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Høsten er, i likhet med de tre andre 
årstidene, en fin årstid. Å, det var svært 
diplomatisk, vil noen si. Jeg synes det 
er all grunn til å være diplomatisk med 
hensyn til årstidene, de fleste av oss har 
nemlig et godt forhold til minst en eller 
to av de nevnte, så derfor: Høsten er en 
fin årstid. 

I styret har vi startet arbeidet med 
GeoForums strategi, både fordi vi er 
programforpliktet til det og fordi det er 
en nyttig øvelse til foreningens fremme, 
litt svulstig sagt. Ved første ørekast 
høres det kanskje ikke så spennende ut, 
strategiarbeid. La oss gå til en av de tunge 
kildene og se hva vi skal gi oss i kast med; 
i Store norske leksikon (https://snl.no/
strategi) står det følgende:

«Betegnelse som tidligere særlig 
ble anvendt om de store militære 
operasjonsplaner, mens taktikk betegnet 
føringen av mindre enheter. Begrepet 
brukes nå generelt om opplegg og 
gjennomføring av planer med sikte på å 
nå bestemte mål av militær så vel som 
sivil karakter.»

I GeoForum vil vi fornye 
strategiplanen med tanke på å nå 
mål innenfor den sivile karakteren. 
Vi står i praksis helt fritt til å meisle 
ut en helt ny. Det gjorde vi ved 
forrige revisjon, blant annet fordi vi 
da hadde hatt en prosess i forkant 
der begrepet Geomatikk ble holdt 
opp som det best dekkende for vårt 
fagområde. Slagordet ble endret fra 
Organisasjon for geografisk informasjon 
til Organisasjon for geomatikk, vi fikk 
Geomatikkdagene, både sentrale og 
lokale osv. Det betyr at vi ikke uten 

videre går løs på geomatikkbegrepet 
nå, til det har motstanden ikke vært 
stor nok. Vi bør, etter min mening, la 
begrepet også få dominere i den neste 
treårsperioden som strategiplanen skal 
dekke. 

GeoForum er en medlemsstyrt, 
demokratisk organisasjon. Det er 
representantskapet som til syvende og 
sist skal vedta den nye strategien på 
møtet under Geomatikkdagene 2016 i 
Ålesund. Når dette kommer på trykk har 
styret vært samlet to dager i Tønsberg og 
lagt første hånd på strategiverket som vi 
skal jobbe videre med utover høsten.

Høsten er også en god tid for faglig 
påfyll. GeoForum har to sentrale påfyll, 
Den Kloke Tegning i oktober og Geodesi- 
og hydrografidagene i november. Lokal-
avdelingene er også viktige bidragsytere 
og i skrivende stund er det 5 ulike tilbud. 
I tillegg har de store programvarehusene 
sine konferanser. Kompetansebygging 
er viktig, også i tider med litt skjelvende 
økonomi, ja, kanskje særlig i slike tider. 
Vi vil oppfordre alle å være pådrivere for 
egen kompetanseoppbygging, og vi er 
også svært interessert i innspill til nye 
kurs/konferanser dere mener GeoForum 
må ta inn i sitt program. Bruk Geo-
Forums nye hjemmesider for kontakt 
med sekretariatet eller styret.

God høst!

Så ble det høst

RAPPORT FRA BESTIKKET

Tekst: STEINAR  WERGELAND 
Foto: Ingeborg Skrudland
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Gratulerer Polarinstituttet!
Gratulerer til Polarinstituttet som fikk 1. pris 
under International Cartographic Conference 
som beste papirkart i konkurranse med 268 
andre! Norge markerer seg i verdenstoppen i 
starten av International Map Year som er en 
verdensomspennende markering av kartet. http://
mapyear.org/about-international-map-year/

Siden GeoForum måtte avlyse seminaret om 
evaluering av matrikkelloven i august benytter 
jeg lederen til å skrive om evalueringsrapporten.

Kartverket utførte evalueringen på oppdrag 
fra departementet. Retningslinjer for hvordan 
lovrevisjonsarbeid skal gjennomføres er fulgt. 
Se hele evalueringsrapporten her: http://www.
geoforum.no/sluttrapport-fra-evaluering-av-
matrikkelloven/

Formålet med evalueringen er å gi svar på 
om målene med matrikkelreformen er opp-
nådd. Rapporten konkluderer med at reformen 
bare delvis må sies å være oppnådd og anbefa-
ler iverksetting av lovrevisjonsarbeidet på en 
rekke punkter. Evalueringsrapporten bygger 
utelukkende på intervjuer med primærkilder 
og sekundærkilder.

Primærkilde var kommunesamlinger fire 
ulike steder der ca. 60 kommuner var re-
presentert. GeoForums rolle var å utpeke 
representanter og være observatør under disse 
samlingene. Særmøter med andre sentrale 
aktører var den andre primærkilden. Jeg opp-
levde at kommunesamlingene ble gjennomført 
på en ryddig måte av Kartverket. 

Sekundærkilder er resultat fra NIVI-
undersøkelsen fra 2011 om hvilke oppgaver 
og aktiviteter som burde vektlegges for å 
bedre matrikkelens kvalitet. Kartverket 
var bestiller og 83 % av landets kommuner 
svarte. Resultater av matrikkeltilsyn fra ca. 
10 % av landets kommuner var den andre 
sekundærkilden.

Primærkildene fikk spørsmål knyttet til 
lovutvalgets mandat som i sin tid resulterte i 
NOU 1999:1, Lov om eiendomsregistrering. 
Det ble også stilt andre spørsmål for å få svar 
på om lovens formål om et ensartet og pålitelig 
register, er oppnådd.

Rapporten inneholder sammendrag av 
svarene fra hvert spørsmål og Kartverkets 
anbefalinger til iverksetting av tiltak. 

Det er noe underlig at sekundærkildene 
som undersøkelsen fra NIVI i 2011 og resultat 
fra matrikkeltilsyn tillegges så stor vekt. 
Undersøkelsen ble gjennomført ett år etter at 
matrikkelloven trådte i kraft.  Det kan stilles 
spørsmål til Kartverkets veiledningsplikt.  
Det er og har vært et skrikende behov for 

veiledningsmateriell i hvordan utføre arbeider 
etter matrikkelloven.

Kartverket mener at NIVIs rapport om 
etterslep i føring i matrikkelen kan legges til 
grunn selv om denne ikke er overens med 
konklusjonen fra kommunesamlingene 
fordi de andre primærkildene konkluderte 
annerledes enn i kommunesamlingene. 
Det opplyses at NIVIs rapport viste at 85 
kommuner mener Kartverket bør etablere et 
tilbud om føring av matrikkelen. 

Kartverket anbefaler at dokumentasjons-
kravene til det som skal føres i matrikkelen 
bør vurderes og om arbeidet med føringen bør 
løses annerledes enn i dag. 

Gjennomgang av den kommunale 
monopolsituasjonen var også ett av 
spørsmålene som ble stilt til lovutvalget i 
sin tid og resulterte til slutt med vedtaket 
i stortinget i 2007 om å la kommuner ha 
monopol på eiendomsoppmåling som en 
forvaltningsoppgave. På kommunesamlingene 
ble det ikke drøftet om monopolsituasjonen 
skulle opphøre, snarere hvordan arbeidet 
fungerer i kommunene i dag. Flere mente 
at kompetansen nå var bedre og alle 
primærkildene pekte på utfordringer med 
kapasitet, føring av kompliserte saker, 
kompetanse og gebyr. Kartverkets anbefaling 
var at det blir gitt mandat til lovrevisjonsarbeid 
om det er behov for endringer i hvordan 
det matrikulære arbeidet løses, i lys av det 
primærkildene tok opp. 

I Stortinget den 18. juni ble det fremlagt 
et representantforslag om oppheving 
av det kommunale monopolet på 
eiendomsoppmåling. Forslaget ble fremlagt 
av leder i kommunalkomiteen på vegne av 
samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, 
Kristelig Folkeparti og Venstre. Stortinget ber 
regjeringen utrede forslag om å oppheve det 
kommunale ansvaret for eiendomsoppmåling. 

