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Oppdrag:
Møtedato:
Neste møte:
Referent:

536896-03 – Smartkommune 2018
09.05.2018
Kl: 09:30
Sted: Asplan Viak
18.09.2018
Kl: 09:30
Sted: Ikke avklart
Trygve Valen

Navn

Firma

Trygve Valen
Linda Skartveit
Steinar Haaland
Siri Eiane
Reidun Skjørestad
Svanhild Hjorteland Gbada
Rolf Aleksander Svensen
Mellgren
Peter Willmann
Helge Koll Frafjord
Einar Serigstad
Inger Narvestad Anda
Robijne Verstegen
Anne Helen Hana
Sigbjørn Wik
Wenche Clarke
Sunniva Idsø
Wibecke Natås
Hilde Tjemsland

Asplan Viak AS
Finnøy kommune
Forsand kommune
Gjesdal kommune
Gjesdal kommune
Hjelmeland kommune
Hå kommune

Kopi
Mette Brox
Kristin Barvik
Felix Laate
Ola Saua Førland
Ole Geir Grønås
Anita Wirak

E-post

trygve.valen@asplanviak.no
linda.skartveit@finnoy.kommune.no
sha@forsand.kommune.no
siri.eiane@gjesdal.kommune.no
reidun.skjørestad@gjesdal.kommune.no
shg@hjelmeland.kommune.no
rolfaleksandersvensen.mellgren@ha.kommune
.no
Klepp kommune
peter.willmann@klepp.kommune.no
Kvitsøy kommune
helge.koll.frafjord@kvitsoy.kommune.no
Randaberg kommune einar.serigstad@randaberg.kommune.no
Rennesøy kommune inger.narvestad.anda@rennesoy.kommune.no
Sandnes kommune
robijne.verstegen@sandnes.kommune.no
Sola kommune
anne.helen.hana@sola.kommune.no
Statens Kartverk
sigbjorn.wik@kartverket.no
Stavanger kommune wclarke@stavanger.kommune.no
Strand kommune
sunniva.idso@strand.kommune.no
Time kommune
wibecke.natas@time.kommune.no
Time kommune
hilde.tjemsland@time.kommune.no
Sandnes kommune
Sandnes kommune
Greater Stavanger
Greater Stavanger
Time kommune
Stavanger kommune

mette.brox@sandnes.kommune.no
kristin.barvik@sandnes.kommune.no
felix@greaterstavanger.com
ala.forland@greaterstavanger.com
Ole.geir.gronas@time.kommune.no
anita.wirak@stavanger.kommune.no
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Møtetittel:

PLANGRUPPA 3-18
Sak

Tekst
Referat fra sist møte 21.02.18
Ingen merknader

Ansvarlig/frist

Planinitiativ og oppstartsmøter – erfaringer siden sist, behov
for info til bransjen?
Fra nyttår gjelder ny forskrift der det er krav til planinitiativ før
oppstartsmøte. Kommunenes erfaring:
 Strand - liten erfaring
 Hjelmeland – ikke hatt oppstartsmøter siden nyttår
 Gjesdal – Ikke noen planer på gang
 Sandnes – Har noen som leverer planinitiativ, etterlyser hvis
det mangler. Har en jobb å gjøre internt også. Sender
planinitiativet ut internt før internt samordningsmøte.
 Hå – Har hatt et oppstartsmøte, brukte planinitiativ etter

Asplan Viak AS - -

asplanviak.no
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Ansvarlig/frist
forskrift. Har planlagt to oppstartsmøter i neste uke.
Randaberg – ingen private planer med oppstart etter nyttår.
Stavanger. Noen har fylt ut, andre har ikke fylt ut noe. Noen
viser kun 3D modell. Kommunen ønsker en form for
mulighetsstudie. Stiller ofte krav til bedre dokumentasjon, og
avholder nytt oppstartsmøte.

