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Konklusjon 1

• Vi i Stjørdal er nok ikke noe glanseksempel på hvordan man bør 

bruke DOK i plan- og byggesaksbehandling, for det er nok litt 

varierende hvordan man angriper de forskjellige 

problemstillingene, og hvor vi henter informasjon om de 

forskjellige DOK-datasettene.

• Selv om vi føler at vi har en grundig saksbehandling har vi nok 

ambisjoner om at dette kunne gjøres mer enhetlig i enkelte 

tilfeller. Samtidig er dette DOK-begrepet ganske fjernt for noen av 

oss, så vi har en vei å gå før det blir tatt i bruk sånn som det er 

tenkt.

2



Enhet arealforvaltning

• 26 ansatte

• Kart og oppmåling (5) /Geodata (2,5)

• Plan og miljø (6)

• Regulering (6)

• Byggesak (6)

«Fagdagen handler om kommunens ansvar i behandling av plan- og 

byggesaker sett i lys av den økte informasjonsmengden»

Kart 
ogoppmåling

Geodata

Plan og miljø

Regulering

Byggesak



Økende informasjonsmengde

• Stjørdal kommune vokser → flere plan- og byggesaker

• Ønske om raskere/mer effektiv behandlingstid

• Ting endrer seg raskere, viktig at informasjonen er oppdatert og 

tilgjengelig

→ og her kommer DOK inn!
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Foto: https://estudie.no/stadig-storre-og-raskere-endringer/



Stjørdal og DOK:

Kartverket:

«Kommunen har bekreftet at registrering er sluttført for året 2018 (05.04.2018)»

• Metode: Sende lista rundt på hele avdelinga og ber folk om å 

krysse av for om de bruker de enkelte datasettene i 

saksbehandlingen. 

• Vi bruker mange forskjellige datasett, men ingen bruker de samme 

datasettene, og hver sak vil kreve forskjellige datasett.

→ liten verdi i å «bekrefte» hvilke DOK-datasett vi bruker

– Og det er vel her vår erfaring med DOK slutter, for vi har ikke tatt 

mulighetene i bruk.
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Slik gjør vi det

• 1. bud er å se på kartet!
– Hvor er det?

– Få et førsteinntrykk

→ kommunens kartløsning: webInnsyn og GeoInnsyn
→ Tilgang til både egne og andres DOK-datasett

• Sjekklister og arbeidsrutiner

• Innfallsportaler:
– GINT/Gislink

– NVE/NGU/NGI

– Naturbase

– Egne datasett (VA, gamle og nye støysoner, fjernvarme, 
regplan/kommuneplan/scannede og georefererte planer)

– Etc

Alle saker drøftes, både på byggesaks- og reguleringsnivå 

→kvalitetssikring
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DOK-analyse vs DOK-datasett

• Tradisjonell DOK-analyse: kjører gjennom det aktuelle området og 

søker etter treff på de enkelte datasettene som vi har valgt ut

→ Viser bare sannheten innenfor det området som er definert

• Ønske om en DOK-analyse som gjør søk i en buffer utenfor det 

aktuelle området

→ Viser treff på datasett innenfor det aktuelle arealet, men også hvilke 

datasett som er i nærheten

7



DOK-analyse vs DOK-datasett

• Viktig: Skille mellom DOK-analyse og DOK-datasett

– En DOK-analyse kan være mangelfull, eller vil ikke alltid fortelle hele 

sammenhengen, mens DOK-datasettet kan fremdeles være riktig

– I motsatt tilfelle kan en DOK-analyse være komplett og riktig, men 

hvis datagrunnlaget er mangelfullt eller feil, vil resultatet bli deretter

• Styrker og svakheter med DOK-datasettene kan ofte være de 

samme:

– Alltid oppdatert informasjon/ikke alltid oppdatert informasjon

→ dette er bare en styrke hvis dataene faktisk er oppdaterte

→ Vi er alltid avhengig av å vurdere grunnlag og resultat
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Konklusjon 2

• Vi bruker en del av DOK-datasettene, men vi henter ikke 

informasjonen samlet, og vi kunne kanskje brukt flere

• Ønske om en DOK-analyse som gjør søk i en buffer utenfor det 

aktuelle området

• Viktig å vurdere resultatet
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Takk for meg!

• Spørsmål?
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