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 Vår ref. Saksbehandler Dato 

 HENV-22/01037-2 Tewodros Getachew 

Abate 

 

01.06.2022 

 

 

Tordenskiolds gate 2, Svar på henvendelse om dokumentasjon på godkjenning 

av bruk av lokaler til verksted 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 110 / 815 / 0 / 0  
 

Click or tap here to enter text.: Click or tap here to enter text. 

 

 

Viser til henvendelse mottatt 25.05.2022 angående dokumentasjon på godkjenning av bruk av lokaler 

til verksted.  

I henvendelsen er det beskrevet at dere trenger en godkjenning av lokaler som tidligere var en 

bensinstasjon til kjøretøyverksted. Ut i fra dokumentasjoner i kommunens arkivsystem er lokalene 

godkjent som bensinstasjon. Derfor er bruk av lokalene for et annet formål et søknadspliktig tiltak.  

For at kommunen skal behandle bruksendring må det sendes søknad om bruksendring. 

 

Ved eventuelle søknad om bruksendring må samtykke fra arbeidstilsynet dokumenteres.   

 

Hvis du ønsker å se hva som har tidligere har vært av byggesaker på din eiendom eller ønsker å se 

gamle tegninger og tillatelser, har du mulighet til å finne dette i vår innsynsløsning.  

 

 

Følg denne linken:   https://www.drammen.kommune.no/tjenester/byggesak/finn-nye-og-gamle-

saker/  

 

Her finner du forskjellige linker avhengig av hvor gamle saker du vil se etter, og i hvilken «gamle» 

kommune de ligger i. 

 

Velg riktig link.  

Velg riktig link en gang til 

Trykk på Plan & Bygg 

Vi anbefaler at du bruker «Avansert søk». Du trenger ikke velge «Kilde til informasjon» eller 

«Sakstype». Det er en fordel å søke med gårds- og bruksnummer, da systemet ikke alltid finner 

informasjon ved adressesøk.  

 n DRAMMEN 
@; KOMMUNE 

IMG AS 

Løkkebergveien 49 
3011 DRAMMEN 

Vår ref. 

HENV-22/01037-2 

Saksbehandler 

T ewodros Getachew 

Abate 

Dato 

01.06.2022 

Tordenskiolds gate 2, Svar på henvendelse om dokumentasjon på godkjenning 

av bruk av lokaler til verksted 

Eiendom (gnr/bnr/fnr /snr) :  1 1 0 /  815 / 0 / 0 

Click or t a p  here to en te r  text.: Click or t a p  here to en te r  text .  

Viser til henvendelse mottatt 25.05.2022 angående dokumentasjon på godkjenning av bruk av lokaler 

til verksted. 

I henvendelsen er det beskrevet at dere t renger  en godkjenning av lokaler s o m  tidligere var en 

bensinstasjon til kjøretøyverksted. Ut i fra dokumentasjoner i kommunens arkivsystem er lokalene 

godkjent som bensinstasjon. Derfor er bruk av lokalene for et annet  formål et søknadspliktig tiltak. 

For at kommunen skal  behandle bruksendring må det sendes søknad om bruksendring. 

Ved eventuelle søknad om bruksendring må samtykke fra arbeidstilsynet dokumenteres. 

Hvis du ønsker å se hva s o m  har tidligere har vært av byggesaker på din eiendom eller ønsker å se 

gamle tegninger og tillatelser, har du mulighet til å finne de t te  i vår innsynsløsning. 

Folg denne linken: ht tps: / /www.drammen.kommune.no/t jenester/byggesak/finnnye og gamle- 

saker/  

Her finner du forskjellige linker avhengig av hvor gamle saker  du vil se e t t e r ,  og i hvilken g a m l e >  

kommune de ligger i. 

Velg riktig link. 

Velg riktig link en gang til 

Trykk pa Plan & Bygg 

Vi anbefaler at du bruker A v a n s e r t  sok>. Du trenger  ikke velge K i l d e  til informasjon) eller 

( S a k s t y p e > .  Det er en fordel ä soke med gärds og bruksnummer, da sys temet  ikke alltid finner 

informasjon ved adressesøk.  

Side 1 av 2 

avdeling 
Organisasjonsnummer 
921 234 554 

Postadresse 
Postboks 7500 

3008 DRAMMEN 

Besøksadresse 
Engene 1 

3015 DRAMMEN 

Telefon +4732040000 

e post 

https://www.drammen.kommune.no/tjenester/byggesak/finn-nye-og-gamle-saker/
https://www.drammen.kommune.no/tjenester/byggesak/finn-nye-og-gamle-saker/


2 

 

Vær oppmerksom på dette for søk på saker før 2020:  

 

For gamle Nedre Eiker kommune må du bruke det gamle gårdsnummeret. Det vil si et tosifret nummer 

(uten tallet 2 foran). 

For gamle Svelvik kommune må du bruke det gamle gårdsnummeret. Det vil si et tosifret nummer 

(uten tallet 3 foran). 

 

Med hilsen 

 

Tewodros Getachew Abate 

Saksbehandler 

 

 

         

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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