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Møtetittel:

BYGGESAK 2-17
Sak

Tekst
Referat fra sist møte, 26.01.17
Ingen merknader

Ansvarlig/frist

Heldagssamling byggesak
Arbeidsgruppe: Mette Brox (Sandnes), Kjetil Pedersen (Stavanger)
og Malin Hermanns (Hå). Mette Brox leder arbeidet.
Den planlagte heldagssamlingen som skulle vært i dag, ble avlyst.
Det vurderes heldagssamling for byggesak sent på høsten, eller
tidlig vår. Noen av temaene som var satt opp vurderes på
smartkommune sin heldagssamling.
Det må sjekkes at det ikke kolliderer med brannvesenets årlige
møte med byggesak.
Foreløpig tema - Samarbeid i praksis
 Etikk og korrupsjon
 Akrim (Arbeider med forebygging av arbeidslivskriminalitet)
 Brukeropplevelse, en fra bransjen

Asplan Viak AS - -

asplanviak.no
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Sak

Tekst
 De nye reglene, dispensasjon og andre regler (DIBK eller
FM)
 Tilsyn – status
 Ulik praksis for behandling av veianlegg.
 Estetikk

Ansvarlig/frist

eByggWeb – seminar 4. april
Nyttig møte. Det var skuffende at vi ikke har den siste versjonen.
Det må prioriteres at vi får den.
Norconsult har laget følgende oppsummering for videre arbeid:
På workshopen ble vi enige om en 3 trinns prioritering:
1. Oppgradere dagens løsning til nyeste versjon
(GeoInnsyn 3.0 / eByggWeb 3.0
2. Forbedring av visning av dokumenter og milepæler
3. Utvide løsningen til å inneholde flere tjenester til
publikum der kartet er et naturlig utgangspunkt
a. Vise hvilken skolekrets en eiendom tilhører
b. Sende inn byggesøknad
c. Bestille situasjonskart
d. +++
For å komme videre med punkt 2 og 3 ønsker Norconsult at det
nedsettes en brukergruppe fra SMART-kommunene. Denne
gruppen bør bestå av 4 til 5 personer. Hovedfokuset til gruppen
vil være å jobbe med brukerbehov. Det må derfor være
personer som kjenner behovene til sluttbrukerne. Det vil i første
omgang arrangeres en workshop der man går i dybden på
punkt 2.
Det presiseres at punkt 1 er en forutsetning for å komme videre
med implementering av punkt 2 og 3. Det vil ikke skje vesentlig
videreutvikling av gammel løsning da teknologien i denne er
såpass utdatert at dette ikke er hensiktsmessig.
Vårt ønske er å få til en workshop med brukergruppen i løpet av
juni.
Byggesaksgruppa mener det er positivt med en brukergruppe fra
Smart, og vil gjerne delta. Foreløpige representanter er en fra
Stavanger, og Kristin Aase fra Sandnes. Brukergruppen bør møte
etter vi har fått ny versjon på plass.
Tilsyn i kommunene – Felles rutiner og maler. Hvordan arbeide
videre med dette.
Status fra 2015 viser at det er store forskjeller i de ulike
kommunene hvordan det arbeides med tilsyn. Det er nedsatt en
arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette. Medlemmer i
arbeidsgruppa: Time, Sandnes (Mette Brox), Stavanger,
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Randaberg (Lena Sandvoll Tharaldsen) og Gjesdal. Arbeidsgruppa
kalles inn til møte onsdag i neste uke

