
 

 

 

Protokoll  

Felix konferansesenter, Aker brygge, Oslo 19. september 

Formålet med kurset er å vise gode eksempel på protokoller fra oppmålingsforretninger. 

Hva kjennetegner en god protokoll? Noen har en mer skjematisk oppbygging av 

protokollen, andre mer beskrivende.  Tema som blir omtalt: 

• Hva bør protokollen inneholde i tillegg til forskriftenes krav?  

• Hva er godt nok? 

• Hvordan håndtere rettigheter? 

o Rettigheter i sjø og vassdrag 

• Hva med vedleggene? 

 

Dette kurset er et tilbud til våre personlige medlemmer som en av fordelene ved 

personlig medlemskap. Vi vil ikke fakturere medlemskontingent for 2018 for de som 

melder seg inn i forbindelse med påmelding til kurset (innmelding ved egen avkryssing i 

påmeldingsskjema). Medlemskontingenten for personlige medlem er kr 400 per år. Du 

kan du lese mer om medlemskap i GeoForum her.  

Program  

09:30 Registrering, servering av kaffe/te  
 

10:00  Velkommen - forventninger til kurset 
 

10:10 Krav til innholdet i protokollen 

• Endringer i matrikkelloven om protokoll, arkivering og tilgang 

Anders Braaten, Kartverket   
 

10:45 Ulike typer protokoll - gode eksempler fra Bergen kommune  

 Jan Erik Førde, Bergen kommune  

  

11:30 Lunsj 

     

12:30 Ulike typer protokoll – gode eksempler fra Trondheim kommune 

 Ellen Tetlie Brevik, Trondheim kommune  

 

13:10 Landmålerens frie skjønn  

 Jan Erik Førde, Bergen kommune 

Stig Roar Mandal, Lom kommune 

 

Pause til påfyll av kaffe og servering av småmat mellom innleggene om landmålerens frie skjønn  

http://geoforum.no/medlem/


 

 

 

 

14:15  «Årets protokoll»  

Vegvesenet mottar protokoller fra flere kommuner. Hva kjennetegner en god protokoll? 

Élen Smådal, Vegvesenet 

 

14:40 Oppmålingsforretning- feltprogram  

Hovedvekt på protokoll -erfaringer og nyheter 

Geir Heksem, Norkart AS 

Kjell Sandal, Norconsult Informasjonssystemer  

 

15:15 Oppsummering og avslutning 

 

 

 

 

Praktiske opplysninger 

 
Tid:  19. september 

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker brygge 
   

Påmelding:  https://geoforum.pameldingssystem.no/protokoll 

Påmeldingsfrist: 1. september 

 
Pris: Kurset tilbys personlige medlemmer i GeoForum. 

Deltakeravgift er kr 2 450. 

Det er selvsagt mulig å melde seg inn ved påmelding (egen avkryssing i 

påmeldingsskjema).  Les mer om medlemskap   

Medlemskontingenten er kr 400 per år – faktureres fra 2019. 

  Prisen inkluderer lunsj, pausebuffet m/ kaffe og te.  

 

 

Opplysninger:  GeoForum 

 Marianne Meinich 951 06 158 

  E-post: marianne@geoforum.no 

  www.geoforum.no 
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