




Agenda for planforum den 10.3.2022

• Velkommen - det første administrative planforumet ved direktør samfunn Einar Jørstad

• Status for kommuneplanens arealdel – senterstruktur og siling av boliginnspill, 7 min, ved 
kommunalsjef Anne-Marie Vikla, innlegg og spørsmål

• Boligarealreserven i nye Drammen, 7 min ved virksomhetsleder Elisabet Finne, innlegg og 
spørsmål

• Servicevennlige plan- og byggetjenester i nye Drammen, 7 min, innlegg og spørsmål

• Endringer i den nye gebyrforskriften 2022, 5 min ved virksomhetsleder Jade Thorrud

• Premiering av bærekraftige prosjekter/Futurebuilt,  7 min ved arkitekt Anders Rudlang

• Dialog innspill og synspunkter fra næringslivet til kommunen, 20 min

• Innspill til tema for fremtidige planforum fra målgruppen, 15 min. 

Neste planforum: Medio mai 2022



Hensikten med planforumet
Et administrativt planforum for faglig informasjon og 
dialog om overordnete arealplan- og byggesaker 
mellom kommunen og eksterne aktører.

• Forumet skal være en åpen arena for informasjon 
og administrativ dialog på plan- og 
byggesaksområdet. Gjennom forumet skal det 
legges til rette for at ulike aktører har anledning 
til å medvirke i arbeidet med utviklingen av 
kommunens service og tjenester.

• Målgruppen: 
Eiendomsutviklere/tiltakshavere/forslagsstillere/
konsulenter/arkitekter.
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Fremdriftsplan kommuneplan





Forslag til senterstruktur
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https://geoinnsyn.no/?application=drammen&project=Kpa_Innspill&zoom=12&lat=6626009.01&lon=555028.80
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Premiering av bærekraftige 
prosjekter/Futurebuilt



Anders Rudlang
Anders.Tormod.Rudlang
@drammen.kommune.no

FutureBuilt
Administrativt planforum 10.03.22



Visjon

- Program for bærekraftige bygg og 
byområder

- 50 % reduserte klimagassutslipp
- den bærekraftige, klimanøytrale 

og attraktive byen

Vise at det er mulig!

MUNCH
Developer: City of Oslo

Architect: estudio Herreros
Photo: Guttorm Stilen Johansen/MUNCH





Realisere forbildeprosjekter
Innovasjons- og læringsarena
Nasjonalt og internasjonalt utstillingsvindu





Marienlyst ugs –
første 
passivhusskole i 
Norge



FutureBuilts rolle 

1. Definere krav - som krever innovasjon (kriterier)

2. Hjelpe til - faglig support og tett oppfølging 

3. Kommunisere - en plattform for åpen innovasjon



Kommunens rolle

•Prioritert saksbehandling

•Koordinering internt i kommunen og oppfølging av prosjektene

•Redusert byggesaksgebyr – nytt i gebyrregulativ 2022



Redusert gebyr

•Ny ordning i gebyrregulativet for 2022, jf. §3.5.2 a og b

• 50% redusert byggesaksgebyr til FutureBuiltprosjekt og BEEAM-NOR 
«outstanding», eller annen sertifiseringsordning.  

•25% redusert byggesaksgebyr BEEAM-NOR «excellent», eller annen 
tilsvarende sertifiseringsordning

•Refunderes ved ferdigattest, krever dokumentasjon



Prosess for opptak i FutureBuilt

• Intensjonsavtale

•Kvalitetsprogram

•Gjennomføringsavtale



Kreftingsgate 33



Takk!

Ta gjerne kontakt! 
Anders Rudlang, prosjektleder FutureBuilt Drammen

Anders.Tormod.Rudlang@drammen.kommune.no

T: 92087310

mailto:Anders.Tormod.Rudlang@drammen.kommune.no


Dialog innspill og synspunkter fra 
næringslivet til kommunen



Innspill til tema for fremtidige 
planforum – neste planforum er i mai




