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Det vises til saksnr. BYGG-20/03642-12 der det er pålagt store gebyrer i en søknad om å installere 
trappeheis. 
 

1. Hvor mange timer har gått med i saksbehandlingen?  

2. Er det beregnet et tilleggsgebyr?  Hvor mye i så fall og hvorfor?  

3. Hva er det tatt betaling for/pålagt gebyr for i de to siste kulepunktene på side 4 i vedtak av 

19.11.2020 fra kommunen?  

4. Vedtaket av 19.11.2020 er signert «Ekstern konsulent (D-bruker)». Hva innebærer dette?  

5. Har rutinene/krav til byggesøknad for innbyggere som får godkjent trappeheis som 

hjelpemiddel blitt endret ved opprettelse av den nye kommunen i forhold til slik det var før i 

«gamle» Drammen?  

6. Hva er gangen i og prosessen i Drammen Kommune for innbyggere som søker om trappeheis 

som hjelpemiddel til den er klar til bruk?  

Svar 
 
1. Det føres ikke timelister for hver enkelt byggesak. Gebyret er beregnet ut i fra kommunens 

gebyrregulativ, ut fra hvilke type sak dette er. 
2. Det er ikke beregnet tilleggsgebyr. 
3. Det er søkt om og godkjent to fravik fra TEK17 for henholdsvis rømningsvei og trappebredde. Jf. 

gebyrregulativet § 3-18 skal det tas gebyr for hvert enkelt fravik. 
4. Saksbehandler er utplassert hos Byggesak, fra Nav, for å opparbeide arbeidserfaring. Saksbehandler 

er dermed ikke registrert som ansatt i kommunen. 
5. Trappeheis er en søknadspliktig bygningsmessig installasjon som må ha tillatelse og ferdigattest på 

lik linje med andre søknadspliktige tiltak. Dette følger av krav i lov og forskrift. 
 

I «gamle Drammen» ble det på et tidspunkt bestemt at hjelpemidler ikke skulle koste noe for 
innbyggere i kommunen. Selve trappeheisen og innstalleringen dekkes av Nav Hjelpemiddelsentral, 
men dette gjaldt gebyret fra byggesak. Det ble bestemt at disse regningene skulle betales av HOD’en 
der innbyggeren bodde. Denne ordningen ble fjernet igjen og det ble da innbyggers ansvar å dekke 
denne kostnaden. Det ble da sjekket ut med andre kommuner, det viste seg at de heller ikke dekket 
denne kostnaden. Dette skjedde i god tid før kommunesammenslåing. 
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Denne kostnaden er et usikkert element, da vi aldri kan vite hva gebyret blir i forkant av 
hjelpemiddelsøknaden. Variablene som påvirker dette er bl.a om det må søkes unntak fra TEK- 17.  

 
6.  

 Byggesøknaden behandles på lik linje med andre byggesøknader.  

 Innbygger må henvende seg til virksomhet «Aktivitet og rehabilitering», blir da satt på 

venteliste frem til terapeut har kapasitet til å avtale et hjemmebesøk (denne ventetiden 

varierer ut fra hastegrad på saken, vi følger prioritetsnøkkel som brukes i alle ASSS 

kommunene med ventetid fra 7- 90 dager).  

 Terapeut drar på hjemmebesøk og kartlegger funksjon til bruker, kartlegger bolig, vurderer 

om bruker oppfyller kriteriene til NAV ift å søke på trappeheis. Avklarer også først om det 

kan være aktuelt å flytte til mer egnet bolig.  

 Terapeut må innhente underskrift av innbygger selv, huseier og av styret i borettslag 

 Terapeut skriver faglig begrunnelse, fyller ut skjemaer og sender søknaden inn til Nav 

Hjelpemiddelsentral 

 Saksbehandler setter et vedtak i samarbeid med rådgiver på Nav Hjelpemiddelsentral og 

sender bestilling til hjelpemiddelleverandør ift sine rammeavtaler 

 Firma drar ut på befaring, tar nødvendige bilder og mål.  

 Dersom trappeheisen skal installeres i privat bolig blir deler bestilt opp og montert så raskt 

dette er på plass. 

 Dersom trappeheisen skal monteres i felles oppgang, må leverandør sende søknad til 

byggesak i kommunen. Dersom de godkjenner monteringen, kan leverandør bestille opp 

deler og montere trappeheisen. 

Dette er en med andre ord en lang prosess. Det tar gjerne 3-4 måneder etter hjemmebesøket er 
gjennomført og til trappeheis er montert i privat bolig. Dersom heisen skal monteres i felles 
trappeoppgang vil tidsbruk og kostnad fra byggesak komme i tillegg. Vi opplever da at det ofte tar 6-8 
måneder. Tiden på ventelisten til terapeutene kommer i tillegg. 
 


