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I følge en ny rapport som Vista Ana-
lyse har utarbeidet på bestil ling fra 

 Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet (KMD) fremgår det at grave-
maskiner skader rør og kabler 16000 
ganger hvert år. Det er den elektroniske 
kommunika sjonen som påføres størst 
skade.

For rundt 12000 av skadene er det ikke 
så store samfunnsmessige kostnader, 
men derimot for de 4000 andre estimeres 
skadene til å utgjøre 780 millioner hvert 
år. Tallene er basert på 2019, som var et 
år med relativt få skader. (VA-rapport 
2020-21 Samfunnsøkonomiske kostnader 
av graveskader).

Samarbeidsforum for ledninger i 
grunn en (SLG) er et forum med aktører 
fra ledningseiere og entreprenører repre-
sentert. 

Ifølge en rapport fra SLGs arbeids-
gruppe graveskader 2.11.2015 avdekket 
en undersøkelse blant medlemmer i 
Maskinentreprenørenes Forbund dårlig 
kvalitet på dokumentasjon, samt slurv 
fra entreprenørens side som de største 
årsaker til graveskader. Her er det nylig 
opprettet en gruppe som skal komme 
med forslag til tiltak som kan redusere 
graveskader.

Ledningsregistreringsforskriften som 
trer i kraft 1. juli i år, krever at eiere av 
ledninger dokumenterer en nøyaktig og 
pålitelig innmåling av ledninger og annen 
infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag, 
og gjøre det enkelt å få tilgang til denne 
informasjonen. Ny standard for innmål-
ing ble vedtatt i 2019. Det er publisert 
to produktspesifikasjoner som gjelder 
for etablerte eller flyttede ledninger, og 
den andre for påviste eller avdekkede 
ledninger. 

Samlebegrepet «ledninger» omfatter  
elektriske kabler, ekom-kabler, vann- og 
avløpsrør, tunneler, kulverter, fremfø-
ringsrør, samt andre fremføringsenheter 
og andre forbindelseselementer.

Siden forskriften ikke får tilbake-
virkende kraft, vil det gå mange år før 
denne forskriften oppnår en optimal 
 effekt. Jeg har lagt merke til at bransjen 
er i ferd med å tilpasse seg og har selv 
sett en aktør som har dokumentert 
dataleveranse i henhold til den nye 
forskriften. 

GeoForum arrangerte X, Y og Z- 
konferansen som webinar. Både lednings-
registreringsforskriften og graveskader 
var tema på konferansen..

Et av innleggene var Reality Capture og 
Augmented Reality - Nye teknologier til 
forebyggelse av graveskader.

Lasse Heedegaard Hansen, Ph.D. 
student på Aalborg universitet fortalte 
om sitt prosjekt hvor han har prøvd å 
finne ut om RC og AR kan være med på å 
redusere graveskader i fremtiden. 

Med programvare som kan omsette 
video til komplekse punktskyer og med 
systemer som viser dette i lag med virke-
ligheten var hans konklusjon imidlertid 
at det fortsatt er tidlig å si om en slik 
teknologi kan redusere graveskader, men 
at han har stor tro på at dette vil vise seg 
tydeligere i en testing i større skala med 
ledningseiere og entreprenører involvert.

AR, eller utvidet virkelighet kan kan-
skje i fremtiden være med på å redusere 
graveskader når dokumentasjonen er på 
plass. 

Rimelig sikkert tror jeg den nye for-
skriften vil være det beste virkemidlet for 
å unngå graveskader i fremtiden, siden 
mange av skadene kommer av dårlig 
kvalitet på dokumentasjon. Derfor er det 
bare å begynne å øve på å si lednings-
registreringsforskriften mange ganger, 
for dette ordet blir hett fremover!

Med hilsen fra Janike Rype, 
styremedlem i GeoForum, medlem i 
programkomiteen til xyz og representant 
i SLG

Færre graveskader når  
ny forskrift trer i kraft

Tekst Janike M. Rype

RAPPORT FRA BESTIKKET
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Én bakketopp til

Vi må over en bakketopp til, var Erna 
Solberg sitt budskap om at vi har 

et stykke igjen før tilnærmede normale 
tilstander. 
En bakketopp kan være en utfordring, et  
mål, når formen og motivasjonen er god.  
Er motbakken lang og bratt kan det bli tyngre. 
Det har vært noen motbakker det siste året. 
Den første var 12. mars i fjor da Norge stengte 
ned. Samme dag kontaktet revisor meg og 
ville ha svar på hvordan vi skulle sikre videre 
drift av GeoForum. Jammen gikk det seg 
til takket være stor deltakelse på webinar, 
kompensasjontilskudd for tapte inntekter, 
kompetansemidler fra KMD som sponset 
deltakeravgift og bidrag fra lokalavdelingene  
til lisenskostander.

På den andre siden av en bakketopp dukker det 
ofte opp nye muligheter og et nytt landskap.

Vi tar Erna på ordet og satser på at bakketoppen 
er lagt bak oss før høsten. Vi går friskt ut og 
planlegger Geomatikkdagene på Scandic 
Lerkendal i september. Årets hovedtema er 
pandemi og beredskap. Vi følger selvsagt med  
på utviklingen i samfunnet og vil ha en plan B 
om nødvendig.

Korona-penger har blitt en ny mulighet for 
noen, en nødvendighet for andre. DiBK har fått 
korana-midler til digitaliseringsprosjekt som 
kommer plan, bygg og geodata til gode. God 
dialog, tillit og samarbeid mellom leverandører 
og DiBK fremheves som suksessfaktorer. Dette 
er et godt eksempel på god samhandling mellom 
offentlig- og privat sektor, der det offentlige 
legger til rette for at de private utvikler tjenester 
for sluttbruker. Det sier også noe om et godt 
samarbeidsklima mellom de private bedrifter 
i geomatikkbransjen – når alle drar i samme 
retning blir det bra. Flere private bedrifter 
fremhever tillit og samholdet som spesielt for 
geomatikkbransjen der de står side om side på 
utstillinger og reiser land og strand rundt på 
lokale geomatikkdager. 

Private bedrifter, kommuner og statlige 
etater er bedriftsmedlemmer i GeoForum. 
Bedriftsmedlemmer er trofaste medlemmer og 
støtter opp om organisasjonen. Styret har sett 
på hvordan vi kan få flere bedriftsmedlemmer 
etter en markant nedgang i fjor på grunn av 
kommune- og regionsreformen. Reformen førte 
til færre kommuner og fylker og dermed færre 
bedriftsmedlemmer. GeoForum tilbyr halv 
medlemskontingent for nye bedriftsmedlemmer 
som melder seg inn i år. Vi vil foreta en direkte 
henvendelse til kommuner, nye og etablerte 
geomatikkbedrifter med dette tilbudet. Mange 
bedriftsmedlemmer benytter muligheten til 
å legge ut stillingsannonser på geoforum.no 
– en ordning som er forbeholdt og gratis for 
bedriftsmedlemmene. 

Det er en milepæl at autorisasjonsordningen 
for landmålere trådte i kraft 1. januar i år. Det 
har vært en lang prosess fra lovutvalget som 
ble oppnevnt i 1996 kom med forslaget om 
autorisasjon. Mange landmålere er naturlig 
nok spent på innholdet i autorisasjonsprøven. 
Selv om Kartverket hadde lagt til rette for 
gjennomføring av autorisasjonsprøven 
fra februar, har de første 14 kandidatene 
gjennomført prøven i mars.   

Riksantikvarens godkjenning av verneplanen 
for Kart og oppmåling har latt vente på seg. 
Verneplanen ble skrevet av Bjørn Geirr 
Harsson for ti år siden. Nå skal det være like 
før Riksantikvaren godkjenner planen, har jeg 
fått høre av sikre kilder. Det kan være en gylden 
anledning for lokalavdelingene til å invitere til 
turer til 1. ordenspunkt som inngår i planen. 
GeoForum Buskerud inviterte medlemmene til 
Ustetind for noen år siden, en tur i et forrykende 
uvær, bratt motbakke og en storslagen utsikt da 
tåken lettet. 

Nyt våren!     
Link til produksjonsplan med annonse- 
priser. Redusert annonsepriser for  
bedriftsmedlemmer. 
https://geoforum.no/wp-content/up-
loads/2021/02/Produksjonsplan-Posisjon-
2021-nett.pdf
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https://geoforum.no/stillingsannonser/
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2021/02/Produksjonsplan-Posisjon-2021-nett.pdf
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2021/02/Produksjonsplan-Posisjon-2021-nett.pdf
https://geoforum.no/wp-content/uploads/2021/02/Produksjonsplan-Posisjon-2021-nett.pdf
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BLOM LETER ETTER KOMMUNER: 

Bli med i et spennende prosjekt  
støttet av Norsk Romsenter
Blom har fått midler fra 
Norsk Romsenter for å utvikle 
nye tjenester basert på 
satellittbilder. Målet er å gi 
kommuner bedre og raskere 
oversikt over hva som skjer. 
Verktøyene er satellittbilder  
og automatiske endrings
analyser. Vi leter nå etter 
kommuner som ønsker å være 
med som pilotbruker.
Tekst: Floris Groesz, Blom Norway AS

Utbygging i strandsonen, hogst av 
bytrær, anlegging av sandstrender eller 
midlertidige massedeponier. Det er 
eksempler på saker, ofte ulovlige, som 
kommuner må følge med på. Dessuten 
skal kommuner ha oversikt over «vanlige» 
byggeaktiviteter som er søknads- eller 
varslingspliktige. Mer aktivitet og større 
kommuner gjør det utfordrende å beholde 
oversikten. Lokalkunnskapen forsvinner 
og varsler fra publikummet når ikke alltid 
fram. Det er viktig at saker avdekkes 
raskt. Først da kan man ha muligheter 
for å minske konsekvensene. Dessuten 
er det mye enklere å håndtere saker rett 
etter at de har oppstått i stedet for mange 
år etterpå. Tradisjonell flyfotografering 
og kartlegging gjøres ikke så ofte og er 
kostbart.

Løsningen fra verdensrommet?
Hva hvis vi kan gi kommuner regel   
messig oversikt over all aktivitet som kan 
observeres ovenfra? Kvartalsvis, måned-
lig eller til og med ukentlig? Oversikten 
skal inneholder endringssignaler og skal 

være heldekkende. Om mulig skal den 
også gi informasjon om type endring. 
Kobling med detaljerte FKB-kart vil også 
gi informasjon om forventet type endring. 
Åpne satellittdata fra ESA kan brukes 
for å lage endringsanalyser. Samtidig har 
det blitt enklere å få tak i kommersielle 
satellitt bilder med litt høyere oppløsning, 
for eksempel fra Planet. I dette prosjektet 
skal vi anvende kunstig intelligens for å 
analysere bildene og vi skal kombinere de 
med eksisterende kart/databaser og andre 
typer fjernmålingsdata.

Brukerfokus
Ikke alt blir mulig over natta. 
Satellittbildene er ikke så detaljerte og 
mange endringer vil være vanskelige å 
tolke. Bruker man bedre satellittbilder, kan 

kostnadene øke brått. Derfor er det viktig 
å starte med de mest lovende temaene og 
der hvor det er størst behov. Da blir det 
naturlig at utviklingen styres av brukerne. 
Kommuner bør være med å definere 
behovene og at sammen skal vi forsøke å 
matche behovene med  
hva som er teknisk mulig å oppnå.

Vi leter nå etter kommuner som ønsker 
å bli en pilotbruker i dette prosjektet. 
Deltagelse er gratis, men det krever litt 
egeninnsats i form av idémyldring, deling 
av data, og evaluering av resultatene. 
Det er også mulig å bare bli med som 
observatør.

Ta gjerne kontakt med Floris Groesz for 
mer informasjon, Floris.groesz@blom.no   

Åpne satellittdata fra ESA kan brukes for å lage endringsanalyser.
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P å www.kartverket.no/landmaler finner 
du informasjon om autorisasjonsord-

ningen. Her kan du også søke på autorisert 
eiendomslandmåler og få opplyst om en 
person er registrert som autorisert eien-
domslandmåler.

Bakgrunn for autorisasjonsordningen
I Prop 148 L (2016-2017) kap. 5.4 heter 
det at en autorisasjonsordning taler for at 
kvaliteten på nye oppmålinger jevnt over 
vil bli bedre enn uten autorisasjonsord-
ning. Dette forutsetter en velfungerende 
autorisasjonsordning som sørger for at 

den enkelte landmåler vil ha mye å tape på 
å ikke holde høy kvalitet på arbeidet sitt. 
Og at det må finnes et effektivt system for 
sanksjoner.

Hva innebærer ordningen?
Ordningen innebærer at kommunen skal 
peke ut en autorisert eiendomslandmåler 
for hver oppmålingsforretning etter ma-
trikkellova. Den autoriserte eiendomsland-
måleren kan enten gjennomføre oppmå-
lingsforretningen selv, eller la medhjelpere 
helt eller delvis gjennomføre oppgaver 
knyttet til oppmålingsforretningen. 

Dersom noen andre enn landmåleren selv 
utfører ulike deler av forretningen, må det 
skje under faglig ledelse av den autoriserte 
eiendomslandmåleren.

