
DOK og temadata i 
kommuneplanens arealdel

- på godt og vondt, erfaringer fra Kongsvinger kommune

Lillestrøm, 02.12.2019



Temadata Innlandet

• Samarbeid mellom InnlandsGIS (fylkesmann, fylkeskommunen, Statens vegvesen, 
Kartverket) og kommunene

• Samarbeid for å samle inn, ajourføre og distribuere temadata.



Miljødirektorat
et

NGU

NVE

NIBIO

Riksantikvaren

Geonorge

Tilrettelegging, 
eks. 

Geonorge-
nedlastingHedmark og 

Oppland 
Trafikk

Fylkesdekk
ende 

kommunale 
data

Fylkes
data

Nasjonale 
data

Kommunale 
lokale data

Direkte 
tilgang til 
data og 

tegneregler

Enkle 
oppdateringer

Felles tegneregler

InnlandsGIS

QGIS

Norconsult

Norkart



DOK-analyser



Kommuneplanens arealdel (KPA)

• Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens overordna 
styringsdokument. 

• Tradisjonelt sett skal den ivareta alle viktige hensyn. 

• Vi ønsket en prinsippdiskusjon om hensynssonene. Teknologi og 
utvikling gjør det mulig å løse oppgavene på nye måter, og vi ønsket å 
teste om Plan- og bygningsloven var klar for dette? 

• I byen er mye av arealene regulert, men ellers i kommunen er det KPA 
som er planverktøyet i daglig saksbehandlingen



Henssynssoner i KPA

Intern prinsippdiskusjon med veiledning og råd fra Rambøl og Gunnar 
Ridderström (Cityplan):

• Ønsker forutsigbar og brukervennlig KPA både for saksbehandler, politiker og  
innbygger
• Hva gjelder for min eiendom 

• Sikre likebehandling 

• Hvordan bruke kommunens valgte DOK-data i KPA
• DOK-data i stadig endring, pågående kvalitetshevingsprosjekter hos de fleste dataeiere

• Kommunens ansvar å sikre at DOK-data er lett tilgjengelig for bruker (for eksempel i 
rapport/DOK-analyse og i den kommunale Min Side)



Konklusjoner

• Legger ikke inn hensynssoner over DOK-data som er ivaretatt i 
gjennom andre lovverk og er kartfestet

• Lager ikke juridisk bindende «øyeblikksbilde» av temakart (som pdf)

• Tar inn hensynssoner over viktige temakart som ikke har annet 
juridisk vern

• Kartfester hensynssoner etter forskrifter som mangler dette (eks. 
grunnvannet på Granli)



DOK-data for Kongsvinger kommune



Hensynssoner §11-8 a)



Januar 2019: Presentasjon i regionalt planforum

Det bør derfor være de til enhver tid tilgjengelige DOKdata som legges til grunn i saksbehandlingen, og ikke en 
fastsatt hensynssone som er vedtatt i forbindelse med en arealdel på et bestemt tidspunkt. 



Eksempel: Naturreservat



Eksempel: Rotna



Eksempel: Kongsvinger festning og Øvrebyen



1. Gangs høring –hvilke innsigelser kom…

Samordning av statlige innsigelser



NVE



Fylkeskommunen

3. Ber om båndlegging av kulturminner: Kongsvinger festning, 
de 4 middelalderkirkestedene og 2 pågående fredningssaker på 
Finnskogen.

4. Fylkesrådet ber også om at alle lokaliteter og objekter som 
er vedtaksfreda etter Kml §§ 15 og 19 eller forskriftsfreda 
etter Kml § 22.a avmerkes i kartet med egen hensynssone. Alle 
disse hensynssonene bør ha følgende bestemmelse: Bygninger 
og areal som er freda etter Kulturminneloven §§ 15, 19 og 22a 
skal forvaltes i henhold til bestemmelsene i fredningsvedtaket 
og kulturminneloven. 



Riksantikvaren

Det er med stor bekymring direktoratet registrere at denne 
viktige informasjonen ikke går fram av forslaget til ny arealdel. 
Dette på tross av at Kongsvinger festning og gjeldende vern var 
framhevet i vårt brev til fylkeskommunen 1.11.2016,  og at 
festningen også omtales i planbeskrivelsen til kommuneplanens 
arealdel. 

Områdene må vises som hensynssone d), SOSI- kode H730, 
båndlagt etter kulturminneloven, i samsvar med kartene i 
vedtaket om forskriftsfredningen som ble sendt til kommunen 
19.11.2009. I tillegg må området som ble fredet 26.7.1971 vises 
med samme skravur.



Spesielt om energianlegg
Dialog med Eidsiva Nett 14.08.2019:
«... EN har bekreftet at totalt 30 meter er ok for 
høyspentlinjer på regionalnettnivå i Kongsvinger 
kommune, men at kommunen kan sette en større 
avstand.»

E-post utveksling med Eidsiva nett 26.08.2018:
«….Normalt bredere hensynssoner i Sentralnettet enn 
Regionalnettet. Sentralnettet har også vanligvis et høyere 
spenningsnivå på 420 – 300 kV. Ser f.eks. at 40 meter er 
benyttet på en del 300 kV linjer.
Når det gjelder 132 kV høyspentlinjene i Kongsvinger 
kommune er en hensynssone på 30 meter ok for Eidsiva 
Nett AS.»



Spesielt om flom

1. Flomsonekartlagteområder (500-årsflom i Glomma)
2. Sjøer og vassdrag med nedbørsfelt over 20 km2 (Egenutviklet  

metodikk, dialog med NVE)
3. Elver og bekker med nedbørsfelt mindre enn 20 km2, med og uten 

årssikker vannføring (20-meters buffer)







Metodikk og utfordringer

• Finne flomutsatte områder utenfor flomfarekartlagte områder i 
vassdrag over 20 km2.docx

• Få tak i digitalt vektorkart med «MaksimalVannstandStigning»

• Nøyaktighet på Elvenettverk

• Nøyaktighet  Aktsomhetskart for flom

• Elv- og bekk, 20-meters buffer

Finne flomutsatte områder utenfor flomfarekartlagte områder i vassdrag over 20 km2.docx




Råd og utfordringer til dataeiere:

1. DOK-dataene deres blir brukt mer enn noen gang, fortsett å ha fokus 
på kvalitetsheving! Temakartene er ofte det eneste og beste 
kommunen har

2. Tilgjengeliggjør alle kartdata vi trenger i kommunal saksbehandling  
gjennom GeoNorge

3. Lag løsninger hvor kommunale data som produseres i utredninger 
og planprosesser kan lastes opp og bli en del av DOK-dataene

4. Sluttbrukeren trenger gode steg-for-steg veiledere!
- Innbygger/publikum

- Saksbehandler



Takk for meg!

Anne.Kjersti.Briskerud@kongsvinger.kommune.no

Spørsmål?
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