Det ble også gjennomgått eksempler fra andre kommuner i landet.
Det bør være informasjon til bransjen, men foreløpig har vi ikke nok
erfaring med dette. Det trengs også informasjon til bransjen om
hvordan prosessene i kommunene er, det kan skape bedre
forståelse.
Plangruppa vurderer om det skal utarbeides et skriv som redegjør
for planprosessen, spesielt planinitiativ og oppstartsmøte.
Det ble også diskutert utfordringer med krav til KU, utfordringer med
tilbakemeldinger internt.
Mal for oppstartsmøter, oppfølging av felles mal
Gruppa kom frem til en vil utarbeide en felles mal for planinitiativ,
ikke skjema. Initiativet bør justeres etter oppstartsmøtet før varsel
om oppstart. Einar Serigstad fra Randaberg jobber videre med
dette.

Randaberg
kommune

Det ble en diskusjon om hvor omfattende illustrasjoner ol. Skal
være. Dette vil variere ut fra sakstype.
Møter med næringslivet
Styringsgruppa har på sin arbeidsplan for 2018 at det skal
arrangeres møter med næringslivet. Plangruppa hadde ikke innspill
til møtene.
Orienteringer
eByggWeb – brukergruppe
Det er satt sammen en brukergruppe for eByggWeb, som gir
innspill til NOIS for videreutvikling av løsningen Gruppa består av:
 Kirsti B. Aase – Sandnes kommune
 Siri Eiane – Gjesdal kommune
 Hilmar Thor Valsson – Stavanger kommune
NOIS innkaller til arbeidsmøte/workshop.
Nasjonalt prosjekt 3D arealplan, Trygve
Asplan Viak er med i et pilotprosjekt sammen med Sandnes
Eiendomsselskap, Sandnes kommune og Focus software. En
ønsker først teste ut 3D arealplan i et mindre prosjekt. Mer info på
dette på KMD sine nettsider:
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https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan-og-bygningsloven/plan/veiledning-omplanlegging/plankartsiden/digitale-romlige-arealplaner/digitaleromlige-reguleringsplaner/id2576056/

Ansvarlig/frist

Heldagssamling smartkommune 11. september
Hotell Residence i Sandnes. Wenche orienterte om foreløpig
program. Litt fra programmet:
3D-søknader, fremtidige kartløsninger, AR- og AI teknologi,
skyløsninger, droner, kundebehandling, mottakskontroll,
oppstartsmøter mm.
Kom gjerne med innspill til Wenche før 24. mai. Forslag fra møtet:
 Erfaringer med oppdatering av gamle planer.
 Endring av plan, oppheving av plan
ePlansak, status
Ikke info
Det nasjonale prosjektet om reguleringsbestemmelser, status
Wenche er med i dette prosjektet. Liten aktivitet for tiden. KMD
arbeider med veileder for bestemmelser. Mer info på KMD sine
nettsider
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan-og-bygningsloven/plan/veiledning-omplanlegging/plankartsiden/digitale-romlige-arealplaner/digitalereguleringsbestemmelser/id2576030/
Norkart har et underprosjekt på dette, tester tolkning av
planbestemmelser ved hjelp av maskinlæring. Også tolkning av
byggegrenser osv.
Tema for plangruppa videre
Erfaringsutveksling
 Lek og opphold, hvordan sikre gode kvaliteter i plan, som
blir fulgt opp i opparbeidelse og drift? Robijne har
innledning, diskuterer med Einar i forkant.
 Endring av plan - Wenche innleder

Sandnes
kommune
Stavanger
kommune

Møteplan 2018
Møter fremover:
 tirsdag 18. september kl.0930 - 1200
 tirsdag 11. desember kl. 0930 - 1200
Eventuelt
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Strategi
Styringsgruppa arbeider med ny strategi for smartkommune.

Ansvarlig/frist

Prosjektlederstilling ut på anbud
Asplan Viak sin kontrakt for prosjektledelse av smartkommune går
ut i sommer. Prosjektledelsen skal ut på nytt anbud.
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