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For å komme ditt må det utredes



Plan- og bygningsloven § 2-1 og 
kart- og planforskriften § 5

• Statlige, regionale og kommunale 
organer skal legge stedfestet 
informasjon til rette slik at 
informasjonen er lett tilgjengelig for 
bruk i plan- og byggesaksbehandlingen.

• Kartgrunnlaget skal også kunne nyttes 
til andre offentlige og private formål

• DOK skal være egnet til å løse 
kommunens oppgaver etter plan- og 
bygningsloven samt andre offentlige og 
private formål

En del av beslutningsgrunnlaget



Den juridiske beslutningsprosess

Gjenspeiles i forvaltningsloven § 25 
om begrunnelse

Subsumsjon

Bruk av rettsreglene 
på faktiske  
forholdene 

Faktum

Hvem har gjort hva, 
hvor og når ?

Hva finnes her?

Behov for flere 
undersøkelser for å 
kartlegge de faktiske 
forholdene - utredning

Rettsregler

Rettsreglene

Finnes det regler?

Hvordan skal de   
forstås?

Tolking iht.  
rettskildeprinsipper Resultat

Tillatelse

Tillatelse på vilkår

Avslag

Virkning

Tiltaket blir  
gjennomført

Vedtak opphevet 

Vedtak omgjort

Erstatning 



Utredningsplikten

Forvaltningsloven § 17

• Så godt opplyst som mulig før vedtak treffes

• Alle sider av saken er kommet fram

• Innhente uttalelser

• Innhente annen informasjon

• Hva er det mest sannsynlige faktum



Kilde: Torstein Eckhoff og Eivind Smith Forvaltningsrett



Hvor godt er 
beslutnings
grunnlaget?



Plan- og bygningsloven § 2-1

• Kommunen skal sørge for at det 
foreligger et oppdatert offentlig 
kartgrunnlag (DOK) for de formål som 
omhandles i loven

• Staten skal stille til rådighet nasjonale 
kartdata for alle kommuner

• Er DOK og kartdata det samme?



Kart- og planforskriften

Kommunen skal i samarbeid med staten sørge for et oppdatert 
DOK for kommunens areal

DOK skal følge spesifikasjoner godkjent av Kartverket og være iht. 
gjeldende geodataplan for området

Krav til koordinater iht. til nasjonale geodektiske grunnlaget og 
høyde

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel fastsette hvilken 
nøyaktighets- og detaljeringsklasser DOK skal følge i de ulike deler 
av kommunen



Krav til forslagsstiller og den 
som søker om tillatelse

• Kommunen kan kreve at den som 
fremmer planforslag eller søknad om 
tiltak, utarbeider kart når det er 
nødvendig for å ta stilling til forslaget 
eller søknaden.

• Kravet kan kun stilles dersom DOK ikke 
er nøyaktig eller detaljert nok til å kunne 
ta stilling til forslaget.

• Kommunen kan innarbeide slike kart i 
det offentlige kartgrunnlaget.

• Kommunen kan kreve at planforslag, 
søknad og kart leveres i digital form

• Litt utdypet i forskriften: gjelder også 
ved utarbeiding av konsekvensutredning



Bolighus i Lofoten
(Hålogaland RG 2001 side 238)

• Spørsmål om erstatningsansvar for kommunen for økonomisk 
tap ved at bolig er tillatt oppført i skredfarlig område

• Bolig på eiendom der det hadde vært bolighus tidligere

• Ras hadde gått i området tidligere – ikke direkte der huset 
hadde stått – var kjent for byggherrens mor

• Byggetillatelse fra 1996 hadde vilkår om at pbl. og «… 
byggeforskriftene skulle overholdes i enhver henseende.»

• Kommunen hadde et faresonekart utarbeidet av NGI fra 1994 
som har lite detaljert, men viste at området var utsatt

• Kommunen hadde ikke foretatt noen konkret vurdering av 
rasfaren, men hadde basert seg på lokalkunnskap da tillatelsen 
ble gitt



Være i henhold til 
geodataplanen

• «bekrefte» 

– en uheldig ordbruk 

– gir inntrykk av å være en ensidig rettshandling

• Veilederen til forskriften bruker «stadfesting»

- gir også inntrykk av å være en ensidig rettshandling 

Kartverket vil i samarbeid med departementet se nærmere på 
ordbruken.