Fra når gjelder ordningen?
Autorisasjonsordningen gjelder fra 1.  
januar 2021, og fra da har det vært 
mulig å søke om autorisasjon som 
eiendomslandmåler. Det er lagt opp til 
en overgangsperiode på tre år, slik at det 
først er et obligatorisk krav at autorisert 
eiendomslandmåler må bestyre opp-
målingsforretningene fra 1. januar 

Autorisasjon av landmålere
Fra 1. januar 2021 gjelder en ny ordning for autorisasjon av landmålere og 
det er Kartverket som har fått rollen som autorisasjonsmyndighet.
Tekst: Kristin Schnell Rolfsøn, Kartverket

Foto Kartverket
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Autorisasjon av landmålere

2024. Alle kommunale og private 
eiendomslandmålere som ønsker god-
kjenning må søke Kartverket om det, og 
søknaden skal sendes digitalt via Altinn.

Kort om overgangsordningen
Mange av dagens utøvere kan få 
landmåler brev (bli autorisert) ved å søke 
basert på arbeidserfaring. Søkerne må i til-
legg bestå autorisasjonsprøven. Søknadene 
sendes Kartverket via Altinn fra 1. januar 
2021 og seinest innen 1. juli 2023. Autori-
sasjonsprøven må være avlagt innen  
31. desember 2023.

Overgangsordningen har noen særskilte 
krav som det er mer informasjon om i en 
egen artikkel om Overgangsordningen. 
Kort oppsummert gjelder det
• tidsfrister knyttet til søknad etter  

ordningen
• krav om at samlet praksis må tilsvare  

fire årsverk.
• krav om at praksis i hovedsak må være 

sammenhengende
• tidsrammer for praksis som kan tas i 

betraktning
• krav om at praksisen må gjelde arbeid 

med oppmålings-forretninger etter 
matrikkellova

• krav til dokumentasjon
• inntil to års praksis kan erstattes  

med relevante studiepoeng

Kort om normalordningen
Søknadene sendes Kartverket via Altinn 
fra 1. januar 2021. Etter normalordningen 
kan landmålerbrev (autorisasjon) tildeles 
personer som er myndige, egnet til å drive 
eiendomsoppmåling, har godkjent utdann-
ing, har minst to års relevant erfaring etter 
ferdig utdanning og har bestått autorisa-
sjonsprøven.

I normalordningen kan godkjent 
utdann ing oppnås på to måter: 
• bachelor- eller mastergrad med et 

godkjent studieprogram, jf. matrikkelfor-
skriften § 64 b første ledd

• annen oppnådd bachelor- eller master-
grad i kombinasjon med 120 studiepo-
eng juridiske, matrikulære og geoma-
tikkfaglige emner, jf. matrikkelforskriften 
§ 64 b andre ledd

For begge alternativene kreves det at 
rele vant erfaring må være opparbeidet i 
løpet av de siste seks årene. Hva som er 

relevant erfaring står det mer om i denne 
artikkelen om Normalordningen.

Hvordan søker du?
Du må fylle ut søknadsskjema i Altinn og 
legger ved relevant dokumentasjon på ut-
danning og praksis. Lenke til søknadsskje-
ma i Altinn finner du på www.kartverket.
no/landmaler i artikkelen om Søknad om 
autorisasjon som landmåler.

Praksis og dokumentasjon
Nødvendig praksis regnes som oppnådd 
ved at søkeren har vært ansatt i kommune, 
fylkeskommune, stat eller privat virksom-
het for å utføre oppmålingsforretninger 
etter matrikkellova eller ledet slikt arbeid. 
Nødvendig praksis kan også oppnås ved at 
søkeren har utført eller ledet slikt arbeid i 
eget enkeltpersonforetak.

Autorisasjonsprøven
Autorisasjonsprøven skal teste kandidatene 

innen praktisk anvendelse av teori i opp-
målingsarbeid og den generelle gjennomfø-
ringen av oppmålingsforretninger. Prøven 
arrangeres som en digital hjemmeprøve og 
vurderes med bestått/ikke bestått.

Gebyr
• For søknad om landmålerbrev, inkludert 

en autorisasjonsprøve, betales et gebyr 
på 9000 kroner.

• Dersom det formelle grunnlaget for søk-
naden underkjennes og vedkommende 
ikke gis anledning til å ta autorisasjons-
prøve, betales et redusert gebyr på 1500 
kroner.

• For gjentatt autorisasjonsprøve uten ny 
søknad betales et gebyr på 1500 kroner.

• For søknad om godkjenning etter yrkes-
kvalifikasjonsloven § 8, jf. forskrift om 
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner § 
3-3, betales et gebyr på 5000 kroner.   



Fagskole for praktiske utøvere

S kjønt skolen i dagligtalen er kjent som 
fagskolen i Gauldal, har navnet etter en 

reform høsten 2020 blitt Trøndelag høyere 
yrkesfagskole – avdeling Gauldal. Navne-
byttet til tross er det fortsatt samme visjon 
for utdanningen.

– Vi utdanner praktiske utøvere av land-
målingsfaget. De har en kompetanse som 
er ettertraktet i bygg- og anleggsbransjen 
og tidligere også for kommunene før det 
kom krav om eiendomslandmålere, sier 
Gjengedal.

Fra vgs til fagskole
Han er selv jordskiftekandidat fra Ås og 
jobbet i ti år i Fjellanger Widerøe før han 
startet som lærer i Gauldal i 1987. Den 
gang var linjen en videregående skole, og 
lignende linjer fantes i Bærum og Stavan-
ger. Opplæringen gikk over tre og et halvt 
år, med grunnkurs, VK1 og VK2, samt seks 
måneders utplassering. 

– Slik var det frem til Reform -94. Da vi 
mistet grunnkurset, og praksisperioden på 

seks måneder ble redusert til en uke. Lig-
nende linjer ble etablert på Stend utenfor 
Bergen, Narvik, og Tromsø – men det var 
kun Gauldal som eksisterte på 2000-tallet 
da Kunnskapsløftet ble iverksatt. Vi fortsat-
te da under videregående opplæring, men 
med kun ett års utdanningsløp, forklarer 
Gjengedal. Skolen fikk da tilbakemeldinger 
om at næringslivet ønsket en fagskole-
utdanning, og siden 2008 har Gauldal vært 
nettopp det.

– Vi har opptak annethvert år og tar inn 
rundt 20 studenter ved hvert opptak. Siden 
første kull som fagskole i 2009 har vi utek-
saminert drøyt 100 landmålere – og 300 
totalt siden linjen ble etablert i 1984. 

Viktig for bransjen
Gjengedal anslår at halvparten av de 20 
 årlige studentene kommer rett fra videre-
gående opplæring. Den andre halvpart-
en er en uensartet gruppe, med store 
variasjon er i både alder og bakgrunn.

– Vi har studenter som har alt fra 

fagbrev til mastergrad fra tidligere, som av 
ulike grunner ønsker å etterutdanne seg. 
Studentene våre får hovedsakelig under-
visning i landmåling, men også GIS og 
rettslære – i tillegg til støttefag som ledelse, 
markedsføring og økonomi. De uteksami-
neres med 120 studiepoeng, hvorav 84 er i 
rene geomatikk-emner, sier Gjengedal.

De fleste av studentene ønsker seg en 
jobb innen bygg- og anleggsnæringa etter 
endt utdanning, og det har vært et meget 
godt arbeidsmarked de siste 10-12 årene.

– Mange får tilbud om jobb før de er 
ferdigstudert. De får god kontakt med 
 arbeidslivet og potensielle arbeidsgivere 
ved at de er på utplassering en dag i uka 
over seks måneder, sier Gjengedal og leg-
ger til:

– Geomatikk er vi gode på! Vi utdanner 
veldig dyktige landmålere og GIS-ere. Hvis 
man ikke hadde hatt de 300 landmålerne 
som gjennom årene har blitt uteksaminert 
fra Gauldal, så tror jeg det ville vært et 
problem for bransjen.   

Tekst: Sverre Røed-Bottenvann

Per Ivar Gjengedal 
har undervist 

på Gauldal 
siden 1987 og 

mener fagskolen 
utdanner meget 

gode landmålere.

 Trøndelag 
høyere 
yrkesfagskole  
– avdeling 
Gauldal tar 
opp rundt 20 
studenter 
annethvert år.  
Foto:  
Ståle Onsøien
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Fagskolen for kart og oppmåling i Gauldal har gjennom årene uteksami
nert over 300 landmålere.  – Våre studenter er vel så kvalifiserte som  
de med bachelorgrad fra andre utdanningsinstitusjoner, mener nestor  
Per Ivar Gjengedal.



       

M øre og Romsdal fylkeskommune 
 krever i en rammeavtale «minimum  

3 års relevant fullført utdanning fra 
universi tet eller høgskole» for fagressur ser, 
altså utdanning tilsvarende en bachelor grad. 
Med fagressurser menes her personell som 
utfører tjenester gitt i avtalen og som for 
fagområdet geomatikk betyr bl.a grunn-
lagsmålinger, utsetting- og innmålings-
arbeid og laserskanning. Det betyr at fag-
skoleingeniører fra Gauldal ikke kan utføre 
arbeid innenfor gjeldende rammeavtale 
– noe som er et stort problem for bedrifter 
som har ansatte fra Gauldal.

Må være misforståelse
– Dette må basere seg på en misforståelse, 
et krav fra noen i fylkeskommunen som 
ikke helt har oversikt over situasjonen.  
I rammeavtalen fra Møre og Romsdal 
handler det ikke om eiendomslandmål-
ing, men om skanning og tradisjonell 
landmåling. Her er våre kandidater vel så 
kompetente som de med bachelorgrad 
fra høgskoler. En bachelorgrad er heller 
ikke i seg selv en garanti for at man kan 
land måling, det kommer an på hvilket fag 
man har bachelorgrad i, mener Per Ivar 
Gjengedal. 

Bygger ned kompetansen
Han får støtte av Geomatikkbedriftene, 
som mener at kravene fra Møre og Roms-
dal fylkeskommune er vanskelig å forstå.

– Fylkeskommunen er med slike krav 
med på å bygge ned kompetansen innen 
landmåling i landet. Vi har god erfaring 
med fagskoleingeniørene fra Gauldal og 
opplever at kandidatene herfra har like god 
kompetanse på landmåling som de som 
uteksamineres fra høgskoler, sier Arild 
Iversen. Iversen er daglig leder i Ingeniør-
service AS og har ansatt landmålere siden 
1994, men representerer her Geomatikk-
bedriftene. 

Han reagerer også på at det i ramme-

avtalen ikke er spesifisert hvilken 3-årig 
utdanning man må ha for å utføre geoma-
tikktjenestene.

– Fagskolen i Gauldal er et målrettet og 
praktisk studieløp. Etter at NTNU i Gjøvik 
la ned sin ettårige landmålerutdanning, er 
det nå kun fagskolen i Gauldal som tilbyr 
et slik utdanning i Norge. Det er ingen tvil 
om at det er et behov for disse kandidatene 
i dagens arbeidsmarked.

Ulik praksis
Denne saken får en ekstra dimensjon ved 
at også Trøndelag fylkeskommune hadde 
tilsvarende krav i sine rammeavtaler. Etter 
innspill og spørsmål fra bransjen er dette 
nå reversert – og fagskoleutdanningen inn-
rømmes like stor vekt som treårig bachelor. 
Det betyr at kandidater fra Gauldal i dag 
kan jobbe på veier i Trøndelag, men ikke 
Møre og Romsdal.

– Jeg tenker dette er et uttrykk for 
misforståelser og manglende kjennskap. 
Trønde lag fylkeskommune kjenner Gauldal 
og kompetansen kandidatene får, mens 

Møre og Romsdal kanskje ikke gjør det, 
sier Per Ivar Gjengedal.

Geomatikkbedriftenes Arild Iversen tror 
at fylkeskommunene har sett på forskrift 
for autorisasjon av eiendomslandmålere 
og har lagt utdanningskravene for dette til 
grunn for sine rammeavtaler. Han frykter 
de mulige konsekvensene dersom kravene 
blir stående.

– Om kravene fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune ikke endres, blir det 
vanskelig å ansette noen med bakgrunn fra 
Gauldal, sier Iversen.

Gitte Beiermann i Møre og Romsdal 
fylkes kommune opplyser i en kommentar 
at grunnen til at de ber om treårig utdan-
nelse er erfaring fra tidligere rammeavtaler, 
men at de i neste rammeavtale kommer 
til å endre dette kravet. Det opplyses 
videre om at i stillinger som de selv lyser 
ut i fylkeskommunen, er det ofte åpning 
for  to-årig utdanning, og fylkeskom-
munen mener at de som innehar denne 
utdanning en har stor verdi for bransjen!    
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• Møre og Romsdal fylkeskommune har i sin rammeavtale for kjøp av planleggings- og 
prosjekteringstjenester krav om treårig utdanning for fagressurser

• Trøndelag fylkeskommune hadde tilsvarende krav i sin rammeavtale, men har nå gått tilbake 
på dette og aksepterer fagskolekandidater fra Gauldal som kompetente fagressurser i sine 
oppdrag

• Mange reagerer på at fagskoleingeniører ikke kan benyttes som praktiske utøvere 
av geomatikktjenester – og ikke minst på at det er ulike krav fra fylkeskommune til 
fylkeskommune

• Det pekes på at dette er stikk i strid med regjeringens satsing på fagskoleutdanning
• I Stortingsmeldingen Kompetansereformen – Lære hele livet heter det at 

«Fagskoleutdanning skal fortsatt være arbeidslivets utdanning med fleksible og tilgjengelige 
utdanninger. Regjeringen vil fortsette å satse på kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning og 
gjøre fagskolene enda bedre rustet til å respondere raskt på arbeidslivets etterspørsel. 

