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En innbygger har mottatt brev med vedtak fra Statsforvalteren datert den 08.07.2021 til Drammen 
Kommune med Deres ref: 18.06.2021 21/00474. Der skriver Statsforvalteren følgende:  
 
Drammen - Klage på innvilget dispensasjon for veranda i strandsonen - 26/32 
 
Vi viser til brev av 18. mai 2021 med vedtak om innvilget dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen 
for oppføring av en terrengtrapp og veranda på gbnr. 26/32, Svelvikveien 105. Statsforvalteren i Oslo og 
Viken påklager innvilget dispensasjon gitt i Hovedutvalg for tekniske tjenester 16. juni 2021 i sak 
21/00474. Klagen retter seg mot verandaen, som er ett av de godkjente tiltakene. Vi mener dette tiltaket 
er i konflikt med plan- og bygningsloven § 1-8 og statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning 
av strandsonen langs sjøen, og at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede. Dersom klagen 
ikke tas til følge ber vi om at saken oversendes Statsforvalteren i Oslo og Viken, juridisk avdeling. 
 

1. Hvilket vedtak (når, hvor) er det Statsforvalteren viser til?  

2. Har rådmannen henvendt seg til Statsforvalteren per brev av 18.mai 2021. Jeg ber i så fall om 

innsyn i dette. 

Svar 
 
Det er mottatt klage av 08.07.2021, fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, på innvilget dispensasjon for 
veranda i strandsonen i Svelvikveien 105 (vedlegg 1). 
 
Klagesaken har referanse BYGG-21/01623 i eByggesak, og 21/28555 i innsynsportalen.  
 
Status pr i dag i klagesaken er at kommunen har sendt et mottaksbrev 14.07.2021 (vedlegg 2), og at 
ansvarlig søker har inngitt uttalelse til klagen i brev av 06.08.2021 (vedlegg 3). I tråd med 
delegasjonsbestemmelser, skal klagesaken til politisk behandling i hovedutvalg for tekniske tjenester. 
Saken påregnes behandlet politisk tidligst i november 2021. 
 
I tråd med lovpålagt krav, ble det innhentet høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Oslo og Viken i 
byggesaken (BYGG-21/00474 og 21/13911 i innsynsportalen). Uttalelsen er datert 28.05.2021 (vedlegg 
4). Her fremgår også at Statsforvalteren ba «om å bli orientert om kommunens videre behandling av 
saken slik at vi kan vurdere å klage på et eventuelt positivt vedtak om dispensasjon». 
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Svar på de konkrete spørsmålene: 
 

1. Dispensasjon ble gitt av hovedutvalg for tekniske tjenester i sak 154/21, lenk her: 

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460092 

 
2. Statsforvalteren i Oslo og Viken ble, slik de ba om, orientert som kopimottaker av den 

etterfølgende byggetillatelsen/vedtaket datert 18.06.2021 (vedlegg 5). 

 

 Vedlegg 1 – klage fra Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 Vedlegg 2 – mottaksbrev av 14.07.2021 

 Vedlegg 3 – uttalelse til klagen fra ansvarlig søker 

 Vedlegg 4 – høringsuttalelse Statsforvalteren i Oslo og Viken 

 Vedlegg 5 – byggetillatelse med dispensasjon av 18.06.2021 

https://innsyn2020.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/100460092