Vi har i denne utgaven i Posisjon fått innlegg 
som belyser ulike meninger om forslaget.

God lesning! 

MILJØMERKET

2041        Trykksak     
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Gratulerer Polarinstituttet!

AKTUELT

Norge har verdens beste kart!
I forbindelse med «27th International Cartographic Conference» i Rio de Janeiro siste uken i august ble det holdt en stor kartutstilling. 
Der ble Norsk Polarinstitutt sitt kart ; «3D-kart Longyearbyen og omegn»  kåret som vinner i klassen «Papirkart». Dette var den 
desidert største klassen, og med det den mest prestisjetunge under utstillingen.

Tekst og foto: KRISTOFFER KRISTIANSEN og TERJE MIDTBØ

I fagjuryens begrunnelse kunne man lese 
følgende: «A large format oblique view 
which represents the terrain in an attractive 
style. The details invites you to explore. 
Artistic cartography at its best.»

De andre klassene i utstillingen 
var: «Digitale produkter», «Atlaser», 
«Kartografiske produkter for utdanning» 
og «Andre karto grafiske produkter». 
Til sammen var det med over 400 
kartprodukter i utstillingen. 269 av disse var 
i klassen «Papirkart». Norge bidrog med 
tilsammen 14 produkter.

Polarinstituttet sitt «3D-kart Longyearby-
en og omegn» er tidligere prisbelønnet med 
både fagjuryen sin førstepris og publikums-
prisen ved årets Geomatikkdager på Lille-
hammer. En stolt leder for kartseksjonen 
ved Polarinstituttet kunne selv motta prisen 
under avslutningsseremonien i Rio.

Følgende kartprodusenter representerte 
Norge med til sammen 14 utmerkete 
produkter: Norsk Polarinstitutt  (3D Map 
Longyearbyen and environs / Hiking map 
Longyearbyen and environs). Mesterkart 
(Leisure Map Sykkylven). Statens kartverk 
Sjø (Sjøkart Sognesjøen Stavenes / 
Havnekart Florø - Smøla). eMap (Pilgrim 
ways in Europe / Sogn and Fjordane county 
map / Veiatlas Trondheimsområdet). 
NGU (National radon susceptibility map 

/ Landforms and sediments, Bjørndalen, 
Svalbard). Ringerike Orienteringslag 
(Eggemoen orienteringskart). Wing 
Orienteringsklubb (Møllenberg 
orienteringskart). Cappelen Damm AS 
(Oslomarka vinter / Bykart Stavanger-
Sandnes).

Den 27. internasjonale 
kartografikonferansen ble arrangert i Rio 
de Janeiro, Brasil, 23.-28. august 2015. 
ICA-konferansen arrangeres annet hvert 
år. Fra Norge deltok 5 personer. I 2017 er 
konferansen i Washington og i 2019 er 
Tokyo arrangør.

Kristoffer Kristiansen (ansvarlig for den norske utstillingen), Georg Gartner (president i ICA), Yngve Melvær (leder for 
kartseksjonen ved Polarinstituttet) og Kenneth Field (leder i kartjuryen). (Foto: T. Midtbø)
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AKTUELT

Viser detaljer 
i landskapet
Tekst og foto: ELIN VINJE JENSSEN, Polarinstituttet

Kartet er basert på data produsert av 
kartseksjonen ved Polarinstituttet, og er 
utformet av topograf Anders Skoglund.

– Ved kartseksjonen produserer vi 
kartdata for norske polarområder, og dette 
kartet er basert på nye og høydetaljerte data 
som vi ønsket å visualisere på en ny måte. 
Det er mange fine detaljer i landskapet på 
Svalbard, og det kommer ganske godt fram 
når man viser det i et slikt fugleperspektiv, 
forteller Skoglund, og legger ikke skjul på at 
han og resten av kollegene på seksjonen er 
fornøyde med å få den gjeve prisen.

– Vi ble veldig glade, og prisen viser også 
at vårt arbeid blir lagt merke til i fagmiljøer 
utenfor landets grenser, sier Skoglund.

Topograf Anders Skoglund med skjermbilde av 3D-kartet 
som fikk førsteprisen under den årlige internasjonale 
kartografikonferansen. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk 
Polarinstitutt Et slag monopol

Representantforslaget om å oppheve det kommunale monopolet på oppmåling 
møtes med både begeistring og skepsis i bransjen. Forslagsstilleren selv mener 
det vil føre til mer likhet i pris og kortere ventetider.

Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN
Illustrasjon: PRODUSENTEN

– Gjennom å oppheve monopolet i 
denne saken vil det bli mer likhet i pris 
fra kommune til kommune, og det vil 
mest sannsynlig bli kortere ventetid, 
skriver Helge Andre Njåstad (FrP) i en 
epost til Posisjon. Det var Njåstad som 
før sommeren fremmet forslaget på 
vegne av samarbeidspartiene Høyre, 
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 
og Venstre. Njåstad tror ikke at en 
opphevelse av monopolet vil føre til 
flere tvistesaker.

– Det kan selvfølgelig oppstå uheldige 
situasjoner, på lik linje med dagens 
praksis. For øvrig må også et firma som 
ønsker å være seriøs og profesjonell 
kunne kalles objektiv. Regjeringen, som 
skal komme tilbake til Stortinget med 
saken, vil nok komme med forslag under 
dette punktet, skriver Njåstad. 

Representantforslaget ble fremmet 
helt på tampen av stortingssesjonen 
før sommeren. Alle saker skal gjennom 

presidentskapet før den blir tildelt 
en komité, noe denne saken ikke har 
vært. Njåstad mener at det ikke vil ta 
lang tid før denne saken blir tildelt en 
komite, uten at han gir en mer konkret 
fremdriftsplan på saken.

Forslaget hilses velkommen av deler av 
bransjen, mens andre er skeptiske. Posisjon 
viderebringer her syn fra begge hold.

• Fremskrittspartiet har fremmet 
et forslag om opphevelse av 
det kommunale monopolet på 
oppmåling

• FrP og Høyre med 
samarbeidspartiene Venstre og 
Kristelig Folkeparti mener at en 
opphevelse vil føre til mindre 
prisforskjeller fra kommune til 
kommune – og kortere ventetid på 
eiendomsoppmåling

• Forslaget ble fremme før 
sommeren, og skal gjennom 
presidentskapet på Stortinget før 
det blir tildelt en komite for videre 
behandling

• Det kommunale monopolet har 
vært foreslått opphevet tidligere, 
men ble stoppet i 2007. Forslaget 
kommer nå på nytt, når FrP og 
Høyre med samarbeidspartiene 
har flertall i Stortinget

Helge Andre 
Njåstad (FrP) 
fremmet 
forslaget om 
opphevelse av 
monopolet før 
sommeren.

FAKTA
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Kommentar fra en storby kommune 

– fritt landmålervalg
I pressemelding fra KMD vises det til store forskjeller i gebyrsatsene fra kommune til kommune samt at mange kommuner har 
lang ventetid for å få utført oppmålingstjenesten. 

Tekst: ASTRID S. ØIE og ELLEN TETLIE BREVIK, Trondheim kommune

Dette er de uttalte motivene som ligger til 
grunn for at regjeringen ønsker å oppheve 
monopolet slik at grunneier selv kan velge 
det selskapet som leverer varen til riktig tid 
og pris. 

Riktig tid 
Størsteparten av opprettelser av 
eiendommer skjer i de største by-
kommunene. Det vil derfor være relevant 
å se til disse kommunene når det gjøres 
en vurdering om hva som er effektiv 
saksbehandling, kostnad og kvalitet 
på tjenesten. Det er opprettet et faglig 
samarbeidsforum mellom bykommunene 
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, 
Bærum, Drammen, Kristiansand, 
Fredrikstad, Tromsø og Sandnes som 
har som mål å forvalte lovverket likt. 
Dette har vært et viktig samarbeid, som 
har medført økt kvalitet og kompetanse 
innenfor faget. Det skal ikke være 
forskjell om du rekvirerer en oppmåling 
i Oslo eller Tromsø, men variasjonene 
på gebyr og saksbehandlingstid vil 
naturlig avvike noe i forhold til hvordan 
den enkelte kommune styres og driftes. 
Rapportering (KOSTRA) fra de 10 største 
kommunen i landet viser små variasjoner. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 
på 10 uker for opprettelse av eiendom. 
Dette er godt innenfor lovens krav 
til saksbehandlingstid på16 uker. 
Det må nevnes at kommunene er 
upartisk og prinsipiell mot kunden, 
har god landmålerskikk, og endrer 
ikke prioritet i saker selv om det er 
sterke utbyggingsaktører i markedet. 
Det offentlige vil alltid måtte følge 
likebehandlingsprinsippet jf. lovverket. 
Kvaliteten på tjenesten som leveres fra 
det offentlig vil derfor være tilnærmet 
den samme uavhengig av pris pr. 
eiendomstomt. 

