
 
 

Serviceerklæring for virksomhet Regulering og byggesak  
 

Virksomhet for regulering og byggesak jobber for at plan- og bygningsloven følges i bygge-, dele- og plansaker. Våre brukere er kommunens innbyggere, 
næringsliv, hytteeiere og politikere. Vår saksbehandling skal ivareta mange ulike interesser, bidra til oversiktlige prosesser, gi bedre bygg og gode planer. Vi 
skal levere tjenester av høy kvalitet. 
  
Plansaker 
Kommuneplanen, kystsoneplanen, planen for byområdet og reguleringsplanene består alle av plankart som viser nåværende og fremtidig bruk av ulike 
områder. Planene har bestemmelser om bruken av områdene. Normalt tillates utbygging eller fradeling først når det er laget en reguleringsplan for det 
aktuelle området. 

Formål 
Prosessen som leder frem til en ny reguleringsplan skal belyse mange ulike interesser, slik at grunnlaget for politiske og administrative beslutninger blir solid. 
Vi jobber for at reguleringsplaner som legges frem for politiske organer har høy planfaglig kvalitet og at berørte interesser vurderes og ivaretas på en 
forsvarlig måte. 

Hvem kan få tjenesten 
Privatpersoner, foretak, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag om reguleringsplaner. De mange ulike interessene som kan bli berørt gjør 
at blant annet beboere, næringsdrivende, lag, foreninger og offentlige instanser kan ha interesse av å sette seg inn i prosessene som leder frem til 
reguleringsplaner.  

Hva omfatter tjenesten  
Vi behandler forslag til reguleringsplaner. Vi kan informere om regelverket, gjeldende planer og pågående planprosesser. Vi kan gi informasjon om 
pågående planprosesser, blant annet ved å gi innsyn i saksdokumenter.  

Våre forpliktelser 
Private forslag til reguleringsplaner må behandles innen lovens tidsfrister. I løpet av denne tiden må vi sørge for at forslaget behandles i tråd med 
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og i plan- og bygningsloven.  

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/


 
 
Dine forpliktelser 
Forslag til ny reguleringsplan, med mer må utformes i tråd med regelverket. Private parter har en betydelig plikt til selv å sette seg inn reglene som gjelder.  
Kommunens råd om endringer av forslaget må følges eller kommenteres. Saksbehandlingsgebyr må betales i tråd med kommunens gebyrreglement.  

Dette gjør vi ikke 
Vi utformer ikke forslag til nye reguleringsplaner for private parter. 

Bygge- og delesaker 
I byggesaker kontrollerer vi at søknadspliktige tiltak oppfyller kravene i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter.  

Formål 
Byggesaksbehandlingen skal bidra til at plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter følges. Kontrollen bidrar til økt kvalitet på det som bygges. I 
søknadsprosessen vurderes både utbyggers og allmennhetens interesser. 

Hvem kan få tjenesten 
Alle som vil bygge og profesjonelle aktører som søker på vegne av disse kan henvende seg til oss. De mange ulike interessene som kan bli berørt gjør at 
naboer og gjenboere kan ha interesse av å sette seg inn i byggesakene. 

Hva omfatter tjenesten 
Vi behandler bygge- og delesaker. Vi kan informere om regelverket, avsluttede og pågående byggesaker. Blant annet kan vi gi innsyn i saksdokumenter. Vi 
gjennomfører også tilsyn i byggesaker og følger opp ulovligheter. Vi informerer også om hva som kan bygges uten at det først søkes om tillatelse. 

Våre forpliktelser 
Søknader må behandles innen lovens tidsfrister. I løpet av denne tiden må vi sørge for at forslaget behandles i tråd med saksbehandlingsreglene i 
forvaltningsloven og i plan- og bygningsloven. Så langt det er mulig gir vi veiledning før og underveis i prosessen.  

Dine forpliktelser 
Den som søker må sørge for at søknader og rekvisisjoner er komplette, faglig gode nok og at alle relevante opplysninger blir lagt frem for kommunen. 
Private parter har en betydelig plikt til selv å sette seg inn reglene som gjelder. Saksbehandlingsgebyr må betales i tråd med kommunens gebyrreglement.  

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/


 
 
Dette gjør vi ikke 
Vi fyller ikke ut byggesøknader, prosjekterer eller gir veiledning om tekniske løsninger. Vi anbefaler ikke bruk av enkelte foretak fremfor andre. 

Praktiske opplysninger 
Kart og informasjon om søknader og byggesaksbehandlingen finnes på kommunens hjemmesider og kan fås ved å ta kontakt med servicetorget. 

For mer informasjon  
Ta kontakt med: 
Virksomhet regulering og byggesak 
postmottak@fredrikstad.kommune.no  
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