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Rennesøy kommune inger.narvestad.anda@rennesoy.kommune.no
Sandnes kommune
robijne.verstegen@sandnes.kommune.no
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Sola kommune
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Statens Kartverk
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Wibecke.natas@time.kommune.no
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Felix Laate
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Møtetittel:

PLANGRUPPA 2-17
Sak

Tekst
Referat fra sist møte, 31.01.17
Ingen merknader.

Ansvarlig/frist

ePlansak orientering om arbeidet som pågår
Hege Skotheim fra Sandnes kommune orienterte.
Sandnes er en av kommunene som er representert i en
arbeidsgruppe som utarbeider en kravspesifikasjon for ePlansak.
Det er KS som leder arbeidet.
ePlansak skal være et saksbehandlingssystem for saksbehandling
av private plansaker etter samme modell som eByggesak skal være

Asplan Viak AS - -

asplanviak.no

MØTEREFERAT

Sak

Tekst
for byggesaker. Prinsippet er at saksbehandler skal arbeide på en
arbeidsflate, der kart, planregister, arkiv, møtepapirer, matrikkel
osv. er integrert. Det skal også være et verktøy for dialog, både
med forslagsstiller, internt i kommunen og innbyggere.

Ansvarlig/frist

Sluttproduktet blir et sett dokumenter som kommunene kan bruke
ved anskaffelses av saksbehandlingsstøtte for plansak.
Dokumentene vil ligge åpne på KS sin portal, der også tilsvarende
dokumenter for eByggesak ligger.
Planen er å legge ut første versjon til høring, og evt.
pilotanskaffelse i sommer. Så vil vi ta imot innspill og erfaringer og
lage nye versjoner ut fra det. Det blir trolig ganske levende
dokumenter som vil bli oppdatert flere ganger. Kommunene kan jo
også selvsagt endre og tilpasse ved sine egne anskaffelser - men
være klar over at noen endringer kan fordyre leveranser.
Trondheim ønsker å anskaffe ePlansak så snart som mulig. De
planlegger å få det ut på anbud tidlig høst, og ta det i bruk på
nyåret. De er i gang med eByggesak allerede.
Smartkommunene bør følge prosessen, og være aktive i
høringsprosessen. Kan det vurderes felles anskaffelse?
Mottatt av Hege etter møtet:
I tillegg kan det vel nevnes denne portalen på KS, de har en ganske
omfattende verktøykasse. Denne inneholder verktøy og hjelpemidler som
kommunene kan benytte når de skal fornye plan- og byggesaksområdet. I
tillegg nevnes KS sin nye digitaliseringsstrategi som ble lansert fredag
21.04.2017:
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/nydigitaliseringsstrategi/
Verktøykassen består av fire ulike rom:
- Veiviser (hvordan kommunen tilrettelegger og benytter
verktøyene i egne anskaffelser m.m.)
- Verktøy (ePlanSak, eByggeSak, Geointegrasjonsstandard og
nasjonal veileder for dokumenttyper og -kategorier)
- Styringsdokumenter (Bakgrunn, Rammebetingelser, Visjon,
Dagens situasjon, Målbilde, Aktørbildet og KS´ rolle, Roller og
oppgaver)
- Prosjekter
Anskaffelsesdokumentene som lages i ePlanSak vil inngå som en del av
verktøykassen. For mer informasjon om KS sin verktøykasse vises det til KS
sine nettsider:
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/verktoykasse-planog-byggesak/
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Mal for oppstartsmøter, status fra arbeidsgruppen
Det er opprettet en arbeidsgruppe som består av Time, Sandnes og
Rennesøy.
Det er nye lovendringer som trer i kraft fra 1. juli. Disse innebærer
blant annet:
Det skal skrives referat fra oppstartsmøter
Dersom det er vesentlige uenigheter i møtet, kan
forslagsstiller kreve saken fremlagt for kommunestyret
Kommunen kan beslutte at det ikke skal utarbeides plan.
Beslutningen om at det ikke skal utarbeides plan kan kreves
fremlagt for kommunestyret.
Se: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stortinget-har-vedtattenklere-regler-for-raskere-og-billigere-boligbygging/id2540241/

Ansvarlig/frist
Arbeidsgruppa
(Time,
Sandnes,
Rennesøy)

Forslag til endring i kartforskriften er ute på høring, med frist 6. juni.
Denne gir utfyllende forskriftsbestemmelser for oppstartsfasen av
planarbeidet. Link til høringsforslaget her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-kart-og-planforskriften-oppstartfasen-i-planarbeidet/id2541882/
Smart bør informere bransjen om de endringene som trer i kraft 1.
juli. Informasjon bør legges ut på smartkommune sine nettsider og
kommunenes nettsider.
Wibecke gir innspill til hva som skal legges ut på smartkommune og
kommunenes nettsider. Det bør vurderes å sende ut e-post til alle
aktørene, hente e-poster fra kommunene.

Alle
Wibecke
Trygve

Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser og andre maler
KMD har utarbeidet mange maler til bruk ved planlegging, og
kommunal saksbehandling. For oversikt, se her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan-og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-forbehandling-av-reguleringsplaner/id2413265/
Smartkommune sin mal for planbeskrivelse baserer seg på KMD
sin mal. Smartkommune har ikke maler for kommunal
plansaksbehandling.
Det kan være smart for kommunene å bruke departementets maler
som utgangspunkt for egne maler
eByggWeb - seminar
Det var enighet om at det var et nyttig seminar.
Den nye versjonen som ble presentert løser mye av de
utfordringene en har med dagens løsning. Plangruppa mener vi må
bestille denne.

Plangruppa 2-17

3

MØTEREFERAT

Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

Det var spørsmål om denne type oppgraderinger kan skje
automatisk.
På samlingen kom det frem at ingen kommuner registrerer
dispensasjoner, dette er lovpålagt. Dette bør kommunene diskutere
internt.
Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe som sammen med NOIS ser
på visning av dokumenter for å forbedre dagens løsning.
Orienteringer
Rekkefølgekrav - oppfølging
Wenche har sendt spørsmål til fylkesmannen, og mottatt et svar fra
dem. Wenche har laget et notat med fylkesmannens lovtolkning
sammen med referanse til annen veiledning fra KMD/MD. Notatet
er fremlagt i styringsgruppa og i gruppe for utbyggingsavtaler.
Gruppe for utbyggingsavtaler har bedt om tolkning fra
departementet. De har ikke mottatt svar enda.
Felles maler.
Styringsgruppa har i sitt møte sagt det bør være et mål at malene
blir helt felles for alle kommunene, uten lokale varianter. I
plangruppa ble det påpekt at noen kommuner har behov for å
supplere malene med lokale krav/vedtak, som er nødvendig for
forslagstiller å kjenne til ved utarbeidelse av planforslag.
Styringsgruppa har sluttet seg til dette.
Gruppe for arkiv/dokumentsenter
Plangruppa ba i sist møte styringsgruppa vurdere om det kan
opprette gruppe for arkiv/dokumentsenter igjen. Dette ble behandlet
på styringsgruppemøte 17.02.17, der det ble konkludert med at det
ikke opprettes egen gruppe for arkiv i smartkommune..
Møteplan 2017
Møter i plangruppa
Tirsdag 26. september
Møtet torsdag 16. november flyttes til tirsdag 21. november
Fellessamlinger
Onsdag 6. september

heldagssamling smartkommune

Eventuelt
Enkelte dokumenter i Klepp som er unntatt offentlighet, vies i
eByggWeb. Dette bør sjekkes i andre kommuner også.
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