Storbykommunene har etter lovend-
ring (matrikkelloven) opparbeidet seg en 

høy faglig kompetanse for å sikre kvalitet 
og effektivitet i samsvar med formålet i 
loven. Statistikken viser også dette. 

Pris 
I pressemeldinga fra KMD vises det 
til fakta om gebyret som varierer 
fra 835,- til 45.000,- på en standard 
eneboligtomt. Vi stiller spørsmålstegn 
ved relevansen disse ytterpunktene 
har for diskusjonen. Ser vi igjen på de 
10 største kommunene har disse en 
gjennomsnittlig gebyrsats på 22.500,- 
Satsene varierer fra 20.000,- til 28.000,- 
med unntak av Sandnes kommune som 
er subsidiert av kommunekassen. De 
har en sats på kr 13.000,- Dette viser 
igjen at vi er i henhold til lovverket om 
selvkostfinansiering av tjenesten all den 
tid variasjonene er så små. Det vil alltid 
være lokale forskjeller, også for private 
aktører. 

Trondheim kommune har i perioder 
hatt mangel på ressurser på grunn av 
høy aktivitet i eiendomsmarkedet. Det 
har medført at vi har kjøpt tjenesten fra 
konsulentfirmaer. Ved å sammenligne kjøpt 
tjeneste og selvkostfinansiert tjeneste, ser 
vi at oppmåling av en boligtomt er dyrere 
med innleid tjeneste enn om kommunen 
utførte det selv. Det er viktig å presisere at 
kjøpt tjeneste bare innbefatter oppmåling 
i marka og kommunen må i tillegg 
fremskaffe grunnlagsmateriale, tolke data 
fra leverandør, matrikkelføre og tinglyse.  
Kostnad for denne type eiendomstomt 
blir betydelig høyere for samfunnet da 
kommunen må finansiere tilleggstjenestene 
som skal utføres av det offentlige. I dag 
er hele tjenesten fra vedtak til tinglysing 
inkludert i gebyret. 

Matrikkelen
Ved en privatisering må det opprettes 
en matrikkel som har tjenester som er 
uavhengig av utfører. I dag er den mangelfull 

for registrering av saksinformasjon som 
volum, bruksrettsgrenser, protokoller 
fra forretningen, høydedata og 
arkivtjenester m.m. Rammeverket for 
matrikkelen er i dag for svakt til å kunne 
håndtere flere tjenesteleverandører. I 
dag er det kun tilrettelagt for kommunal 
eiendomsforvaltning, som følger saken fra 
søknad til tinglysning. 

Vi har i vår kommune svært gode 
erfaringer med at kommunen tar ansvar 
for hele prosessen, fra søknad om deling 
til merking i marka med tilhørende 
matrikkelføring. Bruk av innleide 
konsulenter i noen saker har bidratt til å 
synliggjøre nytten av at saken følges opp 
gjennom hele prosessen av én og samme 
aktør. I den argumentasjonen som føres 
vektlegges det i alt for liten grad hvilken 
betydning matrikkelens innhold og kvalitet 
har for samfunnet, tross dagens fokus på 
offentlig service, digitalisering av offentlig 
tjenester og elektronisk selvbetjening 
for innbyggeren. Eksempelvis gjelder 
dette blant annet konsekvensutredninger 
i planprosesser, elektronisk plan- og 
byggesaker, statistikk, eiendomsskatt, 
formueskatt bolig, pantsetting, salg med 
videre.

Før landmålingstjenesten privatiseres 
mener vi derfor at det i forkant også må 
gjennomgås grundig og avklares hvilken 
innvirkning en slik privatisering vil få for 
matrikkelens innhold, så lenge det er et krav 
om at matrikkelen skal være et ensartet og 
pålitelig eiendomsregister, jf ml §1. Det kan 
være på sin plass å nevne at de viktigste 
momentene fra departementet da ny lov 
(matrikkelloven) ble utredet var at det 
skulle etableres et moderne og troverdig 
eiendomsregister. 

ET SLAG MONOPOL
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AKTUELT

Pressemelding fra bransjeforeningen Geomatikkbedriftene 

Nå blir det billigere å måle 
opp eiendommen din 
Geomatikkbedriftene mener det er store samfunnsmessige besparelser i en opphevelse av 
oppmålingsmonopolet, samtidig som det vil gi en bransje med liten rekruttering et løft og større anerkjennelse. 

Fritt landmålervalg 
Under Bondevikregjeringen 1997-
2005 ble det utarbeidet forslag til 
ny matrikkel lov som skulle erstatte 
Delingsloven av 1978. I forarbeidet til 
loven ble det lagt stor vekt på å skille 
mellom oppmåling som tjeneste og 
matrikkelføring som myndighetsopp-
gave. Tanken var å privatisere selve 
oppmålingsarbeidet, samt skape en ny 
profesjon, statsautorisert landmåler. 

Tanken om opphevelse av 
oppmålingsmonopolet møtte stor 
motstand blant kommunalt ansatte 
på oppmålingskontorene, og ved 
innføring av loven i 2007, når de 
rødgrønne satt ved roret, ble tanken 
om fritt landmålervalg lagt i skuffen 
og monopolet opprettholdt. 

Geomatikkbedriftene (GB) 
GB har i 2015 fulgt opp denne saken 
overfor sentrale politikere på Stortinget 
og 18. juni 2015 vedtok Stortinget å be 
regjeringen om å utrede en opphevelse 
av det kommunale monopolet når det 
gjelder oppmålingsforretninger. 

Det betyr at man åpner for fritt 
landmålervalg, slik at grunneier selv 
kan velge det foretaket som leverer det 
beste tilbudet for den aktuelle saken, 
med hensyn til kompetanse, leverings-
tid og pris. 

Raskere, billigere, bedre 
Erfaringene viser at ordningen med 
kommunalt ansvar for oppmålingen 
fungerer ulikt rundt i kommunene. 
Kommunens gebyrer skal være basert 
på selvkost, men varierer likevel svært 
mye fra kommune til kommune. 

Det er til dels lange ventetider på 
å få utført oppmåling. Lovens krav 
er at oppmåling skal være utført 
innen 16 uker, men fristen kan 
forlenges hvis det kommer snø. Det 
er uheldig at innbyggerne risikerer 
lange ventetider uten at det finnes en 
legitim grunn til det. 

At oppmåling er privat 
tjenesteproduksjon er ikke til hinder 
for at kommuner og andre offentlige 
virksomheter også kan søke om 
å bli godkjent landmålerforetak. 
I tillegg er det nødvendig med en 
overgangsperiode der kommunene 
kan utføre oppmåling uten å være 
godkjent landmålerforetak. 

Overføring av ansvaret for å 
utføre oppmålingsforretninger fra 
kommunene til privat sektor må skje 
over noen år slik at kommunene får 
tid til å omstille seg og det blir etablert 
et tilstrekkelig privat tilbud. 

Kommunens landmåler kan ikke på 
samme måte som en privat landmåler, 
bistå grunneier i søknadsfasen og med 
å få nødvendige avtaler med naboer 
om felles veg, avløpsledninger, gjerder 
osv., noe som ofte er nødvendig for 
opprettelse av nye eiendommer.  
Private foretak kan plassere (stikke ut) 
veger, bygninger og nye tomtegrenser, 
men kan ikke måle inn de samme 
grensene for registering i matrikkelen. 
Det skaper unødvendig og fordyrende 
dobbeltarbeid. 