 Det langsiktige målet er å bygge opp en sektor med flere solide fagskoler som har sterke 
fagmiljøer, som kan svare raskt på nye kompetansebehov, og som kan være en viktig 
bidragsyter for å tette kompetansegapet i arbeidslivet.» I kapittel 5.2 Meld. St. 14 (2019–
2020)

 

Fylkeskommuner med  
ulike kompetansekrav
Etter at fylkeskommunene fikk ansvar for fylkesvegene i Norge fulgte det med 
krav om bachelorgrad for utføring av geomatikktjenester i fylkeskommunale 
rammeavtaler. Dette må være basert på misforståelser, mener flere.
Tekst: Sverre Røed-Bottenvann
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D et var en stor konkurranse med mange 
søknader inne, så det var ekstra gøy å 

få gjennomslag, sier Terje Nuland, som er 
geodataleder i kommunen. 

Nuland har allerede merket stor interesse 
for prosjektet, som er det første i sitt slag i 
Norge. Prosjektets mål er å bidra til automa-
tisering og effektivisering av saksbehandling 
i byggesaker.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kris-
tiansand kommune, Kartverket, Norkart 
AS og Universitetet i Agder. Kommunen 
er prosjekteier og står som formell søker. 
Alexander Salveson Nossum i Norkart AS 
samt Lars Fredrik Gyland og Ivar Oveland 

i Kartverket, er de som blir medvirkende i 
prosjektet.

Prosjektet bærer navnet «KartAI –  
Digital, demokratisk og automatisk 
kvalitets heving av eiendomsregisteret»  
og skal løpe fra 2021 til 2023.

Dette går prosjektet ut på
Hovedmålet med prosjektet er at saksgan-
gen i kommunen skal bli mer effektiv. Dette 
skal gjøres ved å heve kvaliteten til eien-
domsregisteret (matrikkelen) og kartbaser 
ved hjelp av kunstig intelligens. I tillegg skal 
det utvikles automatiserte prosesser som 
går i dialog med innbygger eller grunneier.

Prosjektet har tre delmål:
1. Bygninger skal identifiseres ved hjelp 

av flere forskjellige datakilder som 
laserdata, flyfoto og crowdsourcing 
(digital dugnad). Dette gjøres ved å 
danne en «geodatasjø» med datakilder 
som er optimalisert for maskinlæring 
og stordataanalyse. Maskinlæring er en 
form for kunstig intelligens hvor man 
har metoder for å la datamaskiner finne 
mønstre i store datamengder. Man kan 
si at maskinen «lærer» i stedet for å bli 
programmert.

2. Gi et bedre beslutningsgrunnlag for 
kommunal saksbehandling. Prosjektet 

Regionale forskningsfond Agder gir 
millionstøtte til KartAI-prosjekt
Kristiansand kommune får 2,5 millioner kroner i støtte fra Regionale forskningsfond 
Agder til et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av eiendomsregisteret ved hjelp av 
kunstig intelligens (AI).
Tekst: Kari Anne Candasamy, Kristiansand kommune   |   Foto: Telenor

Terje Nuland har allerede merket stor 
interesse for prosjektet i Kristiansand, 

hvor kunstig intelligens skal brukes for å 
heve kvaliteten i matrikkelen.  

Foto: Telenor 

– 

AKTUELT
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Regionale forskningsfond Agder gir 
millionstøtte til KartAI-prosjekt

skal identifisere bygninger under 50 kva-
dratmeter i et utvalgt område i Kristian-
sand ved å bruke og skape nye maskin-
lærings/AI-algoritmer fra geodatasjøen. 
Typisk vil dette være bygninger som er 
unntatt søknadsplikt og ikke er registrert 
fra før.

3. Sikre mer effektiv saksbehandling gjen-
nom pålitelig og automatisert kvalitets-
heving av det nasjonale eiendoms-
registeret og kartbaser i dialog med 
innbyggerne.

Hever kvaliteten på matrikkelen
Matrikkelen er Norges offisielle eiendoms-
register. Registeret inneholder informasjon 
om eiendomsgrenser, areal, bygninger, 
boliger og adresser og det er kommunene 
som oppdaterer registeret. Ved behandling 
av byggesaker er det viktig at matrikkelen er 
oppdatert og viser all bebyggelse og annen 
informasjon på eiendommer.

1. juli 2015 ble plan- og bygningsloven 
endret slik at det ble lov å oppføre enkelte 
bygg og tiltak under 50 kvadratmeter uten 
å søke om det. Det er et krav om at det 
skal sendes melding til kommunen etter at 
tiltaket er utført, men ikke alle er oppmerk-
somme på det.

– Dette har medført at vi har en rekke 
mindre bygg som står som snublesteiner i 
byggesaksbehandlingen, forklarer Nuland. 
Prosjektet vil i første omgang teste ut et be-
grenset område i Kristiansand for å identi-
fisere bygg under 50 kvadratmeter.

Videre er målsettingen at det da auto-
matisk skal opprettes god og konstruktiv 
kommunikasjon med eier om bygget, slik at 
eiendomsregisteret kan bli oppdatert med 
korrekt informasjon.

Positive samarbeidspartnere
Under målsettingen om automatisk kom-
munikasjon kommer UiA og Senter for 
forskning på kunstig intelligens (CAIR) i 
Grimstad inn i bildet.

Professor Christian W. Omlin ved senteret 
sier følgende:

– CAIR er stolte over å være med i dette 
initiativet. Vi har en strategisk interesse for 
å samarbeide både med partnere i norsk 
industri og offentlig sektor. Dette spennen-
de prosjektet gir oss mulighet til å utvide 
omfanget av vår AI-forskning til bærekraftig 
byplanlegging med konkret regional og na-
sjonal innvirkning. Dette samarbeidet med 
Norkart AS, Kartverket og Kristiansand 
kommune styrker ikke bare vårt nettverk 
av partnerskap for forskning og innova-
sjon, det gir også muligheter for praktisk 

opplæring og erfaring i virkelige prosjekter 
for studentene våre.

Alexander S. Nossum, innovasjon- og 
digitaliseringsansvarlig i Norkart mener 
at KartAI-prosjektet blir et spennende og 
viktig prosjekt.

– Det passer som hånd i hanske med 
Norkarts mål om å koble datakraft, kunstig 
intelligens og innbyggere sammen for mer 
digital forvaltning og saksbehandling. 
Sammen skaper vi smartere samfunn på 
tvers av offentlig og privat sektor. KartAI er 
et eksempel på dette, sier han.

Kartverkssjef Johnny Welle sier følgende 
om prosjektet:

– Maskinlæring og kunstig intelligens 
vil bidra til automatisering av prosesser og 
økt datakvalitet. Vi har store forventninger 
til at prosjektet vil gi oss nyttig læring når 
vi sammen med privat næringsliv nå skal 
utvikle neste versjon av felles geografisk 
infrastruktur.

By- og stedsutviklingsdirektør i Kristian-
sand kommune Ragnar Evensen er også full 
av lovord om prosjektet.

– Jeg er stolt over at vi har fagfolk som 
er så langt framme at vi kan bidra i et sånt 
prosjekt. Dette kan føre til at vi får både 
bedre oversikt og mer effektiv byggesaks-
behandling i kommunen i framtida. Dette 
vil komme ikke minst innbyggerne til gode, 
sier han.

Helautomatisk søknadsprosess
Avslutningsvis sier Terje Nuland at det på 
lengre sikt er et mål at hele søknadsproses-
sen skal bli automatisert, slik at du kan få 

svar på søknaden din maskinelt med en 
gang.

– Når vi har kommet i mål med dette 
prosjektet er vår ønskekommentar i 2023 
følgende:

«Det foregår en rettferdig, rask og riktig 
saksbehandling i Kristiansand. Geodatasjø-
en og samspillet mellom ekte innbyggere og 
kunstig intelligens skaper de beste kartbaser 
og eiendomsregister. Dette sørger for rask, 
riktig og rettferdig saksbehandling, digitalt 
og demokratisk».

Sterkere sammen  
– Kristiansand mot 2030
Prosjektet forsøker også å leve opp til 
samfunnsdelen i kommuneplanen Sterkere 
sammen – Kristiansand mot 2030, som 
blant annet sier følgende:
• Kommunens offentlige data skal gjøres 

mer tilgjengelige for forskning og utvik-
ling av nye tjenester.

• Kommunen skal ha systemer som sikrer 
helhetlige prioriteringer og systematisk 
gevinstrealisering.

• Kommunen skal være ledende innen 
digitalisering og ta i bruk nye smarte 
løsninger.

• Brukeren skal settes i sentrum og digitale 
tjenester skal være førstevalg.

• Dette innebærer utvikling av bruker-
vennlige løsninger, økt digital kompe-
tanse og fokus på personvern.

• Gode samhandlingsarenaer vil styrke 
samarbeidet.

• Nærdemokrati og innbyggerinvolvering 
må videreutvikles.    
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V ed å standardisere og innhente bedre 
data bidrar vi til å skape sikrere og 

mer effektive havner. Kunnskapen gjør 
at havnene kan bruke kapasiteten de har 
bedre. En digitalisering av driften gir bedre 
datafangst og lettere tilgjengelige data for 
alle, sier prosjektleder Lars Fredrik Gyland 
i Kartverket.

Prosjektet Havnedata 2020 har utviklet 
et felles opplegg for registrering og forvalt-
ning av detaljerte havnedata (detaljert 
geografisk informasjon om havner/kaier 
og tilhørende objekter). Hele 17 norske 
havner er kartlagt og i 10 havner er bunn-
forholdene dybdekartlagt med nye og mer 
nøyaktige metoder. 

Det var friske koronamidler fra 
regjering en i 2020 som banet vei for dette 
offentlig-private prosjektsamarbeidet i 
en rekke havner langs hele kysten. Privat 
næringsliv har på oppdrag fra Kartverket 
brukt ny teknologi til å samle inn detaljerte 
data om bunnforhold og egenskapene på 
kaiene. Prosjektet har samarbeidet med 
ni ulike firmaer, og over 50 personer fra 
privat sektor har vært engasjert i arbeidet 
med utvikling av infrastruktur og kart-
legging i havnene.  

Enkelt å dele og oppdatere
Det er gjennomført en kartlegging av en 
rekke havneobjekter fra de 17 utvalgte hav-
nene, og standardiserte datasett for havne-
data er etablert. Dataene fra kartleggingen 
lagres i en felles nasjonal forvaltningsdata-
base, basert på samme IT-arkitektur som 
for basis kartdata (SFKB), og integreres 
videre i fagsystemer tilhørende havna.

– Nå er det mulig å enkelt dele, forvalte 
og oppdatere havnedata direkte fra hav-
nene, sier Gyland. 

Bedre kommunikasjon
Havnene er viktige infrastrukturpunkter 
og mange aktører har behov for tilgang til 
kvalitetssikrede og oppdaterte havnedata. 

Gode havnedata bidrar til enklere og 
mer effektiv kommunikasjon mellom hav-

ner og agenter eller fartøy som skal anløpe. 
Dette gjelder også ulike planleggingsopp-
gaver internt i havna og for eksterne bruke-
re som Forsvaret og Kystverket m.fl. 

Kristiansand havn er en av de kartlagte 
havnene, og pilotmålinger av sjøbunnen 
har allerede vist gode resultater. Her var 
havnebassenget 60 centimeter dypere enn 
tidligere antatt.

– For rederiet Fednav betyr det at båtene 
deres, som frakter råstoff fra Canada og Sør-
Afrika til nikkelverket i Kristiansand, kan 
ta nærmere 3 000 tonn ekstra last i båtene. 
Dermed reduseres antall turer, noe som 
bedrer økonomien, sikrer arbeidsplasser og 
er bra for klimaet, sier kartverkssjef Welle.

Frode Skjævestad jobber i staben for 
digitalisering og innovasjon i Kystverket:

– Vi er veldig glade for at havnedata er 
satt på dagsorden, og at flere etater enga-
sjerer seg får å være med på et løft for å få 

på plass en nasjonal havnebase. Det har 
manglet en felles struktur hvor havnedata 
er satt inn i en sammenheng og i et system, 
noe som vi får nå. For Kystverket er det 
viktig å ha mest mulig data fra flest mulig 
havner. Vi er en transportetat, og det å ha 
enkel tilgang til oppdatert informasjon om 
kapasitet for lagring av gods og transport 
på kaia er viktig. Losene våre er også 
avhengige av gode, detaljerte data. I tillegg 
går vi i retning av mer automatisering, også 
i skipsfarten, da er presise digitale havne-
data helt avgjørende.

Nasjonal havnebase er ett av tiltakene i 
regjeringens nasjonale geodatastrategi.

Registrering av havnedata
Prosjektet har i samarbeid med Norkart 
AS utarbeidet en veileder, en felles regis-
treringsinstruks for havnedata, som sikrer 
kvalitet og en enhetlig registrering og inn-

Sikre og effektive havner
– Det er utvilsomt god samfunnsnytte i å bygge infrastruktur for havnedata, sier 
kartverkssjef Johnny Welle. Prosjektet som har jobbet med digitalisering av havner 
er fullført og sjøsatt – og infrastruktur og standard for havnedata er nå på plass.
Forfatter: Sissel Kanstad, Kartverket

– 

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (til venstre) og kartverkssjef Johnny Welle får demonstrasjon 
i hvordan innsamlingen av data fra kaiene i Oslo havn foregår med såkalt mobile mapping og laserskanning. Det er 

firmaet Terratec som er ute i felt og måler opp. Teknisk operatør Ole Jørgen Halle i Terratec (til høyre). 
Foto: Anne Jørgensen 

https://kartverket.no/geodataarbeid/havnedata/digitalisering-av-havner
https://kartverket.no/geodataarbeid/havnedata/digitalisering-av-havner
https://kartverket.no/geodataarbeid/havnedata/digitalisering-av-havner
https://kartverket.no/geodataarbeid/sfkb
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/nasjonal-geodatastrategi/
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/registreringsinstruks-for-havnedata
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/registreringsinstruks-for-havnedata
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måling i havner. Veilederen er benyttet til 
kartleggingsarbeidet, og skal brukes i videre 
kartlegging og oppdatering av havnedata 
framover.

