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Hvem er jeg?

Jobbet på Byplan siden 2006
- Byggesaksbehandling
- Interne rutiner og arbeidsprosesser
- Maler og sjekklister
- Fagsystemer

Gått over i ny stilling fra 01.10 i Stab på Byplan og vil jobbe med:
- Kvalitetssystem og videreutvikling av dagens rutiner og prosesser
- Nytt fagsystem for plan- og byggesaksbehandling (eByggesak & ePlansak)
- Organisasjonsutvikling, økonomi mm

Utdanning:
- Teknisk tegner
- Videreutdannet som ingeniør (bygg) og innen prosjektledelse
- Byggesaksskolen

Verv:
- Hovedtillitsvalgt og leder av bedriftsgruppen til NITO i Drammen kommune
- Sitter i Partssammensatt utvalg (PSU)  - drøftings- og konsultasjonsorgan

Er født og oppvokst i Drammen, bor i Mjøndalen og har 2 barn! 



Drammen kommune

Drammen er den 10. største kommunen og den 9. største byen i Norge 
 68 000 innbyggere (mars 2016) fordelt på 8 bydeler
 Regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere.

Areal  - 145,2 km2:
 vannareal: 9,5 km2 
 landbruksareal: 15 800 dekar = 15,8 km2 
 skogsareal: 89 924 dekar = 89,9 km2

Drammen har ca 19 037 eiendommer pr. april 2016:
 17 330 grunneiendommer
 77 festetomter
 7 988 eierseksjoner
 7 anleggseiendommer
 54 realsameier
 0 jordsameier

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje-5zdrPPLAhVlD5oKHTZcAdsQjRwIBw&url=https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/drammen-kommune?Facets[0].name=theme&Facets[0].value=Annen&Facets[1].name=type&Facets[2].name=organization&Facets[3].name=organization_seo_lowercase&Facets[3].value=drammen-kommune&Facets[4].name=nationalinitiative&Facets[5].name=placegroups&Facets[6].name=license&Facets[7].name=DistributionProtocols&Facets[8].name=area&psig=AFQjCNHfqLjiiykvgJXCze_4t-Qq4PBnsg&ust=1459803133070731


Organisering

Rådmann

Byutvikling

Byplan

Behandler alle saker etter plan- og 
bygningsloven, samt saker etter 

eierseksjonsloven, alkohol- og serveringsloven

Andre 
virksomheter

Service & 
administrasjon

Kart- og geodata

Behandler og utfører oppgaver etter Matrikkelloven som 
kommunene er pålagt. F.eks eiendomsregistrering, 

grunnlagspunkter, adressering. kart mm.

En gjeng entusiaster som også  ligger langt fremme når det gjelder 
tjenesteyting innen kart, bilder, 3D og matrikkel.

Andre 
virksomheter
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Plan- og bygningslovens, kap. 26

PBL § 26-1.Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller 
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om 
eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres 
på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. 

Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at 
det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.

Plan- og bygningslovens, kap. 27 og 28

I tillegg kommer krav i kap. 27, tilknytning til infrastruktur og kap. 28, krav 
til byggetomta og ubebygd areal (28-1). Her er blant annet krav til vann, 
avløp, adkomst og miljøforhold (skred- og flomfare)
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Dispensasjon § 19-1 og 19-2

Dispensasjon

Hvis søknaden ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid 
med gjeldende plangrunnlag, må det søkes dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven 
§§ 19-1 og 19-2. 

Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at det ikke kan gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 

Det er søkers ansvar å grunngi søknaden om dispensasjon og å innhente 

nødvendige opplysninger for at kommunen kan avgjøre dispensasjonsspørsmålet.

Veileder for kommunens behandling av dispensasjoner, Fylkesmannen i Buskerud

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument FMBU/Plan og bygg/Plan- og bygningsrett/Disp_rundskriv_Februar_2012_o-sPE.pdf


Bestemmelser fortetting
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 05.10.2015

Utdrag fra retningslinjene til pkt. 7.2 Fortetting (pbl § 11-9 nr. 5)

Fortetting skal:
 fortrinnsvis tilrettelegges i bydeler med tilstrekkelig teknisk og sosial infrastruktur
 ikke gi uheldige trafikkbelastninger
 ikke føre til at grøntområder og rekreasjonsarealer bebygges
 tilføre strøket/naboskapet kvaliteter

Fortetting på eksisterende boligtomter kan skje ved fradeling  der:
 tomtestørrelse og terrengform egner seg.
 både gjenværende og ny eiendom har tilstrekkelig størrelse til å romme bolig og 

garasje
 parkering er i samsvar med kommunens norm
 både ny og gjenværende boligtomt har tilfredsstillende leke- og uteoppholdsarealer 

(MUA, krav til minste uteoppholdsareal)
 det normalt ikke fører til at det oppstår tomter mindre enn 600m2, ved spesielt 

gunstige tomteforhold ned til 500 m2.