 Praktiseringen av 2007 loven har 
vist at det er vanskelig skille mellom 
myndighetsoppgaver og tjeneste-
produksjon. Det er behov for klarere 
regler for hva kommunen på den ene 

siden kan bestemme med hjemmel i 
plan og bygningsloven og matrikke-
loven, og hva grunneiere rår over når 
det gjelder fastsetting og plassering av 
grenser i marka.

I sum er det grunn til å oppheve 
den kommunale eneretten og åpne 
for fritt landmålervalg. Det betyr at 
grunneier selv kan velge det foretaket 
som leverer det beste tilbudet for 
den aktuelle saken, med hensyn til 
kompetanse, leveringstid og pris.  

Leder i Geomatikkbedriftene, 
Øystein Halvorsen.

ET SLAG MONOPOL



POSISJON  NR. 1 - 2015                9

HOLD AV DATOEN! 
3.-5. februar 2016
SCANDIC HOTEL FORNEBU
geodata.no/norskbk2016 • facebook.com/esrinorskbk

• Koordinering av planer - KGrav
• Søknadsbehandling - Vei og VA
• Samordnet gravemelding og kabelpåvisning
• Dokumentasjon av ledningsnett
• Råte- og tilstandskontroll av stolper

• Stikking/maskinstyring - vei/jernbane/bygg
• Mengdeberegning og kontraktsoppfølging
• Grunnlags- og setningsmålinger
• 3D-modeller for prosjektering/BIM
• Kartlegging med droner
• Eiendomsmålinger

• Digitalisering og arkiv
• Datafangst i felt
• Konsulenttjenester
• Eiendomsskatt og matrikkel
• Utviklingstjenester

PMS 280
PMS 398

telefon 810 33 400 • firmapost@geomatikk.no • www.geomatikk.no

telefon 810 33 400 • post.survey@geomatikk.no • www.geomatikk-survey.no

telefon 73 10 99 50 • post@geomatikk-ikt.no • www.geomatikk-ikt.no
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Oppmåling av eiendom  
– forvaltning eller tjeneste?
Betraktninger om dagnes ordning 
og fordeler og ulemper med fritt 
landmålervalg.

Tekst: EINAR KRAFFT MYHREN

Mange husker diskusjonene som gikk før 
matrikkelloven trådte i kraft, om hvorvidt 
oppmåling av eiendommer skulle utføres av 
godkjente foretak eller av kommunene. Nå 
som da er jeg opptatt av dette spørsmålet, 
som jeg mener reiser spørsmål av både 
praktisk og juridisk karakter.

Praktiske følger
I dag har kommunene organisert arbeidet 
med oppmåling og matrikkelføring på 
ulike måter. I mange kommuner er det (de) 
samme person(ene) som utfører oppmåling 
og som matrikkelfører. Dette er ikke i tråd 
med hovedtanken bak matrikkelloven, som 
bygger på at disse oppgavene skal skilles fra 
hverandre. Skillet mellom dem utgjør grensa 
mellom tjenesteproduksjon og forvaltning 
i det opprinnelige forslaget. Dette skillet 
pustes det nå liv i i form av et representant-
forslaget i Stortinget.

Fordelene ved at samme person utfø-

rer begge deler i samme sak er åpenbare: 
Det går mindre tid med til å sette seg inn 
i saken, til kontroll og til oppklaring av 
misforståelser. Flere deler av arbeidet kan 
utføres parallelt, og det blir en stor grad av 
fleksibilitet i utførelsen av oppgaven. For 
partene er det en fordel at de kan forholde 
seg til en person som håndterer hele saken, 
og at denne personen er nøytral i forholdet 
mellom partene. Dette krever på den  
annen side at landmåleren/matrikkelføreren 
er disiplinert, og ser til at sluttresultatet 
oppfyller de nødvendige krav. Det vil jeg tro 
er oppfylt i stor grad, da det ikke har vært 
mange klagesaker til fylkesmennene eller 
Sivilombudsmannen i matrikkellovsaker. 
Tilsynsrapportene fra Kartverket er heller 
ikke skremmende lesning i så måte.

Juridiske forhold
Oppmålingsforretninger skiller seg fra 
oppgaver som tiltakshavere får utført av 
private konsulenter i dag ved at de avklarer 
og fastsetter eksisterende grenser mellom 
eiendommer. Det er altså ikke som ved 
prosjektering av bygg, at eventuelle feil 
kun blir et forhold mellom tiltakshaver og 

konsulent – her er det naboer som direkte 
får fastlagt grensene for sin eiendom. 
Selv om grensefastsettelsen kan angripes 
rettslig i etterkant, og selv om den fordrer 
enighet mellom partene, er det ingen 
tvil om at resultatet av forretningen står 
sterkt. Landmålerens hjelp til partene med 
tolkningen av aktuelle dokumenter er en 
viktig del av dette. Spesielt utenfor byene 
kan det ofte være krevende, og erfaring og 
kjennskap til lokale forhold og varianter i 
beskrivelsene er en stor fordel. Like viktig 
er landmålerens nøytrale rolle. Den er 
avgjørende både av hensyn til likeverdig 
behandling av partene, og for partenes tillit 
til at landmåleren ikke fremmer den ene 
partens syn.

I dag skal landmåleren gjøre partene i 
en oppmålingsforretning oppmerksom på 
forhold av personlig eller økonomisk art 
som kan medføre inhabilitet. Dette er en 
tilnærming som er kjent fra andre deler av 
forvaltningen, og er en god modell for å sikre 
uavhengigheten. Ved «fritt landmålervalg» 
endrer dette seg radikalt – landmåleren er 
hyret inn av en part. Tross alle fagre ønsker 
om «god landmålerskikk» vil dette skape 

Forfatteren har jobbet med kommunal oppmåling i til sammen 28 år, først som ”flisegutt”, siden som bestyrer og landmåler. 
Synspunktene som kommer fram her står ene og alene for hans regning.

ET SLAG MONOPOL
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problemer med tanke på de andre partenes 
tillit, spesielt i saker med innslag av store 
økonomiske interesser, konflikt og/eller usik-
kerhet. Dette vil i særlig grad være tilfelle der 
«kunden» er et stort utbyggingsfirma, som 
det er grunn til å tro at landmålerforetaket 
gjerne vil ha et godt forhold til – de vil jo leve 
av sine kunder. På den måten vil man bidra 
til å bryte ned den tilliten som er viktig på 
mange samfunnsområder, og som bidrar til at 
opprettelse og overdragelse av fast eiendom i 
Norge er både trygt og effektivt.

Organiseringen av oppmålings forretninger 
vil også ha stor betydning for klageadgangen. 
Så lenge den er en forvaltningsoppgave er 
det forvaltningslovens regler som gjelder. Det 
innebærer at alle parter i saken har samme 
adgang til å klage på utførelse og resultat. 
Ved organisering som tjeneste vil det være 
et annet sett med regler som virker. «Kun-
den» kan klage til forbrukerinstanser, men 
hva med naboene? Og hvor enkelt vil det 
være å avgjøre om man er misfornøyd med 
gjennomføringen av forretningen eller med 
matrikkelføringen? Sistnevnte vil jo fortsatt 
være en forvaltningsoppgave. Her er det 
duket for byråkratiske kasteballer som flyr 
mellom ulike deler av privat og offentlig by-

råkrati, med negative følger for retts sikkerhet 
og effektivitet.

Man kan innvende at det er flere foretak 
som gjennomfører oppmålingsforretnin-
ger i dag. Det er helt korrekt. Den viktige 
forskjellen er at deres oppdragsgiver ikke 
er en av partene, men derimot kommunen, 
og at forretningen utføres på vegne av den. 
For øvrig har jeg, i min kontakt med private 
landmålere, fått et klart inntrykk av at de 
heller ønsker en slik ordning enn at de 
skal bli kontaktet av den enkelte «kunde». 
Konsulentene har i dag en profesjonell part 
å forholde seg til, ansvaret ligger til syvende 
og sist hos kommunen, og landmålerens 
nøytrale rolle er ivaretatt. Det er også i tråd 
med ønsket om lokalt selvstyre at kommu-
nene selv kan avgjøre i hvilken grad de vil 
benytte slike tjenester.