– Havnene har mye de skal holde oversikt 
over. Dette gjør at det må være mulig å 
knytte andre objekter eller dokumenter 
som er relevante for aktiviteter i havna, opp 
mot havnedataene. Det kan for eksempel 
være en truck som skal frakte varer fra et 
skip eller informasjon om innretninger på 
kaia. Dette er det blant annet tatt høyde for i 
registeringsinstruksen, forteller Gyland.

Kartverket er ansvarlig for å tilgjengelig-
gjøre havnedataene via Geonorge.

Felles innsyn og visualiseringstjenester 
Det er laget felles innsyns- og nedlastings-

tjenester som er tilgjengelige via Geonorge. 
Redigering av data gjøres gjennom pro-
grammeringsgrensesnittet NGIS-OpenAPI 
mot en felles database. Et felles symbolbi-
bliotek for havnedata er utarbeidet, slik at 
dataene kan presenteres på en lik måte i 
ulike visningsverktøy, i tillegg til WMS- og 
WFS-tjenester.

Hele kysten er målet
Infrastrukturen, datamodell og registrer-
ingsinstruks for havnedata er nå på plass i 
en første versjon. En nasjonal forvaltnings-
løsning for havnedata vil kunne bidra til 
å møte fremtidig utvikling og innovasjon 
gjennom bedre tjenester, selvbetjening og 
datadrevne havner, og selvgående (auto-
nome) fartøy og operasjoner. 

– Vi ønsker å videreføre arbeidet, og har 
begynt prosessen med å se på organise-
rings- og finansieringsbehov som vil kreve 
mye ressurser. Digitalisering av havnedata 
har allerede blitt veldig godt mottatt i 
havnene og i havnemiljøet, og dataene er 
etterspurt av mange ulike brukere, sier 
kartverkssjef Welle.

– Dette er en fantastisk start, og Kyst-
verket skal være med på det videre arbeid-
et. Digitaliseringen av havnedata åpner 
for muligheter vi tidligere ikke har hatt. 
Framtidens havn vil tvinge seg fram til å 
bli digital. Da vil det arbeidet som ble gjort 
høsten 2020 og videre arbeid framover 
være av stor betydning, sier Skjævestad i 
Kystverket.    

3D-modell bestående av millioner 
av punkter samlet inn med en 
laserskanningsbil. Bilen har også 
et 360-graders kamera som gjør 
at alle punktene i 3D-modellen får 
farger. I tillegg har bilen to GNSS-
antenner, en IMU og en hjulsensor 
som setter koordinater på alle 
punktene i 3D-modellen.  
Foto: Terratec AS 
 

PROSJEKTET HAVNEDATA 2020

• Kartverket fikk til sammen sju millioner kroner av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet i koronamidler til å måle 
sjøbunnen og laserskanne kaiene i norske havner med nye og mer 
nøyaktige metoder.

• Arbeidet er gjennomført av private oppmålingsfirma.

• Havnedataprosjektet er også et tiltak i regjeringens nasjonale 
geodatastrategi.

• Resultatet er en totalpakke i havnene – en digital modell som 
håndterer både dybde- og havneinformasjon – og som gjøres 
tilgjengelig for næringslivet og kommunene.

• Prosjektet startet opp i juni 2020 og ble avsluttet i februar 2021.

· Hammerfest havn
· Nordkappregion havn IKS
· Helgeland Havn IKS
· Tromsø havn
· Narvik havn
· Kristiansand havn KF
· Trondheim havn - Orkanger
· Trondheim havn - Trondheim
· Karmsund havn IKS
· Grenland havn IKS
· Oslo havn KF
· Bergen havn
· Stavanger havn IKS
· Larvik havn
· Bodø havn KF

KARTLAGTE HAVNER I PROSJEKTET

· Ålesund havn
· Borg havn IKS
· Drammen havn

DATA PÅ GEONORGE
• Havnedata WMS 
• Registeringsinstruks for 

havnedata 
• Datamodell for 

havnedata 
• Havnesymboler

https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/6e0d1be6-0ea4-4d11-aaf3-76ccec945d65
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/registreringsinstruks-for-havnedata
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/registreringsinstruks-for-havnedata
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/registreringsinstruks-for-havnedata
https://register.geonorge.no/subregister/versjoner/nasjonale-standarder-og-veiledere/kartverket/kartleggingsinstrukser/kartverket/registreringsinstruks-for-havnedata
https://register.geonorge.no/symbol/symbolpackages/details/2c6e93b5-2a6b-469e-b25d-3642f7d3115a
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Min umiddelbare reaksjon var om 
det er behov for lovkommentar ti 
år etter at loven trådte i kraft? 

Min erfaring er at matrikkel-
førere slår opp på Kartverket sine 
internettsider eller tar kontakt 
med matrikkelsupport. De er 
kunnskapsrike og lojale. De følger 
«skriften»! Dette er en topp- og 
detaljstyrt virksomhet. Videre styrer 
dataprogrammene i stor grad hva 
som er mulig å «få til» i matrikkelen. 
Det blir ikke mye rettspraksis for en 
slik virksomhet. Enten gjør rekvirenten 
slik «øvrigheta» bestemmer, eller så får 
rekvirenten ikke endret matrikkelen. 
Hvem har tid og penger til å ta en kamp i 
domstolene mot systemet?

Du har kanskje et helt annet inntrykk!

Min erfaring er videre at ei god fagbok 
har stor praktisk betydning. En utfordring 
er hvor skal jeg lete? Kan jeg stole på det 
forfatteren presenterer? Videre kommer 
det hvert år nye ansatte som har behov for 
å sette seg inn i vårt fagfelt. Studenter og 
nyansatte har behov for gode fagbøker.

Jeg er fristet til å si at side 17 til 54 er det 
viktigste med boka. Leseren får så lovkom-
mentarene (side 55 til 293) med på kjøpet! 

Jeg leste med glede innledningen fra side 
17 til 54. Når leseren kan og forstår alt som 
står her, har leseren en god forståelse av 
faget. Jeg likte rekkefølgen på tilgrensende 

lover: plan- og bygningsloven (side 45), 
tinglysingsloven (side 48), jordskifteloven 
(side 49), eierseksjonsloven (side 51) samt 
personopplysningsloven og personvernfor-
ordningen (side 52). Den synes jeg er logisk 
og setter matrikkelloven inn i en større 
sammenheng.

Jeg har klippet tre sitat fra hhv. side 19, 23 
og 32:

«Ved motstrid mellom faktiske forhold 
og hva som er opplyst i matrikkelen, er det 

de faktiske forholdene som gjelder.» Det 
å få rettet opp feil eller hevet kvaliteten 
er følgelig en sentral oppgave. Jeg hadde 
derfor store forhåpninger til kom-
mentaren til §§ 19 og 26. Jeg må nok 
tenke litt mer over det jeg fant her. Har 
forfatterne en noe mer realistisk til-
nærming til kvaliteten på dataene enn 
tidligere uttalelser fra departementet 
(og Kartverket)?

«Ca. 11 prosent av landarealet 
mangler opplysninger om hvem som 
er eier av arealet.» Et bruksnum-
mer kan bestå av mer enn en teig. 
Vi vet ikke hvor mange bruksnum-
mer som mangler en eller flere 
teiger i matrikkelkartet. I det 
en teig er kjent, må det gjøres 
grundige undersøkelser for å 
sjekke ut om en eller flere teiger 
mangler. Dette gjelder eiendom-

mer etablert ved skylddelingsforretning og 
gjerne eldre jordskifter. Tallet 11 prosent 
sier noe, men ikke alt.

Videre er det tastet feil bruksnummer 
i noen tilfeller.  Noen steder mangler 
grense linjer, slik at for stort areal er god-
skrevet et bruksnummer.

«Den rettmessige eiers behov for å kunne 
beskytte sine interesser, blant annet gjen-
nom tinglysing og offentlig dokumenta-
sjon av grenseforløpet i matrikkelen, gjør 
i de fleste tilfeller at eieren selv vil være 
pådriver for at informasjonen i matrikkelen 
er så riktig som mulig.» Tja, i noen tilfeller 
er gebyrene så høye at eieren ikke er en 

BOKANMELDELSE: 

Matrikkelloven lovkommentar
Boken retter seg mot landmålere, dommere, jurister og andre som 
befatter seg med matrikkelen. Forfattere er Per Kåre Sky, Fredrik 
Holth, Dag Høgvard og Veslemøy G. Faafeng.
Arve Konstali, Jordskifterettsleder, Lista jordskifterett
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: www.universitetsforlaget.no 
@: bestilling@universitetsforlaget.no 
: 24 14 75 00

Veslemøy G. Faafeng, Fredrik Holth, Dag Høgvard 
og Per Kåre Sky

Denne lovkommentaren inneholder en grundig 
omtale av loven og dens bestemmelser, og forfatterne 
kommenterer hver enkelt paragraf. I innledningen til 
boken settes matrikkelloven blant annet i sammenheng 
med annet lovverk. Boken retter seg mot landmålere, 
dommere, jurister og andre som befatter seg med 
matrikkelen.

Pris: 899,- 
Sidetall: 328
ISBN: 9788215032122

Matrikkelloven

pådriver. Videre velger noen å stole på det 
som er privatrettslig avtalt.

Organiseringen av oppmålingsmyndig-
heten (side 43 - 45) gjelder den kanskje 
eneste ideologiske eller politiske skille-
linjen i vårt fag.

Det er litt morsomt at «Frogner, Konge-
veien 2» er brukt som eksempel på adress-
en til et gårdsbruk, se side 25.

I selve lovkommentaren (side 55 til 293) 
har lovgiver bestemt innholdsfortegnelsen. 
Under den enkelte paragraf er forarbeider 
og ikrafttredelse listet opp.

For noen paragrafer går forfatterne 
rett på det enkelte ledd, mens det for en 
del paragrafer først kommer en generell 
innledning.

Videre er det under §§ 4, 6, 10, 11, 16, 
21, 22, 23, 32, 33 og 38 egne spesielle tema 
i egne avsnitt. Det er videre en lengre inn-
ledning i kapittel 6, §§ 29 til 32. Dette er litt 
uvant for meg, men kanskje et godt valg. 
Forfatterne presenterer på denne måten 
viktige deler av forskriftene der de tematisk 
hører hjemme.

Boka har en del figurer (bilder, skis-
ser, kart, mv.). Dette er positivt, spesielt 
eksemplene på anleggseiendom (figur 
11.1 til 11.5). For meg er det mye enklere 
å forstå en skisse enn en verbal beskrivelse 
av det som illustreres i nevnte figurer. Figur 
16.1, grensejustering, er illustrativ. Venstre 
del av figur 33.1 er illustrativ, mens det er 
mer krevende å forstå høyre del figur 33.1. 
I utgangspunktet må det være avtalen ev. 
tillatelsen som bestemmer hvor ei linje går 
i en fjellside, ei ufs eller lignende. Dersom 
det ikke finnes noen holdepunkter, har jeg 
lagt til grunn at linja går i øvre halvdel. Det 
som kan tas opp til eieren på toppen, tilhø-
rer eieren på toppen. Resten tilhører eieren 
nede under skrenten. Landmåleren merker 
sjelden grensa ved fjellklatring, og merker 
gjerne linja på toppen.

Til slutt kommer oversikt over både 

gjeldende og oppheva lover og forskrifter. 
Det kan være nyttig. Boka har selvsagt inn-
holdsfortegnelse og liste over en håndfull 
rettsavgjørelser.

Min anbefaling er klar: Kjøp boka! 
 

   Jo mer du kan om matrikkeloven, dess 
viktigere er det at du støtter prosjektet ved 
å kjøpe boka. Det er viktig for oss i det vir-
kelige liv at noen teoretikere systematiserer 
stoffet for oss.

Husk at en lovkommentar er en bear-
beiding av kildene. Sjekk lovforarbeider, 
rettsavgjørelser, praksis, mv., dersom du 
stusser på noe i kommentaren. 

Forfattere er Veslemøy G. Faafeng og 
Dag Høgvard fra Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet, Fredrik Holth og 
Per Kåre Sky fra NMBU på Ås. 

Det er videre verdt å merke seg at Kari 
Lieng fra Hol kommune, Jan Erik Førde 
fra Bergen kommune, Børge Aadland ved 
Høgskulen på Vestlandet, Leikny Gam-
melmo, Lars Elsrud og Haldis Framstad 
Skaare i Statens kartverk samt Veronica 
Trygstad ved Institutt for eiendom og juss, 
har kommet med innspill til boka.

I og med at det på https://juridika.no/  
er en web-versjon av kommentarutgaven, 
ligg er det til rette for ajourhold og retting 
av ev. feil eller uheldige formuleringer.   
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F or å unngå å utvikle kysten i blinde er 
vi avhengig av grunnleggende kunn-

skap – marine data, fastslår prosjektleder 
Hanne Hodnesdal i Kartverket.

