
 

 

 

GeoForum i samarbeid med Plan- og temadatautvalget inviterer til fagdagen:   
 
 
 

Det offentlige kartgrunnlagets 
-juridiske rolle 

Hvilket ansvar har kommunen hvis det er feil i datagrunnlaget? 
 

10. oktober 

Nationaltheatret konferansesenter  
KS Agenda,  

Haakon VIIs g. 9, 0161 Oslo  

 

Målsetningen med fagdagen er å belyse problemstillinger rundt kommunens ansvar og rolle ved 
plan- og byggesaksbehandling. Hvilket ansvar kommunen har ved bruk av feilaktig datagrunnlag og 
hva som skal til for at en plan- eller byggesak er godt nok belyst før vedtak.  

Fredrik Holth og Jardar Aas vil trekke frem rettsavgjørelser om kommunens ansvar i slike saker.  

Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og 
saksbehandling. Under samlingen vil ta opp aktuelle spørsmål om praktisk bruk av Det offentlige 
kartgrunnlaget (DOK). Det legges opp til en debatt der deltakerne kan drøfte ulike utfordringer 
knyttet til bruken av DOK og hva som skal til for å komme videre. 
 
Det er avsatt god tid til spørsmål.  

 
Målgruppe er: 

• Planleggere 
• Geodatamedarbeidere 
• Byggesaksbehandlere 
• Jurister i offentlig forvaltning 
• Dataeiere  

 

Det er planlagt flere fagdager om DOK både i regi av Kartverket, Plan- og temadatautvalg (PTU) og 
GeoForum. Fagdagene tar for seg ulike tema.  

GeoForum har fått tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til 
kompetanseheving innen plan, kart og geodata. Vi kan derfor tilby lav deltakeravgift.  



 

 
Program 
09.00 - 09.30  Registrering,  

Kaffe, te og rundstykker 
Møteleder: Marianne Meinich, GeoForum  
09.30 - 09.35 Velkommen, forventninger til dagen 
   
09.35 - 10.10 Hva innebærer kravene i PBL med fokus på:  
  § 4-3  Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv 
Fredrik Holth, NMBU 
 

10.10 – 11.00 Forvaltningsloven § 17 (og 37) pålegger kommunen å påse at saken er så godt 
opplyst før vedtak treffes. Hva innebærer dette i planlegging- og byggesaker? 

  Fredrik Holth, NMBU 
  
11.00- 11.15 Pause 

11.15 - 12.30 Erstatningsansvar for behandling av plan- og byggesaker. 
Ansvarsformer og erstatningskrav i skadesaker der kommunen har bygget på feil i 
faktum (feilbedømmelser/villfarelser). 

Foredragsholder vil også komme inn på et konkret eksempel fra en sak der et hus ble 
tatt av flom to ganger. Er kommunen erstatningsansvarlig fordi de ga tillatelse til å 
bygge opp huset på nytt?  

Jardar Aas, Gjensidige forsikring 
 

12.30 - 13.30  Lunsj 
 
13.30 – 14.15 Erstatningsansvar for behandling av plan- og byggesaker fortsetter 
  Jardar Aas, Gjensidige forsikring 
  
Pause til påfyll av kaffe 
 
14:15 – 14:40  Ansvar knyttet til bruk av DOK 

Hvordan bruk av DOK kan lede til uheldige arealbeslutninger og ansvar etter 
vannressursloven 

  Even Vegard Dalen og Rune Bratlie, NVE 

14.40 – 15.15 Det offentlige kartgrunnlagets (DOK) rolle – Debatt i plenum 
• Kommunen skal velge DOK – hvilket ansvar innebærer dette for kommunen? 
• Konsulenter utfører analyser på oppdrag for kommunene. Hvem har ansvar 

for resultatene av analysene?  
• Geodataavdelinger tilrettelegger for bruk av DOK. Hvilket forhold har 

saksbehandlere på plan- og bygg til dataene – hvordan sikre at dataene 
brukes korrekt? 

• Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre en kunnskapsbasert og 
effektiv planlegging og saksbehandling – hva gjenstår? 

 
15.15 - 15.45 En smal sti eller bred motorvei?  - Det offentlige kartgrunnlagets vei fremover 
  Kjersti Nordskog, Kartverket 
15.45 - 16.00  Oppsummering og avslutning 



 

    
    
 

 

Praktisk informasjon:  
  

Tid: 10. oktober 
Sted: Nationaltheatret konferansesenter by KS agenda, Oslo 
Adresse: Haakon VIIs gate 9, like ved Nasjonalteateret stasjon 
Påmelding: https://geoforum.pameldingssystem.no/det-offentlige-
kartgrunnlagets-juridiske-rolle 
Påmeldingsfrist: 30. september 

Spørsmål om arrangementet:  
Marianne Meinich 951 06 158  
E-post: marianne@geoforum.no  
 

 
Pris: Medlemmer i GeoForum kr 1 600 
 Ansatt hos bedriftsmedlemmer kr 2 000 
 Andre deltakere kr 2 100  
 Student- og pensjonistmedlemmer betaler kr 500,-  
 Prisen er inkl. mva.   

Servering inkludert. 
   
Ny medlemmer som melder seg inn i forbindelse med påmelding får medlemspris for deltakelse og 
fritt medlemskap ut 2019. Medlemskontingent er kr 400 per år.   
Les om medlemskap i GeoForum og hvordan melde seg inn her.  
 
Ved avbestilling etter 24. september refunderes ikke avgiften.  
Kurset holdes med forbehold om tilstrekkelig deltagelse.   
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