Problemer med dagens ordning
Forslagsstillerne peker på de store variasjonene 
kommunene imellom når det gjelder gebyrer. 
Dette er opplagt et problem, når variasjonene 
blir så ekstreme som det man viser til. Et viktig 
spørsmål er hvorvidt alle kommuner holder 
seg innenfor selvkost som maksimal gebyrinn-
tekt. På den annen side må man tolerere visse 

variasjoner mellom kommunene, og ved «fritt 
landmålervalg» vil prisene også variere mye, 
bl.a. etter hvor i landet man er.

Lang ventetid blir også påpekt. Det er 
mulig å innføre kortere frister, men det vil 
ha sin pris i form av høyere utgifter og lavere 
kvalitet. Det er også viktig å holde tunga 
rett i munnen ved vurderingen av saksbe-
handlingstiden. KOSTRA viser et landsgjen-
nomsnitt på 57 dager for opprettelse av en 
grunneiendom. Det er åpenbart at det er 
svært lite av denne tiden som faktisk går med 
til å varsle og gjennomføre forretningen i 
tillegg til å utføre målearbeidet. Tidstyvene 
ligger andre steder, og vil bli flere og sterkere 
når det innføres ennå flere ledd.

Sluttord:
Jeg kan ikke se at «fritt landmålervalg» 
totalt sett gir noen gevinst, og våger den 
påstand at forslaget vitner om manglende 
innsikt i hvordan disse sakene faktisk fore-
går. I den forbindelse er det verdt å merke 
seg at mindretallet i matrikkellovutvalget, 
som ønsket å beholde kommunens mulig-
het til enerett på oppgaven, var nettopp de 
personene som hadde erfaring med denne 
typen arbeid!

ET SLAG MONOPOL

Alltid oppdaterte data fra Norkarts eiendomsdatabase - alt du trenger på ett sted. 
 
Vi benytter til en enhver tid best egnede teknologi for å løse dine utfordringer. 

Norkart kan levere den informasjonen og de rapporter du trenger på det formatet 
du ønsker – akkurat når du ønsker!

TRENGER DU EIENDOMSINFORMASJON?

Vil du vite mer om dette. Ta kontakt med 
Hanne Therese Jødal Skallerud på tlf 901 88 139 
eller e-post hanne.therese.jodal-skallerud@norkart.no  
www.norkart.no
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Monopolets pris
Leder av kommunalkomiteen har på vegne av regjeringen og samarbeidspartiene 
fremmet forslag om å oppheve det kommunale monopolet for arbeid etter 
matrikkelloven.

Tekst: GUNNAR GUNDERSEN, oppmålingssjef i Grimstad kommune

Slik jeg ser det er det på høy tid at sentrale 
politikerne tar tak i denne saken.

Aftenposten for 25. august 2013 hadde 
et oppslag om «Enorme gebyrforskjeller» 
som omhandler norske kommuners ulike 
gebyrsatser for oppmålingstjenester.  
Artikkelen viser prisene de enkelte 
kommunene tar for oppmåling av en 
tomt på 750m² («Kostra-rapport 2012»), 
og også hva et utvalg av kommuner tar 
for oppmåling av andre arealstørrelser. 
Artikkelen dokumenterer enorme 
prisforskjeller, på tross av at kommunene 
ikke har lov til å beregne seg mere enn 
selvkost for oppmålingstjenestene.

I artikkelen «Monopolets pris» i tidsskrif-
tet Kart og plan nr.1 2014 har undertegnede 
forklart hvordan det kommunale oppmå-
lingsmonopolet har oppstått, og hvordan 
det har utviklet seg fra Skylddelingsloven av 
1909 via Lov om bygningsvesenet av 1924, 
Bygningsloven av 1965, Delingsloven av 
1978 frem til dagens Matrikkellov.

Artikkelens konklusjon:
«Den foran beskrevne historie har bevirket 
at vi har fått et lovverk som er mere tilpasset 
forvaltningen enn rekvirentene.

Den foran beskrevne historie har bevirket 
at vi har fått en forvaltningskultur hos dem 
som praktiserer lovverket, og ikke den 
tjenestekulturen som var intensjonen både 
med Delingsloven og Matrikkelloven.

Utviklingen kan ikke fortsette som nå.
Vi må få et lovverk som er tilpasset kun-

dene både når det gjelder kvalitet og pris. 
Forvaltningen skal tjene innbyggerne og 
ikke omvendt.»

Partiskhet
Som et argument mot å oppheve det kommunale 
monopolet blir det hevdet at en privat landmåler 
som er betalt av en av partene kan bli oppfattet 
som partisk i en oppmålingssak.

Med dagens monopol og kommunale 
organisering kan imidlertid den kommunalt 
ansatte landmåler svært lett bli oppfattet 
som partisk. 

I Grimstad kommune står kommunen selv 
som grunneier til ca. 5 % av samtlige registrerte 
matrikkelnummer. I tillegg eier kommunen 
omfattende vei- og gategrunn med ingen eller 
tvilsom juridisk dokumentasjon på erverv. Jeg 
antar at forholdet er noe tilsvarende i andre 
kommuner.

Ved innføringen av Delingsloven var man 
klar over faren for kommunal partiskhet, og 
dette skulle bøtes på ved å opprette en egen 
«Oppmålingsmyndighet» som skulle forestå 
arbeidet etter lovens kapitler 2 og 3 (§ 1-2). 
Om organiseringen av oppmålingstjenesten 
i kommunene siteres fra «Håndbok til de-
lingsloven» (første utgave, desember 1979): 
«Ideelt sett burde oppmålingsmyndighe-
ten organiseres som en egen enhet med 
fagkompetanse, utstyr og kapasitet til selv å 
utføre alle kommunale oppmålingsoppgaver. 
Oppmålingsenheten bør i eiendomsretts-
lige og faglige vurderinger stå fritt i forhold 
til kommuneadministrasjonen for øvrig 
for å kunne opptre objektivt i saker hvor 
kommunen er involvert som grunneier (jfr. 
Delingsforskriftenes 3.2)».  

Flere kommuner kunne gå sammen om 
felles oppmålingsmyndighet.

Oppmålingstjenesten ble imidlertid på den-
ne måten utenfor politisk kontroll, og Norske 
Kommuners Sentralforbund (NKS) var 
pådriver for en lovendring i 1995 (55/1995) 
der § 1-2 i Delingsloven (Oppmålingsmyndig-
het) ble endret slik at kravet til opprettelse av 
en oppmålingsmyndighet ble sløyfet. Nå ble 
det «fritt fram» for kommunene til å foreta 
«samordnede» organiseringer. 

Ved en opphevelse av monopolet for 
tjenestefunksjonen forutsettes en autori-
sasjonsordning på linje med andre land. 
Dersom en autorisert landmåler oppfattes 
som partisk i forhold til to parter, kan han 
bli fratatt autorisasjonen. Denne ordningen 
fungerer som kjent i andre europeiske land, 
og er betydelig mere betryggende enn den 
ordningen vi har i Norge i dag.

Gebyrer/kostnader.
Etter Delingsloven av 1978 kunne kommu-

nestyret vedta gebyrregulativ for arbeidet 
etter loven, og regulativet skulle godkjennes 
av Fylkesmannen (§ 5-2).

Norske Kommuners Sentralforbund 
(NKS) la fram «forslag til gebyrmal» for 
oppmålingsarbeider i 1980 i to alternativer. 
Det ene alternativet var basert på faste 
arealgrenser, mens det andre var basert 
på flytende arealgrenser som inneholdt 
formler for gebyrberegningene. Nesten 
alle kommunene valgte å følge det første 
alternativet (det enkleste å praktisere). 

Ved lovendringen i 1995 (55/1995) ble 
også § 5-2 (Gebyr) endret slik at det ikke 
lenger var nødvendig med Fylkesmannens 
godkjenning av kommunens gebyrregulativ. 
Nå ble det «fritt fram» for kommunene til å 
sette priser på sine oppmålingstjenester. 