Tokt i Stavanger
I 2020 gjennomført Kartverket, Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) og Hav-
forskningsinstituttet (HI) flere kartleg-
gingstokt i nye Stavanger kommune. 
Toktene ble brukt til å samle inn data 
til framstilling av en lang rekke marine 
grunnkart i pilotprosjektet «Marine grunn-
kart i kystsonen».

- Her kartlegger vi havbunnen helt inn til 
fjæresteinene, der folk lever, jobber og bor. 
Målsettingen er å styrke de blå næringene, 
og å bidra til å utvikle små og store norske 
kystsamfunn, sier NGUs prosjektleder 
Reidulv Bøe.

Sedimenter på bunnen
Det første kartet er oversikt over kornstør-
relsen og utbredelsen til alle sedimentene 
på sjøbunnen. Dette svært detaljerte kartet 
er samtidig utgangspunkt for avledede 
temakart over gravbarhet og bunnfellings-
områder.

Gravbarhet beskriver bunntypens 
stabilitet og motstandsstyrke ved graving. 
Ensartet bløt bunn er det enkelt å grave i, 

grovere sedimenter er mindre gravbare, 
mens fast fjell ikke kan graves i. Slike kart 
har betydning ved blant annet rørlegging 
på sjøbunnen.

Bunnfellingsområder domineres av av-
setning av finkornet materiale, som silt og 
leire. Dette er områder der strømstyrken 
ved bunnen er så lav at små partikler ikke 
vil transporteres vekk, men uforstyrret bli 
samlet opp. Denne kan for eksempel ha be-
tydning ved plassering av havbruksanlegg.

Instrumenter og utstyr
Flere fartøyer deltok i datainnsamlingen i 
Stavanger, blant andre NGUs FF «Seisma» 
og Kartverkets MS «Hydrograf». Forskerne 
brukte ulike instrumenter og utstyr i data- 
og prøveinnsamlingen, blant annet multi-
stråleekkolodd, sedimentekkolodd, video 
og en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV).

- Data ble samlet inn fra strandsonen 
og helt ned til dybder på over 700 meter 
i Boknafjorden. I ettertid har vi grundig 
bearbeidet det store datamaterialet, og nå 
kommer altså de første kartene, forteller 
NGUs Reidulv Bøe.

Videre utover våren kommer det kart 
over oseanografi, miljøforhold og foruren s -
ing, ankringsforhold, kart som viser hvor-
dan bunnsedimentene er blitt avsatt, kart 
over landformer, og kart som viser hvordan 

avsetningsforholdene er i dag. Deretter 
kommer det en serie kart over naturtyper.

- Planen er at alle kart over Stavan-
ger kommune skal være publisert innen 
utgangen av april. Deretter vil det bli full 
innsats i Giske og Ålesund kommuner på 
Sunnmøre, og i kommunene Skjervøy og 
Kvænangen i Troms og Finnmark fylke, 
forteller Hanne Hodnesdal i Kartverket.

Alle kart over alle områder skal være 
utarbeidet og publisert innen utgangen av 
2022.   

Nye marine grunnkart fra Stavanger
De første marine grunnkartene fra nye Stavanger kommune er på beddingen. Først ute 
var Kartverket med kart over dybde, og nå kommer de første geologiske kartene.
Tekst: Gudmund Løvø, Norges geologiske undersøkelse

Datainnsamling til Marine grunnkart i kystsonen er blant annet 
gjort fra FF «Seisma». Foto: Geir Mogen

Marine grunnkart i kystsonen
Regjeringen bevilget i statsbudsjettet for 
2020 midler til et pilotprosjekt med oppstart 
av kystnær kartlegging i tre områder: 
Stavanger, Ålesund, Giske, Kvænangen 
og Skjervøy. Prosjektet er en dugnad hvor 
også andre fagmiljø deltar, samtidig som 
kommuner og fylkeskommuner bidrar med 
finansiering.
Prosjektet skal bidra til styrking av de blå 
næringene, og til utvikling av små og store 
norske kystsamfunn.  Kartverket, NGU og 
Havforskningsinstituttet har på lengre sikt 
en ambisjon om å kartlegge hele den norske 
kysten. 

FAKTA

Man kartlegger havbunnen fra strandsonen og ned til dybder på 700 meter i 
prosjektet Marine grunnkart. Her et kart over ankringsforhold ved Stjernarøyane.



 

D essverre er det slik at året 2020 var det 
varmeste noensinne og den negative 

trenden som er bygget opp over mange år 
med økende temperatur stoppes ikke uten 
videre av en pandemi. Konsekvensen av 
høyere temperaturer er mer ekstremvær 
med dertil tilhørende skader i samfun-
net i form av flom, overvann og leirskred. 
Som samfunn må vi sørge for å redusere 
risikoen for at dette fører til skader på 
mennesker og verdier. Det gjør vi gjenn om 
riktig planlegging og beslutninger vi tar 
ved bygging av ny infrastruktur og boliger. 
Ikke minst må vi sørge for å sikre det som 
allerede er bygget og hjemmene til innbyg-
gerne våre for det som kan komme. En vik-
tig bidragsyter til dette er klimarisikodata.

Vi trenger ferskere klimarisikodata
Klimarisikodata er geografiske data som 
beskriver egenskaper ved et sted i form av 
en adresse, eiendom eller område som er 
relaterte til klimarisiko. Disse egenskapene 

kan for eksempel være Intensitet-, Varig-
het- og Frekvensdata (IVF) for nedbør og 
vind, eller en sannsynlighetsscore for at 
det samles overvann eller kan oppstå et 
kvikkleireskred ved en eiendom.

Økonomien vår og samfunnet vårt blir 
stadig mer avhengig av data, men skal data 
tilføre verdi – i dette tilfelle klimarisiko-
data, er man avhengig av at de er oppdat-
erte og at de har en nøyaktighet som gjør 
at de kan benyttes til å legge gode planer 
og ta riktige beslutninger som kan redde 
liv og verdier. Risikoklassifiseringer av 
flomsoner eller kvikkleireområder som ble 
kartlagt for kanskje 15 år siden og hvor det 
i ettertid er gjort store inngrep i området i 
form av endring av vegetasjon og bygging 
av ny infrastruktur kan risikoen ha endret 
seg betraktelig. IVF-data for nedbør kan 
for eksempel ha en for grov inndeling 
(12kmx12km) for norske dalfører hvor det 
kan være store lokale variasjoner som gjør 
at de har liten verdi i risikovurderinger.

Fremtiden krever tøffere beslutninger 
rundt utbygging
Å forutse nøyaktig hvor og når et leirskred, 
eller skader som følge av overvann vil 
oppstå er en tilnærmet umulig oppgave. 
Samtidig er det fullt mulig gjennom bruk 
av klimarisikodata å identifisere de områ-
dene som har betydelig høyere sannsynlig-
het for at det oppstår uønskede hendelser. 
Basert på dette kan man forebygge at liv og 
verdier går tapt, enten gjennom å la være 
å bygge ut området, eller å iverksette tiltak 
som reduserer sannsynligheten. Veldig 
mange nordmenn har i dag hjemmet sitt i 
områder vi vet har høyere risiko for klima-
relaterte hendelser.

Spørsmålet er om vi som enkeltmennes-
ker og samfunn klarer å ta inn over oss de 
faktaene som klimarisikodata gir oss – og 
ta den tunge beslutningen det er å si nei til 
en utbygging, eller gjøre det som skal til for 
å sikre områder hvor det allerede er bygd. 
Bedre data er uansett sentralt, la oss starte 
der.  

Klimautfordringen krever  
tøffere utbyggingsbeslutninger
Mens pandemien fortsatt raser, så kan det se ut som om verdens 
utfordringer knyttet til klimaendringer har kommet i bakgrunnen. 
Det er et problem, for fremover må vi ha bedre data og tøffere 
utbyggingsbeslutninger for å håndtere følgene.
Tekst: Geir Hansen, Geodata

Geir Hansen 

Eksempler 
som viser 
klimarisiko 
som bl.a. 
flom og 
skred.

«Vi har mye klimarisikodata i Norge, 
men det vil være svært viktig at vii 
årene fremover investerer i å både 
øke detaljeringsgraden og «fersk
heten» på disse dataene.»
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Tilsvar til artikkel i Posisjon nr. 
42020 om sirklar i matrikkelen 
– til glede og besvær. 
Tekst: Arne Nysveen, Øystre-Slidre kommune

I artikkelen er det vist til at det er ca.  
171 000 sirkeleigedomar i matrikkelen, av 

disse er 54 500 punktfester og mens nesten 
117 000 er sirkeleigedomar og andre 
matrikkelenheter registrert med fiktive 
grenser. Dei aller fleste av disse er grunnei-
gedomar, men det er og ein del festetomter 
med umålte grenser.

Det er fleire forklaringar på korleis det 
har vorte slik. Den viktigaste grunnen er at 
matrikkelførar har vurdert at det er betre 
med FULLSTENDIGHEIT enn med nøy-
aktigheit. Det viktigaste for alle som skal 
ha opplysningar om ein eigedom, er at den 

er SØKBAR. I tillegg til å få greie på kor ei-
gedomen ER, vil ein og få ut alle relevante 
opplysningar om eigedomen frå tilkobla 
registerdata eller aktuelle dokument knytt 
til den. For eksempel skylddelingsforret-
ning med grensebeskrivelse for dei som har 
ei slik løysing. Sistnemnde løysing er noko 
som bør inn som ei løysing i alle kommu-
nar no når skylddelingane etter kvart blir 
digitalisert. Det er svært nyttig for mange i 
kommunen.

Det er bra at formålsparagrafen i matrik-
kelen har som mål at alle eigedomar i landet 
skal ha klarlagte grenser, men alle som job-
bar med matrikkel veit at er det svært langt 
dit. I mellomtida må vi ha ein matrikkel 
som i størst mulig grad kan hjelpe dei som 
skal bruke den. Og so lenge det er svært 
varierande fullstendigheitsprosent i matrik-
kelen, er det betre å legge inn ein sirkeleige-
dom som er søkbar enn ingenting.

Vi bør sjølvsagt jobbe knallhardt for å få 
kartlagt mest mulig grenser på best mulig 
måte i matrikkelen, men eg er ikkje so sik-
ker på om grenser som ikkje er målt skal 
inn der. Dersom det er eit tomtefelt med 
tomter «vegg i vegg», og med gode grense-
beskrivelsar i for eksempel skylddelingsfor-
retningar, so kan det kanskje forsvarast å 
legge inn grensene med ein dårleg kvalitet. 
Ofte er det då etter kvart bra kartlegging 
på gjerder/ hekkar/ murar som ein kan 
støtte seg på. Men i mykje av Norge er 
det svært mange frittliggande tomter med 
umålte grenser som er umulige å legge inn 
i matrikkelen med nokonlunde bra nøy-
aktigheit. Disse bør heller leggast inn som 
søkbare sirkeleigedomar.

Som eksempel kan eg si litt om status i 
Øystre Slidre kommune der underteikna 
er matrikkelførar. Her er det ca. 8 000 
eigedomar, der dei aller fleste etter kvart 

https://issuu.com/geoforum/docs/posisjon__2020_4/s/11479058


 

er kartlagt. Enten som teiggrenser frå ØK 
(Økonomisk Kartverk) for landbruks-
eigedomar, tomter etablerte etter 1980 
og dermed innmålt, eller at det er eldre 
tomter som er klarlagte og innmålt. Ein 
del av grensene er klarlagt og innmålt av 
jordskifte. 

Då DEK (Digitalt Eigedomskart) vart 
etablert på 1990-talet var det ca.750 
eigedomar i Øystre Slidre som ikkje var 
kartfesta. Dei aller fleste var spredte hytte-
tomter i utkantstrøk. Disse vart då lagt inn 
som sirkeleigedomar slik at dei skulle vere 
søkbare for alle. Sjølv med stor innsats for 
å få målt inn grensene for disse, so er det 
fortsatt att ca. 500 slike eigedomar i ma-
trikkelen. Ein del har jordskifteretten målt 
inn i samband med større «ryddesaker», 
ein del kom inn i eit matrikkelforbetrings-
prosjekt 2015-2018, og nokre få kjem inn 
kvart år når eigarane treng kartfesta gren-
ser for blant anna bygging. Men det vil ta 
mange år enno før alle sirkeleigedomar er 
borte frå matrikkelen i Øystre Slidre.

Ein annan sak er korleis punktfester og 
sirkeleigedomar er presentert i matrikkel 
og andre kartløysingar som Norgeskart. 
Eit punktfeste bør etter mi meining ikkje 
ha fiktive grenser i det heile tatt. Det bør 
presenterast med eit symbol, gjerne ein P 
for punktfeste. Det vil og vere meir korrekt 
i og med at det ikkje ER grenser der.

Når det gjeld presentasjon av sirkeleige-
domar, so meiner eg dei og kun bør ha eit 
symbol i kartet. Kanskje ein S for sirkel-
eigedom? Eg har ganske mange telefonar 
kvart år frå dei som ikkje sjønar forskjellen 
på ei kartlagt og ei fiktiv grense.

Det er og slik at det er ein geometri-
sjekk for om at alle byggpunkt er innafor 
grensene til aktuell eigedom. Eg trur ikkje 
risikoen for feilplassering av nye byggpunkt 
er so stor lenger sjølv utan ein slik sjekk, i 
og med at alle jobbar digitalt.

I vårt interkommunale WEB-kart på 
valdreskart.no er det ein presentasjon som 
tydeleg viser forskjellen på umålte og målte 
grenser. Umålte grenser er stipla raud strek 
og målte er heiltrukket. Dette skjønar pu-
blikum intuativt. Koding med fargar som i 
matrikkelen ser det ikkje ut til at dei sjønar. 
Og grensene i Norgeskart med heiltrukket 
raud strek på alle grenser uansett nøyaktig-
heit er endå dårlegare.  

