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

• En åpen arena for informasjon og administrativ 
dialog på plan- og byggesaksområdet. 

• Legge til rette for at ulike aktører kan medvirke i 
arbeidet med utviklingen av kommunens service 
og tjenester.

• Målgruppen: 
Eiendomsutviklere/tiltakshavere/forslagsstillere/
konsulenter/arkitekter/grunneiere



Velkommen ved kommunalsjef arealplan, klima og miljø Anne-Marie Vikla

• Utbyggingsavtaler i Drammen kommune ved avdelingsleder 
prosjektutvikling Lene Basma.

• Hvordan bygger vi klimavennlig i Drammen? Klimastrategi og klimakrav i 
arealdelen ved klimarådgiver Ingebjørg Weselka Tofte 

• Nytt fra byggesaksområdet ved virksomhetsleder Jade Thorrud

Pause 10 min

• Status kommuneplanens arealdel – ved virksomhetsleder Elisabet Finne og 
kommuneplanlegger Ingeborg Fønstelien

• Forhåndsinnsendte spørsmål – svar og dialog
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https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200413/sak/100200450
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https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100200413/sak/100200450
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https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100403632/sak/100201341
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https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b0ca94ca40fd43e1af10b8135929565b


•

•



•

•



•

•

•

•

•

•







•







https://www.drammen.kommune.no/tjenester/arealplan-kart-deling-seksjonering-oppmaaling/kommuneplaner-og-retningslinjer/horing-av-kommuneplanens-arealdel/
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Er det diskutert løsning til hvordan håndtering av 
varelevering/renovasjon på egen grunn kan håndteres i 
bysituasjonen?



Hva er bakgrunnen for begrensningen av 
diskusjon om høyder som er foreslått?

Hvordan skal kommunen realisere mål om 
økt fortetting i bybåndet/sentrum, dersom 
man ikke er villig til å bli utfordret på 
høyere utnyttelse inkl. økte høyder i 
forbildeprosjekter som har miljø og 
bærekraft som hovedfokus (ref. utkast til 
Klimastrategi)?

Bestemmelser om høyder er ikke endret i 
ny kommuneplan



Har kommunen vurdert å legge inn lettelser av andre 
krav, for å motivere/stimulere etablering av sosiale 
boformer og fellesareal?

• Gi mulighet for å medregne andel fellesareal 
(delemeter) innendørs eller i halvklimatiserte rom 
(f.eks en glassgård som benyttes hele året) som 
MUA

• Redusert krav til lek ute, dersom man har gode 
felleslekearealer inne eller i halvklimatiserte rom

• Åpne for at man kan bygger mindre helprivatiserte 
boarealer i fellesskap der man deler større arealer 
(f.eks felles stue, kjøkken, fellesvaskeri etc)

• Redusere privat MUA-krav pr enhet for bokollektiver 
som har deling og "Micro living" som hovedprinsipp

• Lavere krav til P-dekning ved etablering av 
delekonsepter

Kommunen er svært opptatt av bokvalitet. Det må 
være god nok plass til beboere også med barn. Vi 
ønsker ikke redusert kvalitet og hyblifisering. 
Imøteser gode prosjekter!



Har kommunen vurdert hvilke 
kostnader utredningskrav for 
kulturminner vil medføre (vi 
har beregnet minimum 
500.000,- per bygg som står 
listeført i dag og trolig mer, 
dersom man følger kravene til 
punkt og prikke)

Bør kommunen i større grad 
nivådele utredningene til faser 
i prosjektering/utvikling, slik 
at man kan forenkle 
tilnærmingen noe, spesielt i 
tidligfase?

Kravspek ligger på kommunens nettsider:
For objekter innenfor avsatte hensynssoner skal det dokumenteres iht nivå 3 
For objekter utenfor hensynssonene er tilstrekkelig med nivå 2.



Hvordan har kommunen tenkt å håndtere 
krav om 0,7 i blågrønnfaktor i plansaker i 
det tette sentrum?

Forslag fra byggesaksveileder: 

• Prosjekter i tett by/sentrumsområder 
(dette inkluderer tett blokkbebyggelse): 
0,7 

• Prosjekter i ytre by/småhusbebyggelse/

rekkehus/åpen blokkbebyggelse: 0,8

• Offentlige gater og plasser: 0,3









Kan kommunen gi en begrunnelse for 
hvorfor gang- og sykkelareal ikke kan 
regnes med i MUA – når det inngår som 
naturlig del av uteopphold?

Gang- og sykkelvei er ikke del av MUA da 
det er ment å ivareta fremkommelighet, 
ikke opphold. 
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