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NORCONSULT AS 
Postboks 626 
1303 SANDVIKA 

 

 
 
Vår saksbehandler 
Andrea Landstad Kvalshaug 

Saksnummer 
BYGG-20/00760 
oppgis ved alle henvendelser 

Kontaktperson 
   

Dato 
16.05.2022 

 
 
Gnr. 10 bnr. 228 Grunden 22, Rammetillatelse til oppføring av nytt boligbygg og bruksendring/fasadeendring av 
eksisterende brygge 
 

Eiendom (gnr/bnr/snr/fnr): 10 / 228 / 0 / 0            
 

Ansvarlig søker: NORCONSULT AS 
Tiltakshaver: G22 EIENDOM AS 

 
 

Forhåndskonferanse:  
   

 
  

 
 

 
VEDTAK: 

 
Etter plan- og bygningsloven § 21-4 jfr. § 21-2 gis rammetillatelse til oppføring av nytt 
boligbygg, samt bruksendring og fasadeendring av Nordic-bryggen fra verksted/kontor til 
boliger på gnr. 10 bnr. 228. 
 
Tillatelse gis for øvrig på slike vilkår: 

• Tiltakets høyde – kotehøyde for de forskjellige bygningene godkjennes som omsøkt.  
• Før det gis igangsettingstillatelse skal reguleringsplanens vilkår for gjennomføring og 

rekkefølgekrav være oppfylt. 
 

Tiltakets plassering - i plan og høyde - skal forestås av foretak med ansvarsrett etter reglene 
om ansvar og kontroll i plan- og bygningsloven kapittel 23. 
 

 
Saksopplysninger  
Søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt boligbygg på fire etasjer og bruksendring til 
boliger av «Nordic-bryggen» på gnr. 10 bnr 228, Grunden 22 ble mottatt 16.09.20. Søknad om 
rammetillatelse er levert parallelt med regulering jf. pbl. § 12-15 «Fellesbehandling av 
reguleringsplanforslag og byggesøknad». Varsling og uttalelsesfrist følger regler fastsatt for 
plansaker. 
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Vedlagt søknaden fulgte tegninger, situasjonsplan, erklæring om ansvarsrett og 
gjennomføringsplan. 
 
Saken gjelder bruksendring av Nordic-brygga fra kontor/verksted til 3 nye vertikaldelte boliger, 
samt oppføring av nytt boligbygg på fire etasjer med 11 leiligheter, som vist på situasjonsplanen 
nedenfor: 
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Utklipp nedenfor av fasadetegning og plantegninger av bruksendring brygge: 
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Utklipp nedenfor av nytt boligbygg og plantegninger: 

 
 
BYA: 
Nytt BYA: 1275 m2. ( 455 m2 brygge, 750 m2 nytt boligbygg og 100 m2 biloppstillingsplasser) 

 
BRA: 
Totalt nytt bra brygge 860 m2 
Totalt nytt boligbygg 1950 m2 
 
Plangrunnlag 
Denne eiendom omfattes av kommuneplanens arealdel 2009-2020 og reguleringsplan for R-312 
Detaljregulering for Grunden 22 med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt den 12.05.22. 
Eiendommen er i planen regulert til boligbebyggelse for område B og boligbebyggelse-
blokkbebyggelse for område BBB. Tillatt utnyttelsesgrad er henholdsvis 460 BYA for B og 750 
BYA for BBB. 
 
Naturmangfoldloven  
Tiltaket er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 om kunnskapsgrunnlaget, 
føre-var-prinsippet, samlet belastning m.m. Det er gjennom planprosessen konkludert med at 
hensynet til naturverdier er ivaretatt. 
 
Samfunnssikkerhet  
Utgangspunktet etter plan og bygningsloven § 28-1 første ledd er at det ikke må bygges på 
steder det er høy risiko som følger av natur – eller miljøforhold.  
 