Navn: Silje Janett Jørum

Jobber: Blink hus Sigdal

Utdanning: Innenfor juss og ledelse. 

Tidligere arbeidsforhold: Statens kartverk og Drammen kommune

Engasjert i lokalavdelingen siden: 2015

Derfor ble jeg engasjert i lokalavdelingen: Da jeg startet på Kart og geodata 
i Drammen kommune i 2014 åpnet et nytt fagfelt seg for meg, noe jeg synes var 
veldig spennende. Jeg engasjerte meg i GeoForum for å kunne lære mer om fag-
feltet, samtidig som jeg synes det var en fin mulighet til å kunne fremme saker jeg 
brenner for. 

Planlagte arrangementer / fagdager: Vi håper på å få arrangert 1 – 2 fagdager 
i løpet av 2021. På grunn av pandemien ser vi for oss at det i utgangspunktet må 
avholdes som webinar. Vi håper også på å få arrangert lokale geomatikkdager, men 
på grunn av dagens situasjon med pandemien blir nok ikke dette før i 2022. 

Hvor mye tid bruker du på GeoForum: Nå i starten har det blitt noen timer 
siden jeg er ny i lederrollen. Tidsbruken vil nok også variere litt etter som man har 
arrangementer på planen eller ikke, men i utgangspunktet ser jeg for meg at et par 
uker i løpet av året vil nok gå med til arbeid rundt Geoforum.

Hva har du inntrykk av at medlemmene i din lokalavdeling er spesielt opptatt 
av for tiden? Jeg har fått inntrykk av at det er en økende interesse for hvordan Big 
data brukes, som for eksempel i arbeidet med smittesporing. Vi har også mottatt 
innspill om at man ønsker mer kunnskap rundt hvordan man i planprosessen kan 
ivareta risikofaktor som farlig byggegrunn. 

Hva er styret i lokalavdelingen opptatt av? Vi er opptatt av å kunne bidra til 
å øke kompetansen innenfor fagområdet, samt at vi ønsker å være en møteplass 
for våre medlemmer hvor man kan lufte problemstillinger og dele erfaringer og 
kunnskap. 

SMÅSTOFF

D enne gangen er det nyvalgt leder i  
GeoForum Buskerud som presenteres  

i Posisjon.
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Lokalavdelingsleder 
Silje Janett Jørum
Lokalavdelingene og lokalavdelingslederne yter en frivillig  
– og utrolig viktig innsats for GeoForum. Det er lokal
avdelingene som er tettest på medlemmene, og det er  
interessant å høre hva de ulike lokalavdelingene er  
opptatt av.
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B oken «Eiendom og Juss (Vol. 1)» 
er inndelt i tre hoveddeler og har 

totalt 14 kapitler. Bokens første hoveddel 
Eiendomsrett og servitutter innleder med 
kapittelet «Eiendomsrett» og et kapit-
tel «Om bergregalet og andre grunnre-
gale». Kapitlene får oss til å løfte blikket 
og reflektere over hvordan historien har 
formet vår forståelse av begreper som 
eiendomsrett og bruksrett. Det rikhol-
dige kildemateriale viser at kapitlene er 
godt gjennomarbeidet og gjør det mulig 
for leseren til å grave seg ytterligere ned i 
tilgrensende problemstillinger i de oppgitte 
kildene. At kapittelet «Om bergregalet 
og andre grunnregale» er relevant vises 
gjennom punkt 6.5 som tar utgangspunkt i 
evalueringen av mineralloven fra 2019. 

Den første hoveddelen om Eiendomsrett 
og servitutter fortsetter med ytterligere tre 
kapittel som omhandler praktiske pro-

blemstillinger. Fine figurer og bilder bidrar 
til at de vitenskapelige bidragene også 
er fremstilt på en god pedagogisk måte. 
Både i kapitlene «Veggrunn og eiendoms-
opplysningene i matrikkelen» og «Fra 
villastrøksbestemmelser (strøksservitutter) 
til småhusplan – om betydningen av servi-
tutter før og nå» blir de lange historiske 
linjene presentert på en god måte. Dette 
gir leseren en bedre forståelse for flere 
eiendomsfaglige problemstillinger man har 
i dag. Denne delen avsluttes med kapitlet 
«Bedre tilgang på informasjon i grunnboka 

– med fokus på synliggjøring av strøks-
servitutter». Komparasjonen mellom 
Norge og Danmark fungerer godt ut fra 
utgangspunktet om at ‘Betraktninger fra 
det danske systemet trekkes inn for å 
vise hvordan dette er håndtert i vårt  
naboland, og hvilke erfaringer Dan-
mark har gjort seg’.

Den andre hoveddelen om Jordskif-
te inneholder syv kapitler og starter 
med kapittelet om «Forholdet mel-
lom matrikkelregelverk og jordskif-
teregelverk». Forfatteren gir leseren 
et historisk tilbakeblikk på hvordan 
koordineringen og manglende 
koordinering av regelverkene har 
påvirket kvaliteten i matrikkelen. 
For de som enten arbeider med 
matrikkelen eller med jordskif-
tesaker er det et nyttig kapittel, 
selv om undertegnede synes at 
forfatt eren kunne prøvd seg på 
noen rettspolitiske betraktning-
er om hvordan de skisserte 

utfordringene kan løses. 
I det neste kapittelet om «Beiteordning-

er som sak for jordskifteretten» går forfatt-
erne i dybden på et spesialtema og gir 
leseren en god analyse av rettspraksis fra 
jordskifterettene. Videre får vi et kapittel 
om «Jordleie, jordskifte og utradisjonelle 
arealbytter». Som forfatterne fremhever 
i sine avsluttende refleksjoner, har et av 
formålene med kapittelet vært å klarlegge 
hjemmelsgrunnlaget for jordskifte og 
jordleie. Med utgangspunkt i at dette har 
vist seg å være krevende, er det fint å se 
at forfatterne kommer med noen kritiske 
synspunkter i den rettspolitiske debatten. 

I kapittelet «Hjemmelsgrunnlag for 

BOKANMELDELSE AV EIENDOM OG JUSS (VOL. 1): 

– en bok for faglig refleksjon og 
forståelse av praktiske  
problemstillinger

Eiendom og juss vol. 1 er 
første bok i en planlagt 
serie med bøker innen 
fast eiendoms retts
forhold. Boka er utgitt på 
Universitetsforlaget. For
fattere er Per Kåre Sky,  
Helén Elisabeth Elvestad 
og Steinar Taubøll
Børge Aadland, Høgskulen på Vestlandet

https://www.universitetsforlaget.no/Per-Kare_Sky
https://www.universitetsforlaget.no/Helen-Elisabeth_Elvestad
https://www.universitetsforlaget.no/Steinar_Tauboll


«JEG VIL ANBEFALE BOKEN TIL ALLE MED 
INTERESSE FOR EIENDOMSFAGENE»
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: www.universitetsforlaget.no 
@: bestilling@universitetsforlaget.no 
: 24 14 75 00

Helén Elisabeth Elvestad, Per Kåre Sky  
og Steinar Taubøll

Boken inneholder vitenskapelige artikler om ulike emner 
med stor praktisk nytteverdi. Jordskifte er et sentralt 
element i boka. I tillegg er det viet mye plass til temaer 
som eiendomsrett, bergregale og andre grunnregaler. Boka 
omhandler også forhandlingsprosessen ved grunnerverv og 
forhandlinger ved private forslag til reguleringsplaner.

Pris: 599,- 
Sidetall: 440
ISBN:  9788215037776

Eiendom og juss
Vol. 1

tiltaksjordskifte – lovutvikling» får vi en 
historisk fremstilling av utviklingen på 
området gjennom ulike lovendringer. Det 
er særlig av interesse å lese hvordan hjem-
melsgrunnlaget i dag er utvidet slik at også 
tiltaksjordskifte kan brukes for private 
tiltak på alle typer eiendommer. 

Over lang tid har det vært et behov for 
mer forskning på verdsettingsfaglige og 
ekspropriasjonsfaglige temaer. Kapitlene 
om «Verdsetting: jordskifteloven § 3-15 1. 
ledd vs. Verdsetting ved ekspropriasjon» 
og «Domstolenes adgang til å beslutte 
 ekspropriasjon etter veglova § 53» vil 
derfor være med på dekke noe av denne 
etterspørselen. Jeg håper derfor at det 
kommer flere lignende forskningsbi-
drag fra forfatterne. Denne hoveddelen 
avsluttes med kapittelet «Intensjonen 
med å fordele planskapte verdier». En god 
struktur kombinert med gode figurer som 
støtter opp under drøftelsene gjør at det 
relativt komplisert temaet blir lett å forstå.

Den tredje hoveddelen om Forhandling 
inneholder to kapitler. I «Forhandling ved 
private forslag til reguleringsplaner» har 
forfatteren på imponerende vis klart å 
koble norske forhold med internasjonal 
litteratur på området. Gjennom god bruk 
av fotnoter skaper forfatteren en fin flyt 
i teksten, samtidig som det vitenskapelig 
blir ivaretatt. Siste kapittel er «Forhand-
lingar om minneleg løysing ved grunn-
erverv. Om grunnerverv hjå Statens veg-
vesen.» Forfatteren tar her opp spørsmålet 
om grunnervervsprosessen kan forankres 
i forhandlingsteorien. 

Selv om undertegnede ikke nødvendig 
er enig i alle synspunktene til forfatterne, 
er det ingen tvil om at det er en god fag-

bok som man kan kose seg med for å lære 
noe helt nytt eller som faglig påfyll. Gjen-
nom relativt korte kapitler blir forfatterne 
tvunget til å gjøre visse tematiske valg og 
avgrensninger. I enkelte tilfeller som for 
eksempel i bokens første kapittel hadde 
nok undertegnede håp om få ytterligere 
komparasjon mellom det norske leilen-
dingssystemet og systemet for livegne som 
gjaldt i blant annet Danmark for å forklare 
mer om forskjellen mellom eiendomsretten 
Norge og store deler av Europa. Forhåpent-
ligvis kommer det en oppfølgingsartikkel 

både fra den aktuelle forfatteren og andre 
av forfatterne.

Ved å dele inn boken i ulike hoveddeler 
henger flere av temaene til en viss grad 
sammen. Samtidig trenger man ikke å lese 
kapitlene i en bestemt rekkefølge, ettersom 
hver av dem kan leses uavhengig av hver-
andre. Jeg vil anbefale boken til alle med 
interesse for eiendomsfagene og gleder 
meg til de neste bøkene i den planlagte 
serien.  
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V i er her for Oslo og Viken sine inn-
byggere, og vi vil gi kundene våre det 

beste tilbudet vi kan innenfor de rammene 
vi har å operere med. Da er det essensielt 
å høre de reisendes meninger og forstå 
deres behov, sier Lene Jahnsen, strategisk 
trafikkplanlegger i Ruter.

Å komme tettere på kundene er nettopp 
grunnen til at Ruter har valgt å ta i bruk 
ISY WinMap InnbyggerDialog, et verktøy 
som skal sikre økt innbyggermedvirkning. 
Målet med programmet er å øke og 
forbedre kommunikasjonen med 
innbyggerne digitalt. Programmet tar 
utgangspunkt i kart, og legger til rette 
for at brukeren kan komme med innspill 
knyttet til forslag og løsninger som 
fremstilles i kartet. 

Flere innspill gir bedre planlegging
– Vi trengte å utvikle nye metoder for å 
komme i kontakt med folk. Vi planlegg-
er naturligvis rutene våre med mål om 
å møte behovet så godt som mulig, men 
noen ganger ser vi at vi har behov for flere 
innspill for å treffe enda bedre, sier Trude 
Flatheim, som i likhet med Jahnsen jobber 
som trafikkplanlegger i Ruter.

Flatheim peker også på at det i økende 
grad er et krav fra Ruter sine eiere at de 
skal involvere innbyggerne i trafikkplanleg-
gingen. 

Mulighetene for kartlegging er mange
– Vi begynner med å teste løsningen på et 
konkret prosjekt som vi har gående. Der 
skal vi høste innspill om en mulig linjeom-
legging i Oslo, sier Flatheim. 

Det første prosjektet testes allerede i 
mars, og Ruter vil bruke det til å høste 
erfaring og finjustere verktøyet. Etter  
påske vil de løpende bruke løsningen  
i ulike sammen henger. 

– Vi ser for oss at vi også kan kartlegge 
andre ting enn omlegging på eksisterende 
ruter, som reisevaner og eventuelle reise-
relasjoner som ikke dekkes av dagens 
tilbud, supplerer Jahnsen.

Åpner horisonten for ny bruk
ISY WinMap InnbyggerDialog har hit-
til  primært blitt brukt av kommuner for å 
engasjere innbyggere i planprosesser. Per 
Alhaug er GIS-konsulent i NoIS, og er 
 begeistret over at Ruter tar i bruk løsningen. 

– Ruter er fremoverlente som aktivt går 
ut og søker dialog med innbyggere i Oslo 
og Viken. Vi synes også at dette er spen-
nende fordi det åpner horisonten for ny 
bruk og nye brukergrupper. Det er nesten 
ubegrenset hva man kan bruke løsningen 
til å få innspill om, og vi er glade for at 
Ruter går foran, sier Alhaug.   

