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Det offentlige kartgrunnlaget

DOK er en samling utvalgte data, blant annet temadata og 

FKB-data, som kan være relevante i plan- og 

byggesaksarbeid. 

Et av hovedformålene med DOK er å sørge for at 

forvaltningen som skjer i kommunene blir enda mer 

kunnskapsbasert, at behandling av plan- og byggesaker 

foregår på en effektiv måte og at brukerne i siste 

rekke blir fornøyde med resultatet. 
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Hvor og hva om DOK

Plan- og bygningsloven §2-1: 

”Kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig 
kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven”. 

Kart- og planforskriften §2 punkt f: 

”det offentlige kartgrunnlaget, en samling geodata som 
kommunene, Statens kartverk og andre offentlige etater har 
ansvar for og som består av et representativt, systematisk og 
tematisk ordnet utvalg geodata knyttet til administrative, 
juridiske, fysiske, miljøfaglige og infrastrukturmessige forhold”. 



Hvilke behov skal DOK dekke?

• Region- og fylkesplanlegging

• Interkommunal planlegging

• Kommuneplanlegging

• Reguleringsplanlegging

• Konsekvensutredninger

• Byggesaksbehandling

Kart-
grunnlag

Kunnskaps-
grunnlag

Beslutnings-
grunnlag



Hvorfor DOK 

Kommunen plikter i samarbeid med Staten å gi en samlet 
oversikt over tillatt og planlagt bruk av arealene i kommunen 
og legge til rette for en fremtidsrettet, effektiv og digital 
plan- og byggesaksprosess. 





Kommunens DOK

• Hvilke oppgaver har kommunen etter plan- og 
bygningsloven?

• Hvilket kart- og kunnskapsgrunnlag bruker 
kommunen for å løse disse oppgavene?

• Tilfredsstiller disse dataene behovet til kommunen?

Kart-
grunnlag

Kunnskaps-
grunnlag

Beslutnings-
grunnlag



Rollen og nytten til DOK

• Vite hva man vet

• Vite hva andre vet

• Samle på et sted det man vet

• Kan si hva som mangler

• Lettere be om det som mangler

• Dele det man vet

• Kan gi klarere svar til de som spør

• Vise sammenhenger

• Gi andre lettere tilgang

• Bidra til forbedring av grunnlagene

• Oppfyller lover & regler



https://www.kartverket.no/geodataarbeid/temadata/det-offentlige-kartgrunnlaget/
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Hvorfor er avkryssingsjobben 
med DOK viktig?

• Det stilles krav til de nasjonale DOK-dataene;
• Metadata
• Produktark
• Kartografi
• Produktspesifikasjon 
• WMS 
• WFS
• Standardisert - UML-modell
• GML-fil 
• Atom Feed
• Nedlasting 

• Dataeier får tilbakemeldinger på dataene sine



Oppsummering det praktiske:

• Å «bekrefte» sitt DOK: 
- en faglig og administrativt avklaringsprosess om hvilket 
kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for saker etter 
plan- og bygningsloven

• Forventningen er at kommunens DOK-liste er tilgjengelig for 
kommunens saksbehandlere og ikke minst for 
søkere/tiltakshavere 

• Kommunene må minimum én gang per år ha en gjennomgang 
av sin DOK-liste
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DOK – Oppsummert

✓ Oppfylle kravet om faglighet

✓ Felles beslutningsgrunnlag

✓ Grunnlag for analyser

✓ Grunnlag for rapportering



Den lykkelige saksbehandler 


