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Referat fra Styringsgruppemøte/Plan og byggesaksfor um 
 
Dato: 03.03.2017 
Tid:   09.00- 14.00 
Sted: Porsgrunn 
 
 Til stede: 
Fra kommunen     

Kjell Borgerås Siljan  Vegard Fjeld Skien 

Olav Backe-
Hansen 

Skien  Hallstein Bast Skien 

Baard Gonsholt Porsgrunn  Åsmund Kragerø 

Marius Lid Porsgrunn  Trond Hjellvik Kragerø 

Kari Anne Rogn Bamble  Mona Straume Drangedal 

     
 

 

 

 

1. Godkjenning av referat fra møte i Siljan 09.12.2016 

 

2. Gjennomgang av virksomhetsplan for Tilsynskontoret, samt fordelt tilsynstid 

• Virksomhetsplan godkjent 09.12 med tillegg (tilsynstid). 

• Tilsynstid for Skien i vårsemesteret stemmer ikke helt med matematikken. Tidsplanen virker litt 

tilfeldig. For Skiens del ønskes noe mere spredning av tilsynstid utover året. Det er ønskelig at 

tilsynskontoret tar en runde med hver enkelt kommune og blir enig om tidspunkt. Tilsynsgruppen 

kommer tilbake med ett omforent forslag, som sendes ut så snart det er klart. Baard tar opp dette 

med Dag og rapporterer til Plan- og byggesaksforum. 

• Kan ikke se å ha mottatt årsrapport fra tilsynskontoret (skulle vært levert innen 15. Januar). 

 

3. Informasjon om E-byggesak,- bakgrunn, kravspekk med mer  

• Halstein og olav informerte om presentasjon fra Trondhjem (som er en utviklings kommune). 

Det finnes p.t, 3 leverandører av denne løsningen, som er en løsrevet modul, som kan kobles opp 

mot 360 eller andre systemer, og tar tak i det vi har savnet i 360. Men, fortsatt ett stykke veg å gå 

(Trondhjem har til nå brukt 4 år).  

Så langt er Skien veldig begeistret over hva de har sett og kunne tenke seg ett forprosjekt i 

samarbeid med de resterende kommunene i PBF. Viktig å få med ITG, da dette er ett stort IT-
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prosjekt. KS sin rolle blir å rigge kravspekk’en. Løftes til rådmannsnivå. Skien leder an og 

begynner å tråkke opp sporene. Tett dialog under veis. 

 

4. Samarbeidsformer for planer, som krysser kommunegrenser 

 (Eksempel reg.plan Fossing Bruk. Trond orienterer) 

• Ved omregulering må det reguleres på begge sier av kommunegrense. Hvordan gjør vi så dette?  

• Skien og Porsgrunn har en sammenlignbar sak fra nær fortid (Gumpen auto). Der ble det 

utarbeidet felles reguleringsplan. Felles oppstartsmøte og varslet en gang, der henvendelser 

kunne gå både til Skien og Porsgrunn. Første gangs behandlet i begge kommunene. Gebyrene 

fordelt etter areal. 

 

5. Gjensidig orientering om status E 18 

Marius orienterte 

• Vedtatt kommunedelplan. 3 detaljregultingsplaner. Samkjøres med tunnelloppdatering.  

• Kjørholt stenges i 14 mnd i forbindelse med oppgradering.  

• Broen er tatt ut av plan. Denne blir en egen reguleringssak. 

• Mye fokus på kulturlandskap, anleggsvei med mer.  

• Andre parsell fra Kjørholt blir sannsynligvis behandlet i utvalget i august. Jobbes mye med 

utforming av de ulike kryssene. Nye veier ser på ulike tiltak for å minimere kostnader.  

• I forhold til Grenlandsbro jobbes det med å få tårnet på samme side som det eksisterende. 

• Planforum den: 20.03.2017 

 

6. Eventuelt 

Planprogram for Inter city lagt ut på høring (Olav informerte) 

• Dobbeltspor til Porsgrunn. P.t, ikke konkludert med om sporet skal bygges videre til 

Skien. Jobbes med en kommunedelplan ut fra Drammen.  

• Nylig åpnet dobbeltspor gjennom Holmestrand.   

• Har jobbet med 3 trasé alternativer.  Prøver nå med å sile ut de mest aktuelle. 

• Planlagt 2 spor hele vegen. 

• Prøver å samhandle uttalelse fra Grenlandskommunene. Olav videresender 

Porsgrunn sin innstilling utarbeidet av Øistein Brink 

 

 

 

 

 

 

Baard Gonsholt 

ref. 


