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Hovedpunkt
► Autorisasjonsordningen

• Begrepet «Landmåler»
• Landmålers oppgaver og ansvar
• Autorisasjonsmyndighet og dens oppgaver
• Utdanningskrav
• Autorisasjonsprøve
• Etterutdanning
• Gebyr
• Overgangsordning og ikraftsetting

► Generelt til høringen



Begrepet «Landmåler»

► NITO er enig med at benevnelsen «Landmåler» kan brukes.

► Men en Landmåler med godkjent landmålerbrev kan gjerne benevnes som «Autorisert 
landmåler»

► NITO tror «Autorisert landmåler» blir en viktig tittel fremover.



Landmålers oppgaver og ansvar

► NITO mener det er viktig at arkivverdig materiale blir standardisert og arkivert.

► Kan landmålers oppmålingsforretning være et enkeltvedtak?



► NITO støtter forslaget om at Statens 
kartverk er best egnet til å være 
autorisasjonsmyndiget.

► NITO er spørrende til om det har 
noen hensikt å legge til rette for å 
avlegge autorisasjonsprøve hos 
høyskoler/universitet når kravet til 
praksis ikke er utført.

Autorisasjonsmyndighet og 
dens oppgaver



► Bachelorgrad støttes.

► Men er det nok praksis i løpet av 
utdanningen ?

► Ordning med krav til studiepoeng 
støttes.

► Det er positivt at flere utdanningsløp 
kan godkjennes.

► Det bør presiseres hvilke 
bachelorutdanninger som kan inngå 
som del av utdanningskrav. For 
eksempel «Ingeniør i Byggfag» 

Utdanningskrav



Autorisasjonsprøve

► NITO støtter at autorisasjonsprøven skal teste kandidatene i praktisk anvendelse av 
oppmålingsarbeidet og tilhørende regelverk. 

► NITO støtter utvikling av nettbasert hjemmeprøve (ikke eksamen som det står  
høringen) med bestått/ikke bestått som resultat. 

► Det må utvikles løsning for å sikre at det er rett person som besvarer prøven (min ID, 
Altinn). 



Etterutdanning

► NITO støtter vurderingen om å ikke innføre etterutdanningskrav nå.

► Etterutdanningskrav bør vurderes innført etter at forskrift har virket i for eksempel 5 
år. Da vil det være bedre grunnlag for å vurdere omfanget.

► Etterutdanning som kan inngå som grunnlag for rett til autorisasjonsprøve bør 
etableres snarest.
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Gebyr

► NITO mener gebyr for autorisasjon virker høyt ( kr 15000.-)

► Innen helsesektoren heter det:
• Autorisasjonsordningen innebærer at du etter endt utdanning må søke om tillatelse til å utøve yrket ditt. 

Autorisasjonen viser at du har den faglige og formelle kompetansen som tittelen tilsier.

► Helsedirektoratet tar kr 1665.- for dette via Altinn.

► Mesterordningen har et årsgebyr på kr 1500.-

► Autoriserte regnskapsførere betaler tilsynsavgift etterskuddsvis (fordelt årskostnad)



Overgangsordning og ikraftsetting

► NITO er spørrende til om et toårig overgangsvindu er lenge nok tatt i betraktning at 
mange med realkompetanse må ha 8 års fartstid for å få rett til å ta prøven. 

► NITO forutsetter at alle som er ansatt som landmåler (eiendom) skal ha mulighet til å 
ta prøven enten i kraft av realkompetanse eller etterutdanning, eller kombinasjon av 
de to, før overgangsvinduet lukkes. 

► Kan man f.eks. risikere at en byggingeniør med 5års realkompetanse ikke får rett til å 
ta prøven ? 

► NITO foreslår at 4 år realkompetanse, i 60% stilling og oppover, bør tilsvare 120 
studiepoeng. Da kan et påbyggingsår, eller etterutdanning over flere år, på 60 
studiepoeng sikre slike rett til å ta prøven.

► Foreslår at overgangsperioden utvides til 3 år.
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Generelt til høringen

► NITO er bekymret for mange av faglederne i dagens kommunale kart og 
oppmålingsavdelinger, da disse ofte ikke har nok erfaring med moderne landmåling og 
dermed vil ha vansker med å kvalifisere til å få ta prøven. 
• Trenger man etterutdanningstilbud til disse ? 
• For det blir vel litt ugunstig om disse ikke får autorisasjon ?

► NITO støtter endringene for festegrunn og stedbundne rettigheter.



nito.no twitter.com/nitonorge facebook.com/NITONorge

Støperigata 1, Postboks 1636 Vika, 0119 Oslo

Takk for oppmerksomheten!

Norges største organisasjon for ingeniører og
teknologer med bachelor, master og høyere grad
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