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Tjenesteområde Plan

Antall årsverk totalt: 12 (13 med Byutvikler – ikke tilsatt)

Antall årsverk plansaksbehandling: 7

Antall plansaker siste 4 år:

Oppstartsmøter Off. ettersyn(PU) Sluttbehandling(KS)

2019 16 6 7

2020 17 9 9

2021 22 8 6

2022 (tom sept.) 6 (+1 planlagt) 9 7

(Kun reguleringsplaner, ikke dispensasjoner. Saker utsatt/stoppet i PU er ikke medregnet)

(Tallet for oppstartsmøter i 2021 er inkl. oppstartsmøter av planendringer - 5 stk.) 



Gebyr plansaker/behandling.

Gebyr ilegges private reguleringsplaner fram til 1. gangs behandling i planutvalget, 
deretter er dette kommunens plan. Frist på 12 uker for 1. gangs behandling etter at 
planavdelingen har mottatt fullstendige plandokumenter.

Følgende tidsfrister gjelder for behandling av søknad som gjelder dispensasjon etter 
plan- og bygningsloven kapittel 19:

Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 skal avgjøres innen 12 
uker. Fristen gjelder fra søknad er mottatt (mottatt innbetaling av gebyrkravet) og 
til vedtak er sendt. Fristen kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller 
supplering av opplysninger. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse 
hos statlige og regionale myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. Kommunen 
kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk 
avklaring eller der undersøkelse på barmark er nødvendig.

Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes klageinstansen så snart 
saken er tilrettelagt, og senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar 
klagen helt til følge og fatter et nytt vedtak.



Saksbehandling uten gebyr

- Klagesaker

- Veiledning etter forvaltningsloven

- Områdereguleringer og offentlige planer
- E6 – kommunedelplan og påfølgende reguleringsplaner
- Kommuneplanens arealdel, Byplanen (kommunedelplan) og områderegulering 

Nordseter….
- Områdeprogrammer (Sentrum Vest og Strandtorget, evt. Hovemoen)
- Kommunale planer

- Annet

Byutvikling Lillehammer, Mjøsbyen, mulighetsstudier…..

Intern samordning (planforum, byutvikling, dispensasjonsforum…..)

Antall plansaker med oversittet frist/mistet eller redusert gebyr:
- 2020 - Ingen
- 2021 - Ingen
- 2022 - 1



Hvilke plansaker prioriteres pr. i dag:

• Reguleringsplaner E6 

• Private reguleringsplaner 

• Områdeprogram Sentrum Vest

• Områderegulering Nordseter 

• Gatebruksplan

• Mulighetsstudier bydelssentre (finansiert med regionale midler forutsatt gitt framdrift)

• Dispensasjonssøknader for å overholde behandlingsfristen for gebyr

• Utviklingsprosjekter i områder der det er utbyggingspress

• Politiske bestillinger/avklaringer



Foto Ole Jacob Reichelt

Byggesaker - Status 



Tjenesteområde Byggesak

Antall årsverk totalt: 9,8

Antall årsverk Byggesaksbehandling: 7,8

Antall byggesaker siste 6 år:

2017 526

2018 538

2019 568

2020 693

2021 655

2022(pr.d.d.) 423

(Kun byggesaker, inkluderer ikke andre type saker som oljetanker, etc)



Gebyr Byggesaker/Behandling.

Gebyrene for byggesaksbehandling og seksjonering hjemles i gebyrforskrift og følger 
av gebyrregulativet(årlig vedtak KS). 

• Regulativet er bygget opp etter forskjellige søknadstyper og forskjellige typer 
tiltak.

• Gebyrforskrift er ikke revidert i de senere år og gebyr frem til og med 2021 var i 
hovedsak kun justert med kommunal deflator. 

• Flere av gebyrsatsene er fra og med 2022 justert i samsvar med gjennomsnittlig 
behandlingstid for den enkelte søknadstype/tiltak. Dersom enkelte gebyrsatser 
blir urimelige i forhold til sakens innhold og ressursbruk skal det fastsettes annet 
gebyr. 

• Det ligger forslag til ny lokal gebyrforskrift ute på høring nå. Høringsfrist er 
11.11.22



Tiltak med 3 ukers frist 
Tiltak med 3 ukers frist er der det søkes i ett-trinn. Søknaden skal da være:
• I samsvar med plan
• Ikke behov for høring til andre myndigheter 
• Ingen merknader fra naboer

Kan i prinsippet gjelde alle typer tiltak, dersom overnevnte forhold er ivaretatt.                 
Ansvarlig søker velger søknadstype

Dersom kommunen ikke har behandlet søknaden innen 3 uker kan tiltakshaver 
starte arbeidene på eget ansvar. Gebyr blir ikke avkortet for saker med 3 ukers frist, 
kun for saker med 12 ukers frist. 

Tiltak med 12 ukers frist
Tiltak med 12 ukers frist er: 
• Rammesøknader
• Dispensasjoner 
• Søknader som skal på høring til andre myndigheter 
• Søknader hvor nabo har anmerkninger til tiltaket



Saksbehandling uten gebyr

- Klagesaker

- Henvendelser

- Veiledning etter forvaltningsloven

- Arbeid med Innsynsbegjæringer (Media, foretak og privatpersoner)

Antall byggesaker oversittet frist/mistet eller redusert gebyr

2020: 46 saker med overskridelse av 12 uker frist og hvor gebyr er redusert

2021: 12 saker med overskridelse av 12 uker frist og hvor gebyr er redusert

2022 (pr. okt): 9 saker med overskridelse av 12 uker frist og hvor gebyret er redusert

Hvis søknad ikke er godkjent eller svart opp etter 12 uker reduseres gebyr med 25% hver uke og 
frafaller etter 4 uker.



Oppgaver/ressursbruk 2021-2022 som har påvirket saksbehandlingstid

• Oppstart E- byggesak 01.12.2021

• Søknader med mangler. Foreløpige svar for å få rettet søknader. 

• Klagesaker og kompleksiteten ved disse

• Økt andel av veiledning, både til tiltakshavere og til ansvarlige foretak

• Krevende dispensasjonssaker

• Korona 

• Forvaltningsrevisjon

• Sykefravær pr. september 2022: 4,22% (2020: 7,5%, 2021: 6,5%)



Hvilke saker prioriteres pr. i dag (utover ordinær byggesaksbehandling):

• Mottakskontroll i forhold til Strategi 2024

• Sidemannskontroll i forhold til Strategi 2024

• Saksbehandling av saker nevnt i forvaltningsrevisjon

• Styrking av tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 

• Dispensasjonsforum 

• Videre opplæring og styrking av E- byggesak

• Forberedelse til brukerundersøkelse i 2023 
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