Bygningsmyndighetene har ikke anledning til å gi tillatelse før det foreligger dokumentasjon som 
viser at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe, alternativt at dette kan 
oppnås gjennom sikringstiltak. Ved rammetillatelse er det tilstrekkelig at faren er identifisert og 
muligheten for sikring er utredet. 
 
Krav til sikring av området som følger av Plan og bygningsloven §28-1 ble ivaretatt ved 

Side 4 
Kristiansund kommune 
Byggesakskontoret 

Saksnummer 
BYGG-20/00760 

Dato 
16.05.2022 

Utklipp nedenfor av nytt boligbygg og p/antegninger: 

; 

BYA: 
Nytt BYA: 1275 m2· c 455 m2 brygge, 750 m2 nytt boligbygg og 100 m2 biloppstillingsplasser) 

BRA: 
Totalt nytt bra brygge 860 m2 
Totalt nytt boligbygg 1950 m? 

Plangrunnlag 
Denne eiendom omfattes av kommuneplanens arealdel 2009-2020 0g reguleringsplan for R-312 
Detaljregulering for Grunden 22 med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt den 12.05.22. 
Eiendommen er i planen regulert t i l  boligbebyggelse for område B og boligbebyggelse- 
blokkbebyggelse for område BBB. Tillatt utnyttelsesgrad er henholdsvis 460 BYA for B og 750 
BYA for BBB. 

Naturmangfoldloven 
Tiltaket er vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 om kunnskapsgrunnlaget, 
føre-var-prinsippet, samlet belastning m.m. Det er gjennom planprosessen konkludert med at 
hensynet t i l  naturverdier er ivaretatt. 

Samfunnssikkerhet 
Utgangspunktet etter plan og bygningsloven § 28-1 første ledd er at det ikke må bygges på 
steder det er høy risiko som følger av natur - eller miljøforhold. 

Bygningsmyndighetene har ikke anledning t i l  å gi tillatelse før det foreligger dokumentasjon som 
viser at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe, alternativt at dette kan 
oppnås gjennom sikringstiltak. Ved rammetillatelse er det tilstrekkelig at faren er identifisert og 
muligheten for sikring er utredet. 

Krav t i l  sikring av området som følger av Plan og bygningsloven S28-1 ble ivaretatt ved 

Dokumentnr.: BYGG-20/00760-8 



   Side 5 
Kristiansund kommune Saksnummer Dato  
Byggesakskontoret BYGG-20/00760 16.05.2022 
 

 
 

Dokumentnr.: BYGG-20/00760-8 

planprosessen. I følge reguleringsplanens bestemmelser § 6 skal det ved prosjektering av 
boligbebyggelse gjennomføres fagkyndige vurderinger av sikkerhet for skredhendelser som følge 
av terrenginngrep. Nødvendige sikringstiltak må prosjekteres for både anleggsperioden og ferdig 
utbygging. Tilstrekkelig sikkerhet mot skrehendelser som følge av terrenginngrep, og 
oversvømmelse medregnet bølgepåvirkning, må være dokumentert før igangsettingstillatelse 
kan gis. 
 
Visuelle kvaliteter 
Etter Plan- og bygningsloven § 29-2 skal hvert tiltak prosjekteres og utføres slik at det etter 
kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon 
og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. 
 
Tiltaket i seg selv og i forhold til dets funksjon 
Etter kommunens skjønn innehar tiltaket 
gode visuelle kvaliteter både i seg selv 
og i forhold til sin funksjon. Det vises til 
at det etableres et nytt attraktivt 
boligområde med gode kvaliteter. 
 
Tiltaket legger opp til fine uteområder 
med gode solforhold, samtidig som man 
bevarer god tilgang til havnebassenget. 
Tiltaket kombinerer moderne 
funksjonelle leiligheter, med at 
kulturmiljø ivaretas ved at Nordic-
bryggens karakter ivaretas.  
 