Arbeidet med en ny matrikkellov ble 
imidlertid startet allerede i 1995, og det «lå i 
kortene» at loven skulle endres slik at tjeneste-
delen (etter mønster fra bl.a. Danmark) skulle 
kunne tilbys fra det private markedet ved en 
autorisasjonsordning. Det var også det som 
ble vedtatt av Stortinget den 17. juni 2005.

Da «den rødgrønne regjeringen» overtok 
høsten 2005 varslet den imidlertid at den 
ville beholde det kommunale monopolet, og 
da den nye matrikkelloven ble innført i 2010 
og monopolet ble videreført, fortsatte kom-
munene å vedta gebyrsatser som tidligere, 
uten noen form for kontroll av om prisene 
var reelle.

Mangel på konkurranse på prissetting 
av tjenestedelen, Norske Kommuners 
Sentralforbunds «gebyrmal», bortfallet 
av kontrollorgan for gebyrregulativ og en 
samorganisering med plan- og byggesak 
som ineffektiviserer oppmålingstjenesten 
og som nærmest umuliggjør beregning 
av selvkost, har ført til at kundene må 
betale beløp som er helt hinsides den reelle 
kostnaden for varen. 

Kompetanse/kvalitet.
I den opprinnelige matrikkelloven ble det 
satt kompetansekrav til landmåleren, men 
da monopolet ble videreført ble paragrafene 
36, 37, 38 og 40 opphevet, og kravet til 
kompetanse for utøverne av tjenestedelen 
forsvant dermed. I dag er det derfor 
ingen formelle kompetansekrav til den 
kommunale landmåleren.
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I Delingsloven skulle rekvirenten motta 
et «målebrev» som beskrev det arbeidet 
som var utført. Etter Matrikkelloven skal 
rekvirenten bare motta et «matrikkelbrev». 
Matrikkelbrevet er en datautskrift av matrik-
kelens registrerte data for eiendommen. Ved 
delingssaker er dette normalt tilstrekkelig, 
men i andre saker som gjelder grenser naboer 
i mellom, er dette svært dårlig informasjon.

Andre forhold som bør endres.
Etter Delingsloven kunne landmåleren foreta 
mindre grensejusteringer mellom eiendom-

mer. Hvor store arealoverføringene kunne 
være var overlatt til landmåleren etter forhol-
dene på stedet. Pantesikkerhet og tredjeparts 
rettigheter måtte selvsagt ivaretas.

Denne ordningen førte til svært mange 
rimelige og fornuftige endringer av grenser 
mellom eiendommer. De kommunene jeg 
kjenner syntes denne ordningen fungerte 
svært godt.

I Matrikkelloven er det satt en grense for 
arealoverføring på maksimalt 5% av minste 
eiendom eller en maksimal verdioverføring 
på 1G. 

Det er imidlertid ingen sammenheng mel-
lom maksimumsareal og maksimal verdio-
verføring. Hvis vi sier at en normal boligtomt 
er på 900 m², vil 5% utgjøre 45m².  1G= kr. 
90 068,- Tilsvarende maksimumsareal vil 
derfor utgjøre en verdi på ca. kr. 2 000,- per 
m².  I rurale strøk er en slik pris helt utenke-
lig. Jeg antar at grensen på 1G er satt av 
hensyn til statens behov for dokumentavgift. 
Arealgrensen på 5% har vel ingen fornuftig 
begrunnelse? Denne grensen fører til frustra-
sjoner, unødvendig arbeid og unødvendige 
kostnader og må rett og slett oppheves!

«Slik jeg ser det er det på høy tid at sentrale politikerne tar tak i denne saken.»
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Automatisk leveranse av situasjonskart 
i Drammen kommune
Drammen kommune har automatisert leveransen av situasjonskart for alle som 
skal fremme en byggesøknad eller fradele en eiendom. Innbyggere i Drammen 
kommune kan dermed bestille og få levert situasjonskart og nabolister uavhengig av 
åpningstider hos kommunen.

Tekst: erik.landsnes@norconsult.com

Drammen kommune har som krav at alle 
bygningstiltak og nye eiendomsgrenser 
skal tegnes inn i kartet når man fremmer 
byggesøknad eller fradeling av eiendom. 
Situasjonskartene bestilles gjennom nett-
butikken Infoland. Bestillingsforespørselen 
går direkte til ISY WinMap WebInnsyn 
som er Drammen kommune sin løsning 
for kartinnsyn. Kart og tilhørende doku-
menter produseres automatisk og leveres 
elektronisk til bestiller sammen med link 
for nedlastning. Produktpakken inneholder 
også naboliste over valgt område. I tillegg 
leveres skjema for nabovarsel etter plan- og 

bygningsloven, sjekkliste for byggesak i 
Drammen kommune, samt dispensasjons-
søknader og beskrivelse for hvordan du 
tegner tiltaket ditt på situasjonskartet.

Automatisk kontroll av leveransen
Når ISY WinMap WebInnsyn mottar en 
bestilling blir det foretatt en automatisk 
kontroll av om situasjonskartet kan 
produseres i A4 uten at det kreves mindre 
målestokk enn 1:1000. Situasjonskart som ikke 
kan leveres i A4, på grunn av at eiendommen 
er for stor, legges til internkontroll i 
ordretorget. I tillegg kjøres det en automatisk 

kontroll av kvaliteten på eiendomsgrensene 
fra Matrikkelen. Dersom eiendommen har 
usikre grenser vil dette vises tydelig med egen 
advarsel på situasjonskartet.

Fra manuelt arbeid til helautomatisk 
leveranse
Tidligere ble slike henvendelser håndtert 
internt i kommunen hvor saksbehandlere 
produserte og sendte ut kartene 
manuelt. En helautomatisert leveranse 
av disse tjenesten har frigjort mye tid hos 
saksbehandlere som nå kan prioritere andre 
viktige oppgaver. I tillegg har kommunen 
fått utvidet sitt tjenestetilbud utover vanlige 
åpningstider, og dette er en veldig viktig 
faktor for brukerne som i dag forventer å 
få tak i dokumentene når det måtte passe 
dem. Nå får innbyggerne i Drammen 
kommune det slik de ønsker.
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Sentrale arrangementer 
høsten 2015, våren 2016

Den kloke tegning
13. og 14. oktober på Scandic Fornebu
For 12. gang arrangeres Den kloke tegning. Konferansen omhandler 
digital utveksling og tverrfaglig kommunikasjon mellom fag og faser 
innen bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE). Konferansen er 
for hele det bygde miljø, både anlegg og bygg. Oppdragsgivere, pro-
sjekterende, utførende, leverandører og forvaltere møtes på tvers av 
fagene. Den kloke tegning er en felles arena hvor praktiske brukere 
og ledere møtes.
Program og link til påmelding finnes på geoforum.no

Geodesi- og hydrografidagene
18. og 19. november på Sundvolden Hotell
Arrangementet gjennomføres for 29. gang og er et samarbeid 
mellom GeoForum og Kartverket. Konferansen er et forum for 
presentasjon og diskusjon av aktuelle tema innen geodesi og hydro-
grafi, med blanding av teoretiske og praktiske emner. Det tilstrebes 
et høyt faglig nivå, men det stilles ikke andre kvalifikasjonskrav til 
deltagerne enn interesse for fagområdene. Det er også ønskelig at 
innholdet skal ha størst mulig relevans for den daglige jobben.

Program og påmelding blir gjort tilgjengelig på geoforum.no siste 
halvdel av september.

Kommunal geomatikkonferanse
Scandic Fornebu 1. – 2. desember
Delta på konferansen og bli oppdatert i hva som skjer innen geo-
matikk for kommunesektoren. Kommunal geomatikkonferanse er 
for deg som jobber med geomatikk i en kommune eller jobber i 
samarbeid med geomatikkmiljøet i kommuner. Dette innbefatter 
også planmiljøet.

