
Notat: 

Strategi for vedlegg politiske saker i Teknikk, plan og naturutvalg. 

Utvalgsleder har bedt om et notat med en strategi der målsettingen er å redusere volumet på 
vedlegge til utvalgets saksinnkalling som ofte blir på flere hundre sider.  

Plan og byggesaker er preget av mye illustrasjon med bilder, modeller, tegninger, kart og plandata. 
Dette er nyttig beslutningsunderlag, men blir ofte omfattende og datakrevende. Det er derfor en 
utfordring å finne riktig balanse i hva som skal legges ved i innkallingen. 

Forslag til retningslinjer: 

Plansaker: 

Plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og de viktigste illustrasjonene vedlegges ved 1 gangs 
behandling. Er filene samlet over 10 MB legges de ut i egen mappe på hjemmesiden, med link til 
mappen fra innkallingen. 

Høringsinnspill og merknader legges ikke ved, men saksfremstillingen må gjengi et resyme slik at 
problemstillingene er klargjort. Innspillene må være tilgjengelig elektronisk under 
møtebehandlingen. Viktige vedlegg/illustrasjoner som kan spare mange ord klippes inn i selve 
saksfremlegget. 

Kun dokumenter som er endret siden 1 gangs behandling vedlegges ved 2 gangs behandling, men 
dokumentene skal være tilgjengelig under utvalgsmøtet 

Byggesaker 

Detaljert situasjonskart og oversiktkart vedlegges alltid.  Oversiktskartet skal ha slik målestokk at 
utvalget enkelt kan se hvor tiltaket befinner seg i kommunen. 

Søknadsskjema, søknader, forhåndsuttalelser , nabomerknader legges ikke ved. Saksfremstillingen 
må gjengi et resyme slik at problemstillingene er klargjort. Viktige vedlegg/illustrasjoner som kan 
spare mange ord kan klippes inn i selve saksfremlegget.  

Ofte er det mange tegninger i en byggesak, men antall tegningsvedlegg må begrenses til et minimum. 
Alle saksdokumenter må være tilgjengelig elektronisk under møtebehandlingen. 

Klagesaker 

Vedleggene som var med i den opprinnelige saken som det klages på legges ikke ved på nytt, med 
unntak av det som direkte vedgår klagen. Omfattende klager med vedlegg legges som hovedregel 
heller ikke med.  

 

Andre saker: 

Ofte er det ikke så mange vedlegg i andre type saker, men også her bør antall vedlegg begrenses til et 
minimum, bare ta med det som er nødvendig for at politikerne kan forstå saken, og klippe inn 
illustrasjoner/figurer i saksfremlegget. 