Bruksendringen av bryggen har som 
formål at byggets arkitektoniske uttrykk 
og formspråk som brygge/sjøbod skal bevares.  
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Tiltaket i forhold til bygde og naturlige omgivelser, samt tiltakets plassering 
Tiltaket vurderes å ha gode visuelle kvaliteter i forhold til bygde og naturlige omgivelser, da 
bryggens arkitektoniske uttrykk og formspråk som brygge/sjøbod skal bevares. Videre skal ny 
bebyggelse tilpasses eksisterende boligmiljø. Nytt boligbygg er planlagt med flatt tak med 
yttervegg av pusset overflate for å tilpasse seg omkringliggende murhus-bebyggelse. Det er 
planlagt at fargebruk skal være tilpasset fargepalett til øvrig murhusbebyggelse langs 
havnebassenget. Det nye leilighetsbyggets plassering i terrenget, med Bjønnahaugen direkte i 
bakkant, gjør at det vil gli godt inn, og ikke virke for dominerende. 
 
Det vurderes positivt at bryggen ivaretas, samt at ny bebyggelse tilpasses eksiterende 
boligmiljø. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunen konkluderer på bakgrunn av dette med at tiltaket har gode visuelle kvaliteter i seg 
selv, i forhold til dets funksjon og i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser, samt med 
tanke på tiltakets plassering jf. plan og bygningsloven § 29-2. 
 
Ansvar  
Ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende av prosjektering for det omsøkte 
tiltaket må oppfylle kvalifikasjonskravene i h.h.t. Forskrift om byggesak (SAK10). 
 
Alle som erklærer ansvar skal ha styringssystemer for oppfyllelse av krav i plan- og 
bygningslovgivningen. Ansvar er erklært (Ansvarlig søker skal alltid sørge for at det foreligger 
oppdatert gjennomføringsplan for tiltaket). 
 
Igangsettingstillatelse 
Arbeider kan ikke settes i gang før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. 
 
Før igangsettingstillatelse gis må reguleringsplanens vilkår for gjennomføring og rekkefølgekrav 
dokumenteres. 
 
Utførelse 
Tiltaket skal utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter (herunder bl.a. 
TEK17). 
 
Bortfall av tillatelse 
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for dispensasjon. 
Jf. plan- og bygningsloven § 21-9. 
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Med hilsen 
Kristiansund kommune 
 
Geir Aakvik 
Fagleder byggesak 
 

Andrea Landstad Kvalshaug 
Rådgiver 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 
 

Vedlegg:  
         

 
Kopimottakere: G22 EIENDOM AS 

 
 
 
 
Orientering om gebyr 
Behandlingsgebyret er fastsatt med hjemmel i "Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for 
saksbehandling mm. jf. plan‐ og bygningsloven § 33‐1, matrikkelloven § 32 og eierseksjonsloven 
§ 7". 
 
I denne saken er gebyret beregnet på følgende måte ut i fra gebyrregulativ for 2022 
 

Grunngebyr kr 2.220 
Saksbehandlingsgebyr oppføring av store boligbygg kr 33.300 
Tillegg 3.330 per boenhet fra nr 4. til 11.   Kr 23.310 
Saksbehandlingsgebyr bruksendring  kr 15.540 
   
Gebyr total kr: kr 74.370 
   
Registreringsgebyr matrikkel/kart per bruksenhet (1.110 x 14) kr 15.540 

 
Betalingsblankett for gebyret ettersendes. 
 
Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen. Hvis gebyret er åpenbart urimelig, kan 
kommunen etter skriftlig søknad eller egen vurdering fastsette annet gebyr enn det som framgår 
av regulativet. Vurderingen gjøres i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken, også støttefunksjoner utover selve saksbehandlingen. Søknad om nedsettelse av 
gebyret utsetter ikke betalingsfristen. 
 
Vi viser til kommunens hjemmeside under fanen Byggesakstjenester – "Hva koster det? Gebyrer 
Plan og Byggesak" finner du det aktuelle Gebyrregulativet. 
 