Konferansen arrangeres for første gang med to parallelle sesjoner 
som fordyper seg innen plan og geomatikk. Vi håper dermed å få 
flere fra planmiljøet til å delta på konferansen enn tidligere år.
Program og påmelding er tilgjengelig på geoforum.no 

GeoKlar - Nasjonal beredskapskonferanse
24. november på Clarion Oslo Airport Hotel
GeoForum og Kartverket skal arrangere en beredskapskonferanse 
med utgangspunkt i geografiske data. Kart og geodata er et viktig 
informasjonsgrunnlag for nasjonale nødetater og beredskapsorgani-
sasjoner, og gode kart over sjø og land er avgjørende for enhver kri-
seplanlegging og – håndtering. Konferansen skal synliggjøre hvilke 
data som er tilgjengelig i dag, og vise hvordan et felles kartgrunnlag 

kan skape bedre samhandling mellom aktørene i en beredskaps-
situasjon. Det vil også bli foredrag fra kommuner og andre bered-
skapsaktører.

Program og påmelding vil bli klar siste halvdel av september.

X, Y og Z 2016
19. og 20. januar på Scandic Fornebu
Arrangementet er en felles arena for både beslutningstakere og 
praktiske utøvere som arbeider med infrastruktur både over og 
under bakken. Målgruppen er således utøvere/landmålere, bestil-
lere, forvaltere, systemleverandører og systemeiere. Disse kan for 
eksempel komme fra privat og offentlige organisasjoner som entre-
prenører, NSB, Statnett, kommuner, vegvesen, kabel-/fiberleggere, 
energiselskap, konsulenter, olje/gass osv. 

Det er ønskelig å samle store og små aktører innen VA, el og 
tele/fiber. 

Program og påmelding blir klart i november.

Stikningskonferansen 2016
1. og 2. februar på Clarion Hotel Oslo Airport
Aktiviteten innen bygg- og anleggsnæringen er stor, og prosjektene 
er mange og ofte kompliserte. De formelle rammene er i forandring, 
krav til kompetanse og dokumentasjon øker og ny teknologi, og 
programvare er i stadig utvikling. Med dette som bakgrunn ønsker 
GeoForum i samarbeid med bransjen å gjennomføre Stikningskon-
feransen for 32. gang med fokus på brukerne. Dette for å skape en 
felles arena for praktiske utøvere innen offentlig og privat virksom-
het, både de som direkte arbeider med oppmåling som for eksempel 
anleggs- og byggrelatert stikning, oppmålingsfirma og store og små 
entreprenørfirma, samt leverandører av produkter og tjenester. 

Program og påmelding blir klart i begynnelsen av desember.

Geomatikkdagene 2016
08. – 10. mars på Scandic Parken Hotell Ålesund 
Geomatikkdagene er geomatikkbransjens årlige konferanse og ar-
rangeres for 46. gang. Denne samler bransjen, presenterer nyvinnin-
ger og skaper aktuelle og spennende diskusjoner. Alle sentrale aktø-
rer bidrar, og konferansen gjennomføres med utstilling, tradisjonelle 
foredrag, posters, lyntaler, osv. 

Målgruppen er brukere, forvaltere og produsenter av geografiske 
data og programvare. Dette inkluderer offentlige, kommunale og pri-
vate aktører innen geomatikkbransjen, BAE-næringen og IT-bransjen.

Program og påmelding blir klart i løpet av januar.
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Klare for ny beredskapskonferanse
24. november arrangeres «GeoKlar – nasjonal beredskapskonferanse». Komiteen ønsker at beredskapsarbeid med kart blir en 
naturlig del av kommuners og offentlige aktørers hverdag.

– Det blir hardt å toppe fjorårets suksess, 
men vi er straks klare til å offentliggjøre 
årets program – som vi ser blir både bre-
dere og minst like spennende som fjorårets, 
sier Tomas Martin Holtan fra Kartverket. 
Målgruppen for konferansen er alle som 
jobber med – og er opptatt av – kart og 
beredskap.

– Vi ønsker å vise gode eksempler på 
beredskapsarbeid rundt om i landet, som 
deltakerne kan ta lærdom av. Konferansen 
vil vise konkrete eksempler fra brukere av 
kart og geografisk informasjon i blant annet 
kommunale ROS-analyser, fra nødetatene og 
fra andre statlige myndigheter. Målet med 
konferansen er at beredskapsarbeid med kart 

blir en naturlig del av hverdagen til alle lan-
dets kommuner, forklarer Holtan. Program 
og påmelding vil være klart i månedsskiftet 
september/oktober. Konferansen holdes på 
Clarion Oslo Airport Hotel 24. november. 

Årets programkomite:
• Tomas-Martin Holtan, Kartverket
• Per Olaf Torkildsen, Justis-og beredskaps-

departementet
• Stein Moen, Heimevernet
• Webjørn Finsland, Oslo kommune
• Fred Runar Fjelltveit, Norkart
• Tore Jensen, Geodata
• Erland Røed, Kartverket
• Sverre Røed-Bottenvann, GeoForum

Mange fornøyde deltakere under fjorårets GeoKlar – og 
komiteen satser på at deltakerne får minst like godt utbytte 
av årets konferanse. FOTO: Sveinung Engeland, Kartverket.

Telefon:   +47 22 88 58 70    /     post@teamexact.com     /    www.teamexact.com  

Totalleverandør av oppmålingstjenester  
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BLOM er en ledende europeisk leverandør innen innsamling, 
prosessering og modellering av geografisk informasjon. Blom 
besitter unike europeiske databaser av kart, flybilder og 
modeller. Selskapet leverer data og ulike løsninger for tilgang 
til dataene.

· Flyfotografering
· Laserskanning
· Kartlegging
· Skråbilder
· Databaser / visualisering

· Gatebilder
· Skogkartlegging

· 3D-modellering

· GIS-analyser

· Konsulenttjenester

· Reguleringsplaner

www.blomasa.com | Tel: + 47 23 25 45 00
E-mail: info.no@blomasa.com

Skråfoto - BlomOBLIQUE

Gatebilder - BlomSTREET - Powered by C
yclo
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Kommunal 
geomatikkonferanse  
på Fornebu
Scandic Fornebu 1. – 2. desember

Delta på konferansen og bli oppdatert i hva som skjer 
innen geomatikk for kommunesektoren. Kommunal 
geomatikkonferanse er for deg som jobber med 
geomatikk i en kommune eller jobber i samarbeid med 
geomatikkmiljøet i kommuner. Dette innbefatter også 
planmiljøet.

Forenkling, fornying og forbedring, sier kommunal- 
og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, men 
hvordan får vi det egentlig til?

Samspillet mellom plan, bygg og matrikkel er et 
sentralt tema på konferansen. Konferansen inneholder 
praktiske, gode eksempler fra kommuner i tillegg til 
nyheter du bør vite noe om.

Forslaget om oppheving av kommunalt monopol 
på eiendomsoppmåling skaper engasjement. Det blir 
innlegg fra flere parter for å belyse ulike synspunkter.

Konferansen arrangeres for første gang med to 
parallelle sesjoner som fordyper seg innen plan og 
geomatikk. Vi håper dermed å få flere fra planmiljøet 
til å delta på konferansen enn tidligere år.

Vi er glade for at Geovekst kommune ønsker å ha sin 
års samling på konferansen også i år.

Programkomiteen består av:
• Ida Rørbye, Kartverket (leder)
• Ole Grammeltvedt,  

Sandes kommune og kommunegruppa
• Steinar Langnes, Narvik kommune
• Nils Prestholdt, Fylkesmannen i Telemark
• Reidar Sætveit, Hamar kommune
• Marianne Meinich, GeoForum, sekretær
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18                 POSISJON  NR. 1 - 2015

AKTUELT

Høye ambisjoner for Geomatikkdagene
Programkomiteen har høye ambisjoner for neste års Geomatikkdager, som 
arrangeres 8.-10. mars i Ålesund! 

Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN. Foto: Privat

Brorparten av komiteens medlemmer hadde 
anledning til å stille på det første møtet for 
Geomatikkdagene 2016, som tradisjonen tro 
ble holdt på konferansehotellet. Ikke bare er 
Ålesund en flott by å arrangere en konferanse 
på, men den har også interessante virksomheter 
som det er vel verdt for konferansedeltakerne 
å ta nærmere i øyesyn. Etter noen år hvor 
Geomatikkdagene ikke har tilbudt ekskursjon, 
ligger det an til at det blir ekskursjoner i 2016.

