
Møtereferat Plan- og byggesaksforum 16.2.2016 i Porsgrunn. 
 

1. Godkjenning av referat. 
Ingen kommentar 
 

2. Status forvaltningsrevisjon tilsynskontoret 
Utsatt til ettermiddagens møte med Hanne Birte Hulløen. 
Hanne Birte jobber videre med samarbeidsavtale etter kommuneloven paragraf 28A. 
Hallstein koordinerer rutinearbeidet (ref. krav i revisjonsrapport) 
 

3. Endring av brev-/vedtaksmaler i 360 
Det ble en del diskusjoner rundt dette. Spesielt Porsgrunn og Skien har problemer med at 
saksbehandlere blir utsatt for utilbørlig press og sjikane. Dette er også et stort HMS-problem. 
Vi diskuterer dette internt og gir tilbakemelding på neste møte. 
Anne Marie Eliassen inviteres til neste møte (15. april i Skien) for å orientere om neste 
oppgradering av P360 og spørsmål rundt endring av maler / forløp.  
 

4. Rabattordninger ved delingsaker etter PBL, pkt.22 
Tema som må tas opp igjen ved neste gebyrmøte. Vi må passe på at det også blir gebyrmøte 
for geodata. 
Leidulf orienterte om oppmålingsklage som har vært til behandling hops fylkesmannen. Kopi 
av dokumentasjon oversendes på epost. 
 

5. Nytt fra arbeidsgruppene 
Plan;     Ref. eget møte om dokument Krav til materiale ved innsendt forslag til 
reguleringsplan (52-013, ref. pkt. 6. 
               Orienterte om P360, sp8. 
Bygg / P360; Morten orienterte; venter også i spenning på sp8. 
Gebyr; Møter til høsten, se også pkt. 4. 
Tilsyn; Ref. pkt. 2. 
 

6. Godkjenning av; Krav til materiale ved innsendt forslag til reguleringsplan (52-013) 
Enighet om følgende endring; 
Side 4, kulepunkt 2 endres til: 

• Veier skal vises med regulert kotehøyde. Bebyggelse skal fortrinnsvis vises med 
regulert kotehøyde. 

Tilsvarende endring i (om samme sak) på side 5, pilpunkt 7. Få inn fortrinnsvis. 
Husk å endre dato på dokumentet. 
 

7. Orientering om boligstrategi fra Porsgrunn kommune. 
Jorid presenterte Porsgrunns arbeid og planer. 
Svært interessant. Burde det vært en felles plan for Porsgrunn og Skien?  
 

8. ViG 
Øyvind Solbakken fra ViG kommer på neste møte (15. april i Skien) 
 

9. Eventuelt 
a. Epost fra Åsmund; Spørsmål rundt erklæring om ansvarsrett. 

Det var litt forskjellig praksis; fra krav om dokumentasjon til å se på dette som en 
tilsynssak. 
Vi ønsker at dette diskuteres i tilsynsgruppen. Også behov for felles rutiner 
diskuteres. 



b. Ønske om app. på nettbrett i forbindelse med tilsyn. Dette krever rutiner, maler og 
utstyr. 
Diskuteres videre i tilsynsgruppen. 

c. Tidsplan for tilsyn og timelister; Jorid tar dette opp med Dag. 
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