. Øvrige foretak med ansvar i byggetiltaket har sentral godkjenning. 
 
Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. 
 
GEBYRER OG VIDERE OPPFØLGING 
 
Gebyrer og avgifter 
Det faktureres i henhold til kommunen sitt gebyrreglement tilgjengelig på kommunen sin 
hjemmeside.  
 
Bygg- og anleggsavfall  
Det er ikke krav om avfallsplan for dette byggeprosjektet. Kommunen minner allikevel om at alt 
bygningsavfall skal sorteres og levere miljøstasjonen. 
 
Vilkår for tillatelsen 
Dersom arbeidene ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis byggeprosjektet innstilles i mer enn 2 år.   
 
Dette gjelder også for dispensasjon. Eventuelle tiltak, som er avhengig av dispensasjonen, må 
derfor settes i gang senest innen 3 år etter at dispensasjonen er gitt.   
 
Fristene kan ikke forlenges, jf. plan- og bygningsloven § 21-9.  
 
En endringstillatelse vil i utgangspunktet ikke forlenge fristen. Medfører derimot en 
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endringssøknad at tiltaket er av en slik karakter at det må opprettes en helt ny sak med full 
søknadsbehandling, vil en ny rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse være gyldig i 3 år fra det nye 
vedtaket. 
 
Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse 
Du kan ikke ta i bruk bygget før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-10. 
 
ORIENTERING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK 
 
Klagerett 
Dere har rett til å klage på vedtaket. 
 
Hvem kan dere klage til? 
Klagen sendes Orkland kommune. Hvis de ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til 
Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før 
fristen går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, 
bør dere oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort 
fra klagen. Dere kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker 
dette. 
 
Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom dere mener at kommunen ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse 
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen. 
 
Innholdet i klagen 
Dere må presisere: 

- hvilket vedtak dere klager over 
- årsaken til at dere klager 
- den eller de endringer som dere ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
 

Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Dere kan imidlertid søke om å 
få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. 
forvaltningsloven § 42. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dere må i tilfelle ta kontakt med Orkland kommune. De kan også gi 
nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.  
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Kostnader ved klagesaken 
Det er adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. 
Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning 
for sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere dere om retten til å 
kreve slik dekning. 
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