• Velge ut datasettene som inngår i geodataplanen 

• Registeret de datasettene som inngår i geodataplanen



Betydning at kommunen 
har bekreftet sitt DOK    

• Kan tenkes at treskelen for om kommunen har handlet 
uaktsomt vil bli senket 

– det skal antakelig mindre til for å konstatere uaktsomhet 

• Det vet vi ikke før en ev. domstolsbehandling, der kommunen 
har bekreftet sitt DOK

• Forskriften sier noe annet enn bekrefte …

legge stedfestet informasjon til 
rette slik at informasjonen er 
lett tilgjengelig for bruk i plan-
og byggesaksbehandlingen



Plan- og bygningsloven § 2-1

Kongen kan:

• Bestemme at det skal iverksettes 
landsomfattende eller lokale prosjekter 
for å samle, kontrollere, revidere eller 
supplere plan- og byggesaksinformasjon 
og det offentlige kartgrunnlaget

• Kan pålegge offentlige organer å gi de 
opplysninger som er nødvendige for å 
gjennomføre prosjektet



Virkeområde
”spesifiserte geodata”

INSPIRE vedlegg III
• Statistiske enheter
• Bygninger
• Jordarter
• Arealbruk
• Menneskers helse og sikkerhet
• Allmennyttige og offentlige tjenester
• Anlegg for miljøovervåking
• Produksjons- og industrianlegg
• Anlegg for landbruk og akvakultur
• Befolkningsfordeling - demografi
• Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner 

eller regulering samt rapporteringsenheter
• Områder med naturbetingede farer
• Atmosfæriske forhold
• Meteorologisk-geografiske forhold
• Oseanografiske geografiske forhold
• Havområder
• Biogeografiske områder
• Habitater og biotoper
• Artsfordeling
• Energiressurser
• Mineralressurser

”PBL”-data
• Offentlig kartverk (pbl § 2-1)
• Planregister (pbl § 2-2)

INSPIRE vedlegg II

• Høyde

• Arealdekke

• Ortofoto

• Geologi

INSPIRE vedlegg I

• Koordinatbasert referansesystem

• Geografiske rutenettsystemer

• Stedsnavn

• Administrative enheter

• Adresser

• Eiendomsteiger

• Transportnett

• Hydrografi

• Vernede områder



Hvem eier det offentlige 
kartgrunnlaget?



Grunnloven

(§ 100 femte ledd)

• Enhver har rett til innsyn i statens og 
kommunenes dokumenter og til å følge 
forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte 
organer

• Det kan i lov fastsettes begrensninger i 
denne rett ut fra hensyn til personvern og 
av andre tungtveiende grunner.

(§ 112 andre ledd)

• Borgerne har rett til kunnskap om 
naturmiljøets tilstand og om virkningene 
av planlagte og iverksatte inngrep i 
naturen …



Offentleglova

• Formål

– Legge til rette for en åpen og gjennomsiktig offentlig 
forvaltning

– Styrke informasjons- og ytringsfriheten, demokratisk 
deltakelse, rettssikkerhet, tilliten til det offentlige og 
allmennhetens kontroll

– Skal også legg til rette for viderebruk av offentlig 
informasjon

• Alle kan kreve innsyn i saksdokument og hos 
offentlig organ

• Innsynet skal som hovedregel være gratis

• Unntak

– Det kan krevjast betaling for geodata (kart mv.) og 
eigedomsinformasjon.

• Forvaltningsloven, arkivloven, 
miljøinformasjonsloven

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/offentleglova-2/id590264/
https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/offentleglova-2/id590264/


Åpne data – mer enn bare 
betaling

• Tekniske begrensninger

– Du må kunne finne dataene, vurdere egnethet, lese og 
laste ned

(metadata, utvekslingsformat, aksesseringsmetoder, 
oppetid …)

• Rettighetsproblematikk

• Finansiering

• Samfunnssikkerhet

• Personvern

• Konkurransehensyn



Geodataloven og Norge 
digitalt

• Geodataloven er Norges 
gjennomføring av INSPIRE-
direktivet

• Skal bidra til god og effektiv 
tilgang til offentlig geografisk 
informasjon (geodata) for 
offentlige og private formål

• Geodataloven § 6 (deling av 
geodata)

Veileder om rutiner for forvaltning av kommunalt planregister





Lovregulert 
deling

Avtale-
regulert 

samarbeid

Samarbeidet om 
Inspire i Norge

• Viderefører samarbeidet om Norge digitalt på et 
avtalemessig grunnlag

– Nasjonalt geodataråd

– Samordningsgruppe for geografisk informasjon

– Nasjonal geodatakoordinator

– Regionalt samarbeid

https://www.geonorge.no/
https://www.geonorge.no/


INSPIRE-
direktiv

Gjennom-
føringsregler

Geodatalov

Geodata-
forskrift

Norge digitalt 
avtale

Standarder,
veiledning






