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Møtetittel:

GEODATAGRUPPA 1-17
Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

Referat fra sist møte 02.11.16
Ingen merknader
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).
Fra vedtatt arbeidsplan:
Styringsgruppa og felles:
Heldagssamling
Seminar om eByggWeb med tre hovedtema:

Asplan Viak AS - -

asplanviak.no
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Sak

Tekst

Ansvarlig/frist
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
o

Geodatagruppa
3 møter.
Følge opp automatiske situasjonskart
Erfaringsutveksling meglerpakker
Erfaringsutveksling om bruk av små kart/innebygde kart
til bruk på kommunenes hjemmesider.
Gå igjennom basene i SMART

Status for automatiske situasjonskart:
Stavanger:
Det har vært i bruk lenge og det fungerer bra. Det er mye brukt.
1900 kart produsert på 11 måneder. De kan bistå med hjelp hvis
noen trenger det. Ta kontakt med Roy Sjonfjell.
Sandnes
Det fungerer nå veldig bra og brukes mye. De har hatt problemer
med bestemmelser, men har nå gjort som Stavanger å flyttet
planregisteret til Norkart.
Klepp
Det fungerer bra. Det bestilles 3-4 i uken.
Sola
De bruker løsningen nå og det fungerer. Det bestilles ca. 2 per dag.
De vurderer å flytte planregisteret til Norkart.
Time
Det fungerer bra, kun småproblemer. Lite brukt, og lite reklamert
for.
Rennesøy
Det er tatt i bruk, fungerer bra.
Randaberg (Status 02.11.16)
Det er tatt i bruk og fungerer bra, men blir ikke mye brukt (1-2 i
uken maks). De har planregisteret hos seg selv, og det fungerer
bra. Servicetorget sier det er mindre pågang hos de nå enn før,
men har ingen statistikk på dette.
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Hå:
Har nå bestilt eByggWeb og nødvendig oppgradering av ACOS.
Konsentrerer seg om å få dette opp og gå. Hå har samme systemer
som Time, og har ventet på at de skulle få situasjonskartløsningen
på plass. De har fått tilbud fra Norkart, men det er en dyr løsning for
de. Dette diskuteres internt.

Ansvarlig/frist

Forsand
Overfører drift av kartløsning til Norconsult. Situasjonskartløsningen
vil bli vurdert innført senere.
Strand
Løsningen er tatt i bruk.
Gjesdal
Tatt i bruk, fungerer greit. Planbestemmelser virker ikke. Tas opp
med Norkart.
Hjelmeland
Har ikke tatt det i bruk enda.
Kvitsøy (status 12.05.16)
Fungerer, få bestillinger
Finnøy har ikke bestilt løsningen
Meglerpakker og automatisk matrikkelrapport erfaringsutveksling
Stavanger
De er i gang med Norkart sin løsning. Det fungerer greit så langt.
De ser at det er store muligheter for å automatisere, nå gjøres det
manuelt. De ser også på muligheten for å integrere BRA-arkiv, og
kommunale avgifter. De har avtale med tre leverandører
Infoland/Ambita, Norkart og Proconet. Kommunen fastsetter pris på
leveranse til leverandør, de fastsetter pris ut til kunde.
Sandnes
De har samme oppfatning som Stavanger. Det har vært noen få
bestillinger fra Norkart og det gikk greit. Det vil ta tid å
automatisere, mye som skal skannes. De har informasjon om
automatiske situasjonskart på hjemmesiden sin, men ikke
meglerpakken.
Hå
De leverer igjennom Ambita/Infoland. Får nå hjelp av Norconsult til
å levere kartutsnitt, matrikkelrapport, eiendomsinfo automatisk og
rapporter fra planregisteret med kart og bestemmelser. Disse
rapportene går inn i systemet til Ambita. Dette fungerer bra.
Meglerpakken koster 1080 (2016),- og Ambita tar 20-25%.
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Ansvarlig/frist

Sola
De bruker fortsatt Ambita sin løsning, som fungerer helt greit og har
ikke gjort noen endringer.
Det er ikke aktuelt med et felles prosjekt i gruppa, men det er
aktuelt å fortsette erfaringsutveksling rundt de ulike løsningene.
Visning av kulturminner
Løsning er bestilt, er på plass om tre-fire uker. Ole Geir følger opp.
Oppdatering av oversiktskart
Oversiktskart skal nå være oppdatert.
eByggWeb innspill til seminar
Styringsgruppa har satt på årsplanen at det skal arrangeres et
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
Mye av utfordringene er knyttet til byggesak og plan, ikke geodata.
En del av utfordringene er knyttet til bruk av arkivet. Dette kan være
tema på samlingen.
Funksjonalitet viktig, og kan forbedres.
Erfaringsutveksling om bruk av små kart/innebygde kart til
bruk på kommunenes hjemmesider.
Norkart og NOIS har løsninger for dette. Kan være aktuelt med
eksempler fra kommuner på et senere møte.
Gå igjennom basene i SMART.
En arbeidsgruppe ser på dette, så gjennomgås det på neste møte. I
arbeidsgruppa:
Bjørn Vardøy fra Gjesdal
Olav N. Lindås fra Klepp
Roy Sjonfjell fra Stavanger
Bjørn innkaller til møte.
Eventuelt
Gruppa har tidligere vurdert muligheten for temakartrapporter. Dette
har vært drøftet i plangruppa, som har konkludert med at det ikke er
behov for dette i vår kartportal.
I 2017 blir det sentralisering av FKB 4.6 data og geosynkronisering.
Flere kommuner er skeptiske, på grunn av kostnadsfordeling og
uavklarte forhold om salg av kartdata.
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Møter fremover
Møter i geodatagruppa
Torsdag 1. juni
Onsdag 1. november

Ansvarlig/frist

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