Medvirkningsmagi i Ruter
Lett å bruke, intuitivt og engasjerende. Det er kriteriene til Ruter 
nå de tar i bruk ISY WinMap InnbyggerDialog for å komme tettere 
i kontakt med eksisterende og potensielle kunder.
Tekst: Ruter

Ruter ønsker å øke og forbedre kommunikasjonen med innbyggerne digitalt. Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

– 
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G jennom prosjektet Masterplan 
matrikkel jobber Kartverket med å 

ferdigstille en strategi for å øke datakvali-
teten på matrikkeldata. Ambisjonen er at 
matrikkelen skal ha riktig datainnhold og 
datakvalitet til å ivareta samfunnsprosesser 
og brukerbehov. Den må samtidig kunne 
understøtte digitale prosesser. Basert på 
en analyse av nåsituasjonen og kartlagte 
behov, er det satt tre mål for det videre 
kvalitetsarbeidet:
i) En felles praksis for matrikkelføring i 

alle kommuner
ii) Kvalitetsheving av prioriterte områder 

eller datafelt
iii) Effektivisering av prosesser for inn-

henting og oppdatering av matrikkel-
data

Hvor vi er i dag og veien videre
Det har vært gjennomført en rekke 
prosjekter for å forbedre og komplettere 
 matrikkelen. De har alle hatt ulike funksjo-
ner, fokus områder og mål. Datakvalitets-
strategien skal legge til rette for at arbeidet 
nå går i én retning. Blant annet har det 
vært gjennomført et stort løft for adresse-
delen av matrikkelen, den vil derfor tones 

noe ned i forhold til eiendom og bygg. Det 
er også eiendom og bygg som er fokusom-
råder i prosjektet ut fra innmeldte behov 
og ønsker i prosjektets startfase.

Et første utkast til strategidokument 
ble delt med referansegruppen og ansatte 
i Kartverket, som grunnlag for innspill 
på rammene for strategien og tiltaks-
områdene. Parallelt er det utarbeidet en 
rapport om behov inn mot bygningsdelen 
i matrikkelen i samarbeid med KS som del 
av Geointegrasjonssamarbeidet. For byg-
ningsinformasjon er også de mange gode 

høringsinnspillene fra viktige brukere som 
kom inn til bygningsstrategien relevante. 
Innspill fra disse prosessene vil nå innar-
beides i strategien. 

Fokus fremover vil rettes mot å etablere 
en handlingsplan for å øke datakvaliteten. 
I tillegg vil vi starte arbeid med noen få 
utvalgte tiltak i løpet av året. Her er fag-
miljøet viktig. Mye av jobben som skal 
gjøres vil hvile på kommunene i kraft 
av å være lokal matrikkelmyndighet og 
matrikkelfører. I tillegg må hjemmelsha-
vere, andre rettighetshavere, og de private 
aktørene bistå. Kartverket vil bidra med 
tilrettelegging av infrastruktur, veiledning 
og faglig støtte til prioritering og gjennom-
føring. Vi vil ikke nå målene hvis ikke alle 
trekker i samme retning. 

Ønsker du å lese om tiltaksområdene 
og få tilgang til matrikkelrapporter så kan 
du gå inn på nettsiden vår Datakvalitet i 
matrikkelen | Kartverket.no   

På vei mot én strategi  
for datakvalitet
Med forankring i prosjekt Master plan matrikkel sitt resultatmål 
jobber Kartverket med strategi for økt datakvalitet i matrik
kelen. Prosjektet jobber nå med å etablere kunnskap om hvilke 
data som trengs og hva som bør prioriteres av tiltak, prosesser 
og infrastruktur.
Tekst: Lars Elsrud og Leikny Gammelmo, Kartverket

Nytt om navn
Trude Ødegaard kommer fra en stiling i Jevnaker kommune. Hun er ansatt i 
Bærum kommune i Geodata som overingeniør med merkantile oppgaver innen 
GIS, kart, matrikkel og oppmåling. 

I Bærum kommune er digitalisering et satsningsområde. Geodata skal 
bla arbeide for at tjenester, data og digitale offentlig register blir digitalt 
tilgjengelig, slik at de kan anvendes av innbyggere, politikere, saksbehandlere og 
administrasjon.

https://kartverket.no/eiendom/lokal-matrikkelmyndighet/datakvalitet
https://kartverket.no/eiendom/lokal-matrikkelmyndighet/datakvalitet
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Flere lokalavdelinger ønsket 
at vi skulle se på hvordan 
GeoForum kan organiseres i 
fremtiden. Det ble etablert en 
arbeidsgruppe i januar 2020 
som skulle se nærmere på 
saken.  
Tekst: Sekretariatet

Hvordan er vi organisert i dag?
GeoForum har 15 lokalavdelinger og ett 
sentralt ledd. Alle lokalavdelingene og 
GeoForum sentralt har hvert sitt organisa-
sjonsnummer.

Alle lokalavdelingene og GeoForum 
sentralt har hver sine vedtekter. Både i de 
sentrale vedtekter og de lokale vedtektene 
fremkommer det at GeoForum består av 
ett sentralt ledd og lokalavdelinger.

Lokalavdelingene har eget styre, årsmøte 
og økonomi. Sekretariatet utfører utfaktu-
rering for lokalavdelingene og overfører 
oppgjøret for lokale arrangement til lokal-
avdelingene.

Medlemskontingent betales til Geo-
forum sentralt, lokalavdelingene får 
noen tjenester fra sekretariatet. All lokal 
økonomi er opparbeidet gjennom lokale 
arrangement.

Bakgrunnen for forslaget
Årsaken til at saken ble fremmet av lokal-
avdelingene var i hovedsak: 
• Momsbehandling for noen lokalavdelin-

ger krever kompetanse om moms, mer 
enn man kan forvente av en kasserer i 
en frivillig organisasjon  

• Se på muligheten til å spare lisenskost-
nader. Dette er programvarelisenser 
som sekretariatet må ha for å utfaktu-
rere lokale arrangement. Hver lisens 
knyttes til hver lokalavdeling med eget 
organisasjonsnummer. 

Andre grunner:
• GeoForum ønsker å fremstå som en 

samlet forening – ett GeoForum med 
en samlet profil utad for lokalavdelingen 
og GeoForum sentralt. 

• Flere lokalavdelinger ønsker å bruke tid 
på aktiviteter fremfor administrative 
oppgaver

Forslag til løsning
Administrative oppgaver for lokalavdeling-
ene kan overføres til GeoForum sentralt 
som vil fungere som et sekretariat for hele 
organisasjonen. Lokalavdelingene skal 
fremdeles ha egne styrer, årsmøter  
og  arrangement. 

I arbeidet med ny organisering har det 
blitt avdekket at det ikke er mulig å redu-

sere lisenskostnadene. Det er likevel lokal-
avdelingenes ønske å fortsette prosessen. 

Lokalavdelingene og GeoForum sentralt 
vil da ha felles vedtekter og felles økonomi-
styring, regnskapsførsel og rapportering. 
Avdelingene vil da ha likt oppsatt regnskap 
som GeoForum sentralt og kan dermed 
også sammenlignes på tvers av avdelin-
gene.

Så langt ser arbeidsgruppa for seg at alle 
lokalavdelingene og GeoForum sentralt 
samles i en organisasjon med ett organisa-
sjonsnummer. 

Ved en sammenslåing vil lokalavde-
lingene med sine styrer få brukt all sin 
tid på faglige aktiviteter. Dette kommer 
medlemmene til gode. Et skarpere fokus 
på faglighet i lokalavdelingene vil også 
gjøre det mer attraktivt å engasjere seg i 
styrene lokalt. For medlemmene vil der-
med en sammenslåing av GeoForum til en 
organisasjon kun oppleves positivt, et grep 
som sikrer lokalt engasjement og faglige 
aktiviteter.  

Foto: Even  Stangebye

Organisering av GeoForum som  
en samlet organisasjon

Vi starter en serie ÅPNE digitale nettverkstreff 
med fokus på data til/fra NVDB. Det første 
er 25.mars. Se www.ba-nettverket.no

INTERESSERT I NVDB, NASJONAL VEGDATABANK?
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God dag Vivi Clausen Næss

Hvem har betydd mest for deg i jobb
sammenheng gjennom årene – og hvorfor? 
Det er blitt mang i årenes løp, men jeg har lyst 
til å nevne to av de jeg har jobbet tett sammen 
med de siste årene. Det er min tidligere sjef 
Odd Axel Graff, som har lært meg utrolig mye 
ang. faget vårt og Per Erik Larsen som jeg har 
hatt et veldig nært samarbeid med i mange 
år, vi har løst en del oppgaver sammen.  Men 
samtidig vil jeg nevne at samarbeidet med 
Kartverket Skien v/ Torunn R. Alme og Arnulf 
Haugland har betydd mye.

Ditt beste GeoForumminne: 
Har nok mange gode GeoForum-minner, 
spesielt alle de hyggelige Lokale kartdagene 
hvor man ble kjent med mennesker fra både 
Telemark, Østfold og resten av Vestfold. 
Men jeg må jo si at de Sentrale Kartdagene i 
Tønsberg for veldig mange år siden, hvor vi i 
Vestfold Geoforum var med å arrangere det 
var veldig bra. Dette er en viktig arena med 
både sosialt og faglig påfyll.

Hvilket program/utstyr gjør arbeidsdagen 
enklere? 
Det er jo mange programmer man bruker i 
løpet av dagen, men jeg har jo i alle år jobbet 
med Norconsults programvare WinMap og 
vært veldig fornøyd med det.

Viktigste blogg/apper/nettsider du bruker/
er innom på privaten? 
Jeg må jo si at Facebook/ Instagram er sider 
jeg stadig er innom og bruker gjerne nettet for 
å holde meg oppdatert på nyheter, været o.l.

Hvilken bransje skulle du ønske hadde mer 
forståelse for viktigheten av GIS/geomatikk?
Skolesektoren, jeg mener at dette faget bør 
tidligere inn i skolene.

Når logger du av for dagen? 
Det kan nok variere veldig………

Norges fineste kommune/område? 
Selvfølgelig må jeg si Sandefjord, men jeg 
mener jo det også av hele mitt hjerte, her har 
vi det meste. Bare å ta en tur for dere som 
ikke kjenner til byen min.

Når jeg ikke er på jobb liker jeg best å… 
Nå er jeg jo ikke på jobb lenger, men elsker 
å være ute i hagen min når årstiden tillater 
det. Tar også gjerne en tur i skog og mark, 
eller er sammen med familie og venner. Ellers 
bruker jeg nå noe av fritiden min på NKS 
(sanitetsdamene) og gjør frivillige arbeid.

Om Vivi og hennes arbeidsoppgaver i 
Sandefjord kommune. Hun husker ikke når 
hun ble med i styret i GeoForum Vestfold.
Mine oppgaver i Sandefjord kommune har 
vært mange, alt fra den gangen jeg startet 
hvor jeg ble satt til å digitalisere i forbindelse 
med Arealis, til jeg senere begynte jeg å 
jobbe med DEK og programvaren Pumatec 
eller PS Eiendom. Så kom jo matrikkelen 
hvor jeg har vært veldig delaktig, spesielt på 
eiendomsdelen. Jeg har hatt ansvaret for all 
føring av eiendomsgrenser (og alt som følger 
med) både det som kom fra landmålerene 
våre, jordskifteverket og Statens vegvesen. Til 
denne oppgaven brukte jeg først Kartverkets 
matrikkelklient og senere WinMap`s 
matrikkel. Jeg har også hatt en del GIS-
oppgaver, samt en del opplæring av kollegaer 
på kartløsningene våre. Var også veldig 
delaktig ved kommunesammenslåingen, da 
Stokke og Andebu ble slått sammen med 
Sandefjord  

Navn:  Vivi Clausen Næss

Familie:  Mann og et barn (35 år)

Stilling:  AFP-pensjonist fra 01.01.21, tidligere saksbehandler/konsulent 
 på Geodata- og oppmålingsenheten i Sandefjord kommune, hvor  
 jeg har hatt matrikkelføring av eiendom som min hovedoppgave i  
 mange år.

Utdanning:  Handelskole, teknisk tegning
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SMÅSTOFFSMÅSTOFF

Gratis minikonferanse om  
geografiske data og teknologi

Bli med på en 2-timers digital variant av 
konferansen GeoTek i regi av Geodata 
AS. Aktuelt innhold både for deg som 
har god kjennskap til geografiske data og 

teknologi fra før og deg som er nysgjer-
rig på mulighetene. Direkte fra Geodata 
på Grønland i Oslo får du to velfylte 
timer med variert innhold. Det blir en 

blanding av teknologinerding, strate-
giske prater og inspirasjon. GeoTek 2021 
 gjennomføres 06. Mai fra 13.00 til 15.00.  

Mer informasjon og påmelding på geodata.no/geotek

Lasse Tur har vært flyfotograf 
i over 30 år. Det startet med 
dørsalg av bilder, men nå er 
alle skråfoto samlet i «Norges
arkivet».
Tekst og foto: Lasse Tur, Mapaid

Det startet i 1988 med fotografering og 
dørsalg av bilder. I 1993/94 fant vi en løs-
ning for eiendomsmeglere, hvor telefax og 
postsending av bilder ble løsningen, noe 
som var dyrt og ineffektivt. Sommeren 
1995 kom jeg over en avisartikkel i Aften-
posten om at «Alle bygninger i Vestfold er 
nå koordinatfestet». Dette var løsningen! 
Året etter var vi gang med GPS og på den 
tiden ganske så kompliserte løsninger, 
både innen GIS og «camera hack». Alt var 
analogt til 2002 hvor digitale kameraløs-

ninger etter hvert tok over. Etter innkjøp av 
andre arkiver er alt av flyfoto/skråfoto nå 
samlet i «Norgesarkivet». Arkivet består av 
ca 1.500.000 flyfoto eller såkalte «skråfoto» 
fra Norge. En million av bildene er fra 
perioden 1988 til 2013 og samtlige av disse 
er fotografert av Lasse Tur. De resterende 
bildene sorterer under «Ariel» arkivet, 
med foto i hovedsak fra 1983 til 1992. Fra 

2009 har et omfattende 
arbeid med skanning av 
filmene og georefere-
ring av bildene pågått i 
Estland. Dette arbeidet 
pågår og skal etter pla-
nen fortsette ut 2021.

