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Oppdrag:
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31.01.2017
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Trygve Valen
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Helge Koll Frafjord
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Inger Narvestad Anda
Robijne Verstegen
Eli Aarskog Monsen
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Wenche Clarke
Sunniva Idsø
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X
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Time kommune
Time kommune
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Møtetittel:

PLANGRUPPA 1-17
Sak

Tekst
Referat fra sist møte, 17.11.16
Ingen merknader.

Ansvarlig/frist

Referat fra møte i styringsgruppa og vedtatt arbeidsplan 2017
Trygve orienterte om styringsgruppas møte og vedtatt arbeidsplan.
Pågående prosjekter nasjonalt ble gjennomgått (eByggesak,
Ebyggesøk, ePlansak, eKostra, 3D arealplaner, digital
gebyrkalkulator, digital dialog med overordnede myndigheter,
SvarUt, Fiks).
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 og fylle ut malene, og at helt felles maler derfor ikke er
ønskelig. Dette tas opp med styringsgruppa.

Asplan Viak AS - -

Anne-Kristin /
Trygve

asplanviak.no

MØTEREFERAT

Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

Fra vedtatt arbeidsplan:
Styringsgruppa og felles:
 Heldagssamling
 Seminar om eByggWeb med tre hovedtema:
o Hjelpe de siste kommunene til å ta i bruk
løsningen.
o Innspill til forbedringer av dagens løsninger
o Framtidsvyer
 Planlagte møter med næringslivet for å fortelle om våre
løsninger utgår, men det vurderes ulike former for å
motta innspill fra næringslivet i forbindelse med
heldagssamling og seminar om eByggWeb.
 Være aktive i de nasjonale prosessene som pågår
Plangruppa
 4 møter.
 Fortsette arbeidet med oppstartsmøte mal.
 Fortsette arbeidet med rekkefølgekrav
 Det nye lovverket - erfaringsutveksling.
 Det er et ønske å ta opp temaet refusjon, tema på
heldagssamlingen?
 Erfaringsutveksling rundt tolkninger av regionale
føringer, hvordan sikre kvalitet og kanskje
næringsutvikling.
 Følge aktivt med i arbeidet med ePlansak
Mal for oppstartsmøter, status fra arbeidsgruppen
Ikke noe nytt siden sist møte. Gruppa bør også sjekke malen som
ligger på departementets nettsider.
Behovet for digital løsning er forskjellig i kommunene. Noen
kommuner har få oppstartsmøter i løpet av et år.

Arbeidsgruppa
(Time,
Sandnes,
Rennesøy)

Rekkefølgekrav – Innspill fra utbyggingsavtalegruppa
Wenche har sendt spørsmål til fylkesmannen, og mottatt et notat
med fylkesmannens lovtolkning. Notatet er sendt til gruppas
medlemmer i egen e-post.
Konklusjonene er:
 Rekkefølgekrav knyttet til vei vann og avløp frem til tomten samt
fellesarealer, kan knyttes til ferdigstillelse. Rekkefølgekrav
knyttet til andre forhold må være ferdigstilt før byggetillatelse
gis.
 Sikret bygd eller opparbeidet likestilles. Ordet sikres bør utgå i
bestemmelse om rekkefølgekrav siden det kan skape
misforståelser om at tiltaket ikke er nødvendig å gjennomføre
før byggetillatelse gis.
 Rekkefølgekravene skal være nødvendige for å forsvare den
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Tekst
utbyggingen som er planlagt. For å få igjennom mindre
prosjekter hvor det er urimelig å belaste prosjektet med
utgiftene knyttet til rekkefølgekravet, må det:
o inngås utbyggingsavtale med kommune eller annen
aktør som har interesse av at rekkefølgetiltaket
gjennomføres, eller
o om det er faglig forsvarlig, splitte rekkefølgekravet opp
slik at det utgjør en rimelig andel.
 Hovedmålet må uansett være at nødvendig infrastruktur
kommer på plass i takt med utbyggingen og at helt nødvendige
tiltak er på plass før boligene tas i bruk.

Ansvarlig/frist

Gruppe for utbyggingsavtaler har sendt de samme spørsmålene til
departementet for å få deres tolkning.
eByggWeb - seminar
Det arbeides med å få til et eget seminar om eByggWeb, tirsdag 4.
april 0930 – 1500. Det er foreslått en begrenset deltakelse på tre
personer per kommune. Tema:
 Hjelpe de siste kommunene til å ta i bruk løsningen.
 Innspill til forbedringer av dagens løsninger
 Framtidsvyer

Trygve

Siri har vært med i NOIS – faggruppe WEB, undergruppe plan. Hun
orienterte om arbeidet. Sluttrapport vil bli sendt ut til gruppas
medlemmer.
Innspill til seminar fra plangruppa:
 Burde vært innspill fra folk i gata.
 Koble inn arkivleverandørene også? En del utfordringer
ligger der.
 Servicetorg og førstelinje, bidrag derfra?
 Finne gjeldende planer. Organisering av planarkiv, hvilke
dokumenter er tydelige
 Behov for enkel oppskrift for kommunene, hvordan komme i
gang.
 Hva kan Norconsult gjøre.
 Utfordringer med planregister, invitere Norkart også?
 Hvordan komme inn i kommunen?
Det er behov for egen gruppe som planlegger seminaret. Anne –
Kristin og Siri stiller fra plan. Prøver å få med byggesak Stavanger.
(Kjetil Pedersen)

Trygve

Innspill til tema på samlingen spilles så raskt som mulig inn til
Trygve

Alle

Arbeidsplan 2017
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Oppfølging av øvrige saker på arbeidsplanen ble utsatt til neste
møte
Eventuelt
Plangruppa ber styringsgruppa vurdere om det kan opprette gruppe
for arkiv/dokumentsenter igjen.
Møteplan 2017
Møter i plangruppa
 Onsdag 3. juni
 Tirsdag 26. september
 Torsdag 16. november
Trygve sender ut møteinnkalling i outlook.

Ansvarlig/frist

Anne-Kristin /
Trygve
Trygve

Fellessamlinger
 Tirsdag 4. april - Møte om eByggWeb
 Onsdag 6. september – heldagssamling smartkommune
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