Tilknytningsavgift 
Økt bruksareal kan føre til endringer av tilknytningsavgift. Betalingsblankett for gebyret 
ettersendes. 
 
 
 
Orientering om dine rettigheter  
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Tillegg 3.330 per boenhet fra nr 4. ti l 11. Kr 23.310 
Saksbehandlingsgebyr bruksendring kr 15.540 

Gebyr total kr:  kr 7 4 . 3 7 0  

Registreringsgebyr matr ikkel /kart  per bruksenhet (1.110 x 14) kr 15 .540  

Betalingsblankett for gebyret ettersendes. 

Det er ikke klageadgang på gebyrfastsettelsen. Hvis gebyret er åpenbart urimelig, kan 
kommunen etter skriftlig søknad eller egen vurdering fastsette annet gebyr enn det som framgår 
av regulativet. Vurderingen gjøres i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken, også støttefunksjoner utover selve saksbehandlingen. Søknad om nedsettelse av 
gebyret utsetter ikke betalingsfristen. 

Vi viser ti l kommunens hjemmeside under fanen Byggesakstjenester - "Hva koster det? Gebyrer 
Plan og Byggesak" finner du det aktuelle Gebyrregulativet. 

Tilknytningsavgift 
Økt bruksareal kan føre til endringer av tilknytningsavgift. Betalingsblankett for gebyret 
ettersendes. 

Orientering om dine rettigheter 
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Rett til å klage, forvaltningsloven § 28, jf. plan- og bygningsloven § 1-9: 
Du har rett til å klage til Statsforvalteren over vedtaket. Frist for å klage er tre uker fra 
vedtaket er kommet fram til adressaten. Klagen må være skriftlig og redegjøre for de 
endringer du ønsker i vedtaket. Klagen må undertegnes og sendes til Kristiansund kommune 
som skal forberede saken for klageinstansen. Klager du på epost ber vi om at du benytter 
adressen byggesak@kristiansund.kommune.no. 
 
Kommunen skal ferdigbehandle klagen innen 8 uker. 
 
Rett til å kreve begrunnelse, forvaltningsloven § 24: 
Dersom det ikke er gitt begrunnelse for vedtaket, kan du sette fram krav om å få begrunnelse. 
Slikt krav må leveres innen klagefristen på tre uker. 
 
Utsatt iverksetting av vedtaket, forvaltningsloven § 42: 
Selv om du har klagerett, kan et vedtak vanligvis gjennomføres straks. Du har adgang til å be 
om at vedtaket gis utsatt iverksetting inntil klagefristen er ute eller til klagen er avgjort. En 
beslutning om å gi/ikke gi vedtaket utsatt iverksetting er ikke et vedtak som kan påklages. 
 
Rett til å se sakens dokumenter, forvaltningsloven § 18: 
Du har med visse begrensninger rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Dersom en 
mindreårig er part i saken og blir representert av en verge, gjelder dette også den mindreårige 
selv. Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet vedtak i saken.  
 
Kostnader ved en klagesak, forvaltningsloven § 36: 
Det kan søkes om å få dekket utgiftene til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri 
rettshjelp. Statsforvalteren eller en advokat kan gi næremere informasjon om reglene for fri 
rettshjelp. 
 
Når et vedtak blir endret til gunst for deg, kan du kreve dekning for vesentlige kostnader som 
har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes dine eget forhold 
eller forhold utenfor din og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det. 
 
Klage til sivilombudsmannen 
Hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan du klage til 
Sivilombudsmannen. Før du klager til Sivilombudsmannen, må du ha brukt alle andre 
klagemuligheter. Det betyr at du først må ha klaget til det offentlige organet som har behandlet 
eller avgjort saken din, for eksempel kommunen eller fylkesmannen. Du finner mer informasjon 
om klage til sivilombudsmannen på deres hjemmeside https://www.sivilombudsmannen.no/. 
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