Ved fortetting i områder med eksisterende bebyggelse som er merket M på plankartet, skal 
minimum tomtestørrelse ved fradeling være 1,5 daa av hensyn til områdets landskapskarakter.



Særskilte bestemmelser 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 05.10.2015

Utdrag fra pkt. 9.5 Eksisterende planer (pbl § 11-8 f) 

Tidligere stadfestede og egengodkjente kommunedelplaner, regulerings- og 

bebyggelsesplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde. 

Der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene, gjelder kommuneplanens 

bestemmelser. 

Unntak fra dette er krav til parkering og uteoppholdsareal (jf punkt 4.4 og 7.4) hvor 

kommuneplanes bestemmelser gjelder foran andre arealplaner vedtatt før 25.09.2014.



Veien frem?

Søknad om deling / 
arealoverføring

• Sendes kommunen

• Behandles av Byplan 
med evt. samarbeid 
med kart- og geodata

Vedtak

• Tillatelse. Sendes 
kart- og geodata for 
videre behandling 

• Avslag (klageadgang)

Oppmålingsforretning

• Behandles av kart- og 
geodata

• Grensepunkter 
merkes

• Nye grenser 
registreres

Eiendom opprettet

• Nytt bruksnummer

• Matrikkelbrev

• Tinglysning



Hvem kan søke?

Kun eiendommens eier(e) kan søke om deling

 med eier(e) menes den eller de som er registrert som 
hjemmelshaver i grunnboka

 ved sameie må alle eiere undertegne søknaden 

 skal andre enn eier(e) søke om deling (undertegne 
søknadsskjema) må det foreligge  fullmakt

 søker et foretak, må det sendes med firmaattest

 dersom søker sitter i uskiftet bo, må skifteattest  
vedlegges søknaden



Søknad

Søknad om deling (skjema):

 Skjema fra: Direktoratet for byggkvalitet 

- Blankett 5153, Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

 Krysset av for oppretting/endring av matrikkelenhet: grunneiendom 

 Krysset av for dispensasjon der dette er aktuelt 

 Undertegnet av hjemmelshaver eller av den som er gitt fullmakt 

- Dersom firma: vedlegg firmaattest 

- Dersom uskiftet bo: vedlegg skifteattest 

- Dersom sameie: alle eiere må undertegne eller fullmakt  
vedlegges 

 Adkomst: Ny avkjørsel fra vei?

Sjekk veitype og om avkjørselstillatelse allerede er gitt. 

Behov for tillatelse fra andre myndigheter
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Dokumentasjonskrav til søknad

Nabovarsling 

 Naboene skal varsles om delingen og evt. dispensasjonssøknad

 Gjenpart av nabovarsling og kvittering fra nabovarsling sendes med søknaden 

 Eventuelle bemerkninger eller protester fra naboer skal sendes inn sammen med 
søknaden

Situasjonskart som viser:

 delelinje, målsatt

 areal for ny og gjenværende eiendom 

 bebyggelsesforslag: Størrelse på ny bolig og garasje, skal vise at eiendommen kan 
bebygges på forsvarlig måte. Bygningene skal målsettes. 

 avstander til nabogrenser, midten av vei og nærliggende bebyggelse

 avkjøring, manøvreringsareal, garasje, parkering, plassering av avfallsbeholdere og 
sykkelparkering for alle boenheter 

 brukbart uteoppholdsareal for alle boenheter (krav til MUA i kommuneplan)

* Er eiendommen bratt skal det også legges ved et terrengsnitt.

* Kartet må være bestilt fra infoland (WI06020080 Forenklet situasjonskartpakke) og ikke være 
eldre enn ett år.