Ansvarlig/frist
Mette

Arbeidsgruppa skal vurdere behovet for samarbeid innen tilsyn, og
nivå for samarbeidet.
Gjennomgå maler. klart språk.
I forrige møte ba byggesaksgruppa styringsgruppa ta stilling til om
vi skal arbeide for felles maler igjen. Noen viktige utfordringer:
 Stavanger kommune har gjennomført en omfattende
gjennomgang. Skal nye maler ta utgangspunkt i dette
arbeidet, med evt. mindre justeringer, eller åpne for større
endringer?
 En stor diskusjon er vedtak først eller sist. Dette berører
også øvrige saker i kommunen. Hvordan forholde seg til
det?
Styringsgruppa har gitt følgende tilbakemelding:
Det er svært positivt med klart språk, og styringsgruppa
anbefaler byggesaksgruppa å redigere malene dersom det
er behov for det. En kan gjerne ta utgangspunkt i Stavanger
kommune sine nye maler.
Om vedtak skal være først eller sist bør ikke være viktig for
malen, den må kunne tilpasses kommunens system.

Det settes ned en arbeidsgruppe, Kjetil Pedersen, Stavanger,
Kristin Totland, Sandnes, Tor Inge Sveinsvoll, Time, Ingeborg Eie,
Strand og Linda Espeland fra Gjesdal

Kjetil
innkaller

Flere kommuner er i gang med prosjekter innen klart språk. Det ble
også påpekt at maler bare er en del av «klart språk»,
kompetanseheving er også en viktig del
Arbeidsgruppa vurderer hvor omfattende arbeidet skal være. I
tillegg til vedtaksmaler kan det også gjelde mangelbrev osv.
Status i kommunene på digitalisering av byggesaker
Trygve har sendt ut spørsmål til alle kommunene, og har mottatt
svar fra 12 av 14 kommuner. Den viser:
Ferdig med digitalisering:
Hå
Kontrakt inngått, arbeid pågår:
Hjelmeland, Sandnes. Sola, Stavanger, Strand
Beslutning tatt, ikke inngått kontrakt:
Klepp, Time, Forsand, Gjesdal, Randaberg.
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Ikke planer om digitalisering:
Finnøy

Ansvarlig/frist

Oversikt er vedlagt referatet
Ingen har enda åpnet byggesaksarkivet for publikum, flere vurderer
dette, og har det med i anbudspapirene.
I de fleste kommunene er systematisering (rydding) i arkivene en
del av anbudet. I Klepp gjør de dette selv.
Hvordan håndtere søknad om vei og VA prosjekter
Det er satt ned en arbeidsgruppe, Stavanger (Kjetil), Sandnes
(Kristin), Klepp (Ragnar), Sola (Eli). Kjetil leder. Arbeidsgruppa har
hatt ett møte.
Vei og veianlegg er stort sett greit, Vann- og avløp er
hovedutfordringen, Hva er søknadspliktig? Her er det ulik praksis i
kommunene.
Som hovedregel er VA anlegg søknadspliktig, også når det er
vedlikehold. Kommunen kan selv definere hvilke små tiltak som kan
unntas søknadsplikt. Hvilke tiltak dette gjelder må defineres i
forkant.
Arbeidsgruppa lager et notat, der det redegjøres for lovverket og
tolkning av dette. Dette sendes til byggesaksgruppa, og kan
videreformidles internt til VA verk osv,
Status i arbeidet med eByggeSak og eByggesøk
eByggesøk (system for byggesøknader som skal sendes til
kommunen)
Sandnes, Stavanger og Bærum samarbeider med Norkart for å
utvikle en løsning. Norkart arrangerer workshop i kommunene nå i
vår, der de ønsker input på arbeidsflyt, tilgjengelig info osv.
eByggesak (Saksbehandlingssystem for byggesaksbehandlere)
Trondheim lanserte sin løsning nå, 2. mai. Det er TIETO som har
utviklet denne løsningen. Sandnes følger utviklingen tett, har
samme sak/arkivleverandør som Trondheim.
Kongsberg og noen kommuner til er i gang med tilsvarende
prosjekt, har fått en annen leverandør.
Ny spesifikasjon for eByggesak sendes ut snart.
Møteplan
Møter i byggesaksgruppa
 Tirsdag 21. september
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 Torsdag 29. november

Ansvarlig/frist

Fellessamlinger
 Onsdag 6. september – heldagssamling smartkommune
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