Norgesarkivet vil bli 
det eneste skråfotoarkiv 

hvor enkeltbildene er georeferert. Fordel-
ene med det er mange, deriblant at man 
kan operere helt uavhengig kommunenavn 
og stedsnavn. Bildefilene kommer i mange 
ulike størrelser. Fra 1996 er det også data til 
en del av bildene, som benyttes til å plass-
ere bildene i kartet og gi retning. Bilder og 
datasett lagres kommunevis, i WGS sone 
32, WGS sone 33.  

33 år i lufta

– Et foredrag av PhD Stratis 
Karantanellis ved Department 
of Geology, at Aristotle 
University of Thessaloniki, 
Greece.

D r. Karantanellis holdt et webinar 
foredrag om analyse av jordskred ved 

hjelp av objektbasert analyse i eCognition 
bildebehandlings program.

I foredraget forklarte Dr. Karantanellis 
hvordan de brukte bilder og terrengmodel-
ler fra UAV sammen med historiske data 
for å analysere forventete nye jordskred.

Ved å kartlegge eksisterende jordskred, 
kan man lage modeller for hvor nye jord-
skred kan oppstå. 

Etter invitasjon fra TerraNor deltok 40 

deltakere fra hele Norden på webinaret. 
Det er tydelig at leirskredet i Gjerdrum har 
satt fokus på dette problemet.

Vi har i de senere årene hatt en rekke 
slike jordskred i Norge. All kunnskap om 
jordskred er velkommen.

Senere i våres vil TerraNor invitere til 
et digitalt møte for å diskutere hvordan 
Dr. Karantanellis analyser kan overføres til 
nordiske forhold. ‘

Sender ved noen skjermdumper som du 
kanskje kan bruke som beskrivelse.

Webinaret ligger nå på https://www.
youtube.com/watch?v=gXwjeW_RWrw  

Bruk av objektbasert analyse av jordskred

En og en halv millioner skråfoto 
finnes i Norgesarkivet – og 
enkeltbildene er georeferert. 

https://www.youtube.com/watch?v=gXwjeW_RWrw
https://www.youtube.com/watch?v=gXwjeW_RWrw
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E t oppdatert planregister som har riktig 
kvalitet, byr på store effektiviserings-

gevinster for kommunene og muliggjør 
at disse kan benytte seg av kommende 
fellestjenester for blant annet planlegging 
og byggesak.

Noen funn fra undersøkelsen:
• De aller fleste kommunene i under-

søkelsen har et digitalt planregister. 
Bare fem kommuner (3 prosent) oppgir 
at de ikke har et digitalt planregister

• De fleste kommunene i undersøkelsen 

har planregistre som i stor grad inne-
holdt alle nyere planer (etter 2009).

• Mange kommuner har i liten grad har 
skriftlige rutiner for oppdatering av 
planregisteret

• I de fleste kommuner det er tydelig 
hvem som har ansvar for å oppdatere 
registeret

• De fleste kommunene oppgir at de i stor 
grad har den kompetansen de trenger 
for å føre registeret, mens mange sliter 
med mangel på økonomiske ressurser 
og tilstrekkelig tid for å gjøre jobben.

• Det er store forskjeller på kommunene 
når det gjelder fullstendighet i planre-
gisteret, og hvilken informasjon som 
inkluderes i planregisteret.

Av alle landets kommuner var det 144 
kommuner som besvarte spørreundersøkel-
sen, og mange benyttet seg av muligheten til 
å utdype svarene sine i fritekstfeltene.

KMD skal ut fra funnene i rapporten 
lage forslag til videre oppfølgingsplan.
Kjersti Norskog ved Agenda Kaupang var 
ansvarlig konsulent.
Spørreundersøkelse om bruk og nytte av 
digitalt planregister (pdf )  

Første digitale  
varsel om  
planoppstart

PLANOPPSTART: Statsråd Nikolai Astrup under lanseringen av digital planoppstart med 
blant annet Anette Aanesland, sjef for Nye Veier Foto: Jenny Clemet von Tetzschner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) har fått utviklet digital verktøykasse 
som gjør det mulig å utvikle digitale løsninger 
på planområdet via Altinn. Digital nabovars-
ling om planoppstart er den første løsningen 
som nå testes ut. Onsdag 13. januar fikk flere 
hundre naboer av nye E6 sør for Trondheim 
digital varsling om utbyggingsplanene for 
veiprosjektet.

Pressemelding: Norges første digitale varsel 
om planoppstart er sendt ut

Spørreundersøkelse om bruk og nytte av digitalt planregister
Kommunal og moderniseringsdepartementet har ved hjelp av Agenda Kaupang gjennomført en 
spørreundersøkelse for å kartlegge hvor fullstendig innholdet i kommunenes planregister er, i 
hvilken grad digitale planregistre brukes og oppdateres, samt hva det er som eventuelt hindrer bruk 
av planregisteret som grunnlag for andre oppgaver.

https://www.regjeringen.no/contentassets/7889cdb1d9ac440d95012acb88ba686f/agenda_kaupang_digitalt_planregister.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7889cdb1d9ac440d95012acb88ba686f/agenda_kaupang_digitalt_planregister.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-digitale-varsel-om-planoppstart-er-sendt-ut/id2828476/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-digitale-varsel-om-planoppstart-er-sendt-ut/id2828476/
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G jennom medlemskap støtter med-
lemmene drift av organisasjonen.  

GeoForum har to typer medlemskap. Be-
driftsmedlemmer og medlemmer (tidligere 
personlige medlemmer). Medlemskontin-
gent for bedriftsmedlemmer er kr 5 000 og 
kr 400 for medlemmer. Halv kontingent 
for pensjonist- og studentmedlemskap.
Medlemmer som er ansatt hos et bedrifts-
medlem får rabatt, og betaler kr 350.

Medlemskontingent sendes  
på følgende måter: 
• EHF (elektronisk fakturaformat) til be-

driftsmedlemmer som kan motta EHF.
 • Hvis ikke bedriften kan motta EHF  

  sendes faktura på e-post. 
• EHF til arbeidsgivere som betaler med-

lemskontingent for sine ansatte.
 • Hvilke arbeidsgivere som betaler  

  medlemskontingent for sine ansatte  
  er registrert i medlemsregisteret.  
  Navn på medlemmene er påført 

   faktura.
• eFaktura/Vipps til medlemmer (privat-

personer) som selv betaler medlems-
kontingenten.

• For medlemmer som ikke har elek-
tronisk avtale med banken til å motta 
eFaktura eller Vipps, sendes faktura som 
en pdf-fil på e-post. 

 • Faktura sendes i posten hvis vi ikke  
  har registrert e-post i medlems-

   registeret. 

Medlemskontingenten til medlemmer 
(privatpersoner) mottas elektronisk for de 
som har lagt til rette for det. For å kunne 
motta eFaktura /Vipps må privatpersoner 
gi samtykke til dette i nettbanken/Vipps. 
Samtykke i nettbanken gjelder i utgangs-
punktet til å automatisk godta eFaktura fra 
alle som tilbyr denne tjenesten, også Geo-
Forum. Endringer i Vipps gjøres i Vipps 

under profiler. På den måten kan man selv 
regulere om man vil motta faktura både i 
Vipps og som eFaktura. For privatpersoner 
som ikke kan motta eFaktura/Vipps sendes 
faktura på e-post og deretter i posten hvis 
vi har feil e-post eller ikke har registrert 
e-post i vårt medlemsregister.

Mottakere av eFaktura vil få en e-post fra 
varsel@efaktura.no med informasjon om 
at GeoForum har sendt deg en eFaktura. 
Faktura må godkjennes i nettbanken. 

De fleste bedriftsmedlemmer kan motta 
EHF (elektronisk fakturaformat). De er 
registrert i ELMA registeret og behøver 
ikke foreta seg noe. Andre bedrifter mottar 
faktura på e-post. 

Vi benytter Abacus som regnskapsfører. 
Avsender av faktura vil være Abacus. Det 
kommer likevel tydelig frem at faktura gjel-
der medlemskontingent fra GeoForum. 

Oppdatering av opplysninger  
i medlemsregisteret
Vi tilstreber et mest mulig oppdatert 
medlemsregister til enhver tid. Er dere 
usikker på om vi har riktige opplysninger 
i medlemsregisteret vårt kan dere gi oss 
tilbakemelding innen 22. mars. 

Det gjelder:
• Deg som har skiftet arbeidsgiver eller 

har fått ny e-postadresse de siste  
månedene. 

• Studentmedlemmer som ikke lenger er 
studenter.

• Medlemmer som har blitt pensjonister. 
• Bedriftsmedlemmer som krever faktur-

referanse
 • Kontaktperson er oftest påført  

  faktura til bedriftsmedlemmer
• Har endret mobiltelefonnummer
• Har du ikke mottatt Kart og Plan høsten 

2020, tyder det på at vi ikke har riktig 
postadresse i medlemsregistret. Gi 
oss tilbakemelding hvis du har endret 
postadresse eller posten har endret 
postnummer. 

Endrede opplysninger legges inn her:
 https://geoforum.pameldingssystem.no/

medlemskontakt-1  
Det er et eget kommentarfelt der dere 

kan legge inn ytterlige opplysninger.

GeoForum har 1 900 medlemmer og 
bedriftsmedlemmer. GeoForum er basert på 
frivillig innsats. Vel 100 tillitsvalgte bidrar 
med frivillig innsats i tillegg til deltakere 
i ulike programkomitéer. Inntekt fra med-
lemskontingent og fra kurs- og konferan-
sevirksomhet sentralt dekker nødvendige 
driftskostnader for sekretariatet. Sekreta-
riatet bidrar med utfakturering og andre 
administrative oppgaver for lokalavdelin-
gene.  

AKTUELTAKTUELT

Medlemskontingent fra GeoForum
Medlemskontingenten 
utfaktureres like etter påske. 
Vi benytter i hovedsak elek
tronisk utfakturering. Det 
vil si som eFaktura/Vipps til 
privatpersoner og som EHF  
til bedrifter. 
Tekst: Marianne Meinich  |  Foto: Even Stangebye

https://geoforum.pameldingssystem.no/medlemskontakt-1
https://geoforum.pameldingssystem.no/medlemskontakt-1


GEOMATIKKDAGENE 2021

CALL  FOR  ABSTRACTS

Frist  for  å  sende  inn  forslag  er

09.  april

Se  www.geomatikkdagene.no

for  mer  informasjon

Geomatikkdagene er Norges største uavhengige konferanse om teknologi, data og løsninger som

bruker geografisk informasjon! Tema for høstens konferanse er pandemi, beredskap og

geografiske data.

Scandic  Lerkendal,  21.-23.  september

På Geomatikkdagene 2021 ønsker vi å vise hvordan bruk av geografiske data kan bidra til å forstå

en verden i krise, og hvordan disse dataene kan brukes for å motvirke uønskede hendelser og

møte beredskapssituasjoner med best mulig beslutningsgrunnlag. 

Vi oppfordrer private virksomheter, statlige etater, kommuner og studenter om å sende forslag

som viser eksempler på bruk av geografiske data som gjør verden og Norge enklere, tryggere og

smartere!

Vi ønsker forslag til foredrag som naturlig hører hjemme under hovedtematikken, eller følgende,

mulige sesjoner:

Matrikkel || Marint og kyst || Maskinlæring || Spill og spillteknologi || Plandata – plandatahåndtering

|| Stordata || Gjensidig avhengighet || VR / AR / MR || Satellittdata || Bruk av laserdata ||

Arealinformasjon og arealkonflikter || Posisjonsbestemmelse og navigasjon ||  Automatisering  ||                 

Publikumsmedvirkning || Gjennomførte reformer || Geomatikk og forskning

Registrer ditt forslag her
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgUIZZn9coVua-fcEowrtP-Ijya7wwDwEzxARe-NFj99Np2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgUIZZn9coVua-fcEowrtP-Ijya7wwDwEzxARe-NFj99Np2A/viewform


Returadresse:
GeoForum 
Hvervenmoveien 33,
3511 Hønefoss

Les mer på www.isy.no eller kontakt: 
kjell.sandal@norconsult.com - telefon: 454 04 670 Informasjonssystemer

Med ISY WinMap Pro får du alt du trenger av  
funksjonalitet for analyser og databasekoblinger i ett  
verktøy. I tillegg er dette grunnsystemet for våre  
moduler for matrikkel, plan og landmåling. 

Med ISY WinMap Pro kan du: 

• Foreta dynamiske analyser på tvers av databaser og tjenester
• Effektivisere din produksjonsløype for landmåling,  
   matrikkel og saksbehandling
• Produsere arealplaner med enkle og samtidig  
   avanserte funksjoner
• Lage kartografiske kvalitetsprodukter

ISY WinMap Pro 

En komplett GIS-løsning 