Dokumentasjonskrav fortsetter…

I tillegg må det redegjørelse for: 

 planlagt bruk av ny eiendom, inkludert størrelse på ny bolig og antall nye boenheter 

 antall boenheter på gjenværende eiendom 

 beregning av grad av utnytting både for ny og gjenværende eiendom iht gjeldende plan

 avkjørsel og parkeringsdekning (ved fylkesvei må det foreligge avkjøringstillatelse fra 
Statens vegvesen)

 uteoppholdsarealer og parkering (gjelder også for eldre planer før 25.09.2014)

 at ny og gjenværende eiendom oppfyller alle bestemmelser i gjeldende plan 

 hvis det deles gjennom bygning eller skal bygges nærmere enn 4 meter fra nabogrense 
må utkast til avstand- og/eller rettighetserklæringer for dette legges ved søknaden. 

 søknad  med begrunnelse for eventuelle dispensasjoner (tomtestørrelse, avstand til 
grenser og vei, utnyttelsesgrad og formål

Utkast til rettighetserklæringer  (må ha underskrift av rettighetsgiver)

 Veirett: dersom adkomst over privat vei eller adkomst over annen manns eiendom 

 Vann og avløp: dersom vann- og avløpsledninger må legges over annen manns 
eiendom 

Ved evt. heftelser på eiendom. Må Det bekreftes fra de som har heftelser/rettigheter i 
eiendommen at de er varslet og at heftelser som er til hinder for deling vil bli slettet. 



Viktige forutsetninger ved deling
Støy 
Ved  deling av grunneiendom er det viktig å sjekke om eiendommen befinner seg i en 
støysone, se temakart til kommuneplanens arealdel.

Rød støysone:  Ikke mulig å fradele eiendom for oppføring ny boligbebyggelse. 
Gul støysone:   Krav om faglige utredninger som viser at man ved tiltak kan tilfredsstille

kravene til støyforhold i ny bolig. 
Temakart – Støysoner m/avviksområder

Flom- og skredfare
Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold.
Temakart – Flom og kvikkleire

Avstander 
Dersom eiendommen ikke er regulert må nytt bolighus kunne plasseres med en avstand til nye 
eiendomsgrenser på minimum 4 meter og avstand til bygninger på andre eiendommer på 
minimum 8 meter. 

I tillegg må avstanden fra bygning til midten av kommunal vei og fylkesvei være minimum 15 
meter og avstanden fra bygning til midten av riksvei være minimum 50 meter. Nytt bolighus 
eller garasje til dette kan ikke plasseres i frisiktssoner. 

Nye bygninger må ikke plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger enn 4 meter. 

https://www.drammen.kommune.no/Global/Arealdelen - kommuneplanen 2014 - 2036/pdf filer/Temakart_St%c3%b8ysoner_A3_040915 ny.pdf
https://www.drammen.kommune.no/Global/Arealdelen - kommuneplanen 2014 - 2036/Vedlegg/10-Flom og kvikkleire.pdf


Kommunens vurdering

 Søknadsskjema korrekt utfylt og signert av hjemmelshavere

 Er deling og evt. dispensasjoner nabovarslet

 Er deling iht. gjeldende plangrunnlag og kommunedelplan

 Foreligger det situasjonskart med delelinje, areal og målsetting

 Er krav til avstand  til grense, vei og annen bebyggelse ivaretatt

 Er det sendt inn forslag til bebyggelsesplan og evt. terrengsnitt

 Er evt. usikre grenser klarlagt

 Foreligger det avkjøringstillatelse

 Er det dokumentert at ny og gjenværende eiendom har nødvendige rettigheter til 

adkomstvei, vann- og avløpsledninger fram til offentlig vei og ledningsnett

 Er det redegjort for at både ny og eksisterende eiendom oppfyller krav til  tomtestørrelse, 

grad av utnytting, parkering og uteoppholdsareal , samt redegjørelse for nåværende og 

fremtidig bruk. 
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Eksempel 1

Søknad om deling, avslått mht. at man ikke oppfyller kravene til 
uteoppholdsarealer for eksisterende eller ny eiendom.



Eksempel 2

Forhåndskonferanse om deling. Deling kan ikke påregnes 
godkjent mht. støy og avstand til jernbane og vei. Eiendommen er 
uregulert.



Eksempel 3

Søknad om deling, uregulert eiendom. 



Eksempel 4 (dispensasjon)

Regulert eiendom, med 

tomtedeling og bebyggelsesplan 

fra landbrukseiendom. Regulert til 

bolig. I strid med plan og lov.



Eksempel 4 (dispensasjon)

Søkt om arealoverføring. Reguleringsplan vedtatt i 82.  Området er delvis 

ubebygd. Omsøkt arealoverføring er i strid med reg.plan for regulert vei.



Spørsmål
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Takk for meg!
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