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Møtetittel:

GEODATAGRUPPA 1-17
Sak

Tekst

Ansvarlig/frist

Referat fra sist møte 08.02.17
Ingen merknader
eByggWeb seminar refleksjoner og videre arbeid
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
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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.
Geodatagruppa ønsker ny versjon av eByggWeb.
Geodatagruppa mener det er positivt med en brukergruppe fra
Smart. Ikke viktig med repr. fra geodatagruppa, viktigere med repr.
Fra servicetorg, byggesak og plan.
Utfordring i Sola at det ikke er de siste dokumentene fra
planregisteret som vises i eByggWeb. Følges opp av Sola
kommune.

Status for automatiske situasjonskart:
Stavanger:
Det har vært i bruk lenge og det fungerer bra. Det er mye brukt.
1000 kart produsert hittil i år.
Sandnes
Det fungerer nå veldig bra og brukes mye.
Klepp
Det fungerer bra. Det bestilles 3-4 i uken.
Sola
De bruker løsningen nå og det fungerer, noen utfordringer med
enkelte kartlag. Det bestilles ca. 5-10 per uke. De vurderer å flytte
planregisteret til Norkart.
Time
Det fungerer bra, kun småproblemer. 2-3 kart i uka. Noen
utfordringer med gamle planer i pdf.
Rennesøy
Det er tatt i bruk, fungerer bra. Ca. 6 i måneden.
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Randaberg
Det er tatt i bruk og fungerer bra, (2-3 i uken maks).
Hå:
Ikke bestilt, har fått tilbud. Er kostbart, må betale ut fra antall
byggesaker, og antall kart som tas ut. Ikke tatt avgjørelse på om det
skal anskaffes.
Forsand
Overført drift av kartløsning til Norconsult. Situasjonskartløsningen
vil bli vurdert innført senere.
Strand
Løsningen er tatt i bruk. Fungerer stort sett bra, fungerer ikke helt
med planbestemmelsene. Ca. 10-15 i uka.
Gjesdal (status 08.02)
Tatt i bruk, fungerer greit. Planbestemmelser virker ikke. Tas opp
med Norkart.
Hjelmeland (status 08.02)
Har ikke tatt det i bruk enda.
Kvitsøy (status 12.05.16)
Fungerer, få bestillinger
Finnøy
Har bestilt løsningen i etterkant. Er ikke tatt i bruk på grunn av
tekniske problemer.
Kan være interessant å sjekke opp hvor mange kart som bestilles
manuelt også.
Gå igjennom basene i SMART.
En arbeidsgruppe er satt ned for å se på dette, den har ikke hatt
møte enda. I arbeidsgruppa:
Bjørn Vardøy fra Gjesdal
Olav N. Lindås fra Klepp
Roy Sjonfjell fra Stavanger
Bjørn innkaller til møte.

Alle

Bjørn Vardøy

Visning av kulturminner
Dette er på plass nå.
Meglerpakker og automatisk matrikkelrapport erfaringsutveksling
Stavanger
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De er i gang med Norkart og Ambita sin løsning. Det fungerer greit
så langt. De har også avtale med Proconet, ikke igangsatt.
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.
Kommunen fastsetter pris på leveranse til leverandør, de fastsetter
pris ut til kunde.

Ansvarlig/frist

Sandnes
De er i gang med Norkart og Ambita sin løsning. Det fungerer greit
så langt. De har også avtale med Proconet, ikke igangsatt.
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 har et påslag.
Sola
De bruker fortsatt Ambita sin løsning, som fungerer helt greit og har
ikke gjort noen endringer.
Det er aktuelt å fortsette erfaringsutveksling rundt de ulike
løsningene. Det kan også være aktuelt med et felles prosjekt.
Gruppa vurderer å opprette egen arbeidsgruppe på neste møte.
Alle skaffer seg oversikt over rutiner og innhold egen kommune.
Diskuteres neste møte.

Alle

Status/erfaringsutveksling ved bruk av de ulike webkartene
Kommunene har flere kart tilgjengelige på sine nettsider, varierer
fra kommune til kommune. Noen bruker Google, men flere i gruppa
er skeptiske til det. Google er ikke oppdatert godt nok blant annet
på veiadresser.
Klepp: Smartkartene, kommunekart (Norkart), temakart
Rogaland
Hå: Smartkartene, Google map på forsiden
Time: Smartkartene
Forsand: Smartkartene
Strand: Smartkartene, kommunekart
Sandnes: Smartkartene, kommunekart, google på forsiden,
Sola: Smartkartene, kommunekart
Randaberg: Smartkartene
Rennesøy: Smartkartene
Stavanger: Smartkartene, kommunekart
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e-tinglysning og digital konsesjonsregistrering. Erfaringer og
utfordringer.
Fungerer bra i de fleste kommuner.
Møter fremover
Møter i geodatagruppa
Onsdag 1. november
Fellessamlinger
Onsdag 6. september
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