Merverdi
– Dette handler om å gi merverdi til del-
takerne. Vi planlegger også å legge til rette 
for ulike workshops under konferansen, sier 
Jorunn Kragset fra Norkart, som er leder av 
programkomiteen for andre gang.

Selv om de sosiale aktivitetene er viktig 

for mange, er det i første omgang det faglige 
programmet som skal fastsettes.

– Det blir sendt ut «call for papers» i 
midten av september. Vi oppfordrer alle i 
bransjen til å sende inn forslag til foredrag! 
I år kommer «call for papers» til å inne-
holde forslag til sesjoner som vi vil bygge 
programmet videre på. Dette gjør vi for å gi 
bransjen en ide om hva vi ønsker at konfe-
ransen skal inneholde, sier Kragset.

Nye geogründere
Under årets Geomatikkdager på 
Lillehammer ble konseptet med 
«geogründere» testet ut for første gang. Her 
fikk fem personer presentere et konsept 
eller en ide som viser geodata i bruk på 
innovative måter. Både under konferansen 

og i evalueringen i etterkant fikk komiteen 
mange positive tilbakemeldinger på akkurat 
dette, så det er allerede klart at en ny 
geogründer skal kåres i Ålesund.

– Geomatikkdagene skal føre til diskusjon 
og inspirasjon – og nå satser vi på å få mange 
gode foredrag å velge blant, slik at vi under 
konferansen kan presentere et tverrsnitt 
av hva bransjen jobber med. Vi har så vidt 
kommet i gang med planleggingen, men 
vi ser allerede nå at vi kommer til å lage en 
fantastisk konferanse i Ålesund, sier Kragset.

Programkomiteen består foruten Jorunn 
Kragset av Kåre Conradsen (Tønsberg 
kommune), Bjørn Arild Godager (HiG), 
Wenche Mork (Kartverket), Kristian 
Hole Fløtre (KMD), Christine Hyllestad 
(student NMBU), Anders Tiltnes 
(TerraTec) og Elisabeth Bergstrøm 
(Fredrikstad kommune). 

Vi ønsker dere alle velkommen til Ålesund 
i mars 2016!!

Programkomiteen skal lage et fantastisk program for neste års Geomatikkdager. Ikke alle hadde anledning til å være med opp til Fjellstua, men her er (f.v) 
Anders Tiltnes, Kåre Conradsen, Bjørn Arild Godager og Sverre Røed-Bottenvann. Foran står Kristian Hole Fløtre og Jorunn Kragset.
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Les mer på www.isy.no eller kontakt: 
kjell.sandal@norconsult.com - telefon: 454 04 670

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

  Analyse 

  Databasekobling 

  Matrikkel
  Plan
  Landmåling 
  

ISY WINMAP PRO 

En komplett GIS-løsning 
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Går foran med eByggeSak
Trondheim kommune publiserte før sommeren kvalifikasjonsgrunnlaget for 
eByggeSak på Doffin. – Vi håper å ha et nytt system på plass i løpet av 2016, sier 
bygningssjef Steinulf Hoel i Trondheim kommune til Posisjon.

Tekst: SVERRE RØED-BOTTENVANN

Trondheim kommune har vært aktivt med 
i prosessen med først å lage et utkast til 
kravspesifikasjon som mange kommuner 
kan benytte seg av, og har deretter jobbet for 
å tilpasse denne til Trondheim kommunes 
lokale behov og ønsker.

Rom for lokale tilpasninger
– KS KommITs innsats og arbeid har vært 
vesentlig i dette arbeidet som tilrettelegger 
og pådriver. For byggesakskontoret i 
Trondheim kommune har det også vært 
vesentlig at vi har hatt kollegaer som har 
hatt interesse til å bruke tid på dette.
– Hva var særlig utfordrende ved utarbeidel-
sen av en omforent spesifikasjon?

– Nå er ikke dette en kravspesifikasjon 
som vil være helt lik for kommune til kom-

mune, det vil og må være rom for lokale 
tilpasninger. Kravspesifikasjonen bygger 
derfor på en del felles standarder som alle 
kommuner kan benytte dersom man skal gå 
til anskaffelse av en ny arbeidsplattform for 
byggesaksbehandling, opplyser Hoel.

Lik og korrekt behandling
– Hvordan vil eByggeSak etter hvert påvirke 
søkere og dere som saksbehandler?

– Vi i Trondheim kommune ser at 
det er vesentlig potensial for å forbedre 
saksbehandlingen ved å anskaffe et 
saksbehandlingssystem som er skreddersydd 
til byggesaksbehandling. Vi tror et system 
som gir saksbehandler støtte og veiledning 
underveis vil føre til både mer effektiv 
saksbehandling, men vel så viktig; det vil 

kunne bidra til enda mer lik og korrekt 
behandling av søknader, understreker han.

En annen målsetting er at 
saksbehandlerne skal få et verktøy som 
gir støtte i saksbehandlingen slik at man 
ikke blir avhengig av manuelle sjekklister 
og at kan bruke mindre tid på å innhente 
informasjon fra ulike kilder ved vurderingen 
av en søknad.

– Størst effekt får likevel den nye arbeids-
flata først når ny søknadsløsning for søkerne 
er på plass. Når begge disse løsningene, 
både ny arbeidsflate og ny søknadsportal 
for innsending av byggesøknad, er på plass 
og fungerer sammen, har vi tro på at det 
vil utgjøre en vesentlig forskjell både for 
publikum/søkere og saksbehandlerne på 
byggesakskontoret, poengterer Hoel.

Han håper at kommunen har et nytt system 
på plass i løpet av 2016, mens etableringen av 
en ny søknadsportal nok vil ta noen måneder 
ekstra.

Pressemelding EXACT:

Geo Survey blir EXACT
Fra årsskiftet 2015 endret Geo Survey AS navnet til EXACT. 

«Vi synes EXACT beskriver vår virksomhet 
godt, ettersom vi alltid arbeider med eksakt 
presisjon. Dessuten blir vår kommunikasjon 
enda mer tydelig, ettersom alle søsterselskaper 
i konsernet går under det samme navnet. 
Exact er et moderne geomatikkselskap, 
hvor våre medarbeidere utnytter sin LEAN 
kompetanse til å alltid se etter forbedringer i 
prosjektene. Det er viktig for Exact å ta ansvar 
for å tilfredsstille våre kunders behov for 
effektive prosjekt¬gjennomføringer med høy 
kvalitet. Exact har vært involvert i de største 
og mest renommerte utbyggingsprosjekter 

i Norge de siste 60 år innen infrastruktur, 
industri og offshore.» Forteller daglig leder 
Kurt Foreman. 

Totalleverandør av geomatikktjenester
EXACT ble grunnlagt i 1954 og har ca. 
200 spesialister som leverer et bredt 
spekter av oppmålingstekniske tjenester 
til bygg- og anleggsbransjen, on- og 
offshoreindustrien samt offentlige og 
private organisasjoner i hele Norden. 
EXACT er å finne i Norge, Sverige, 
Finland, Estland, Tsjekkia og Canada. 

Kurt Foreman 
er daglig leder i 
Exact.

AKTUELT
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Rapport om bygningsdelen i matrikkelen
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har 
mottatt en rapport fra Kartverket om 
registrering av bygningsopplysninger i 
matrikkelen. 

Rapporten er tilgjengelig på departementets 
nettsider. 

Departementet sier at det tar sikte på å 
utarbeide en høring om bygningsdelen i 
matrikkelen. 

Matrikkelen skal inneholde opplysninger 
som er nødvendig for privat og offentlig 
oppgaveløsning, bl.a. planlegging, utbygging, 
bruk og vern av fast eiendom, offentlig styring 
og saksbehandling og for et fungerende 
eiendomsmarked, jf. matrikkellova §4 
første ledd. Det gjelder for det første 
de offisielle betegnelsene for de enkelte 
matrikkelenhetene, adresser, bygninger, 
boliger og andre bruksenheter. Matrikkelen 
skal videre gi tilstrekkelige opplysninger for 
at offentlige organ kan utføre standardiserte 
oppgaver knyttet til fast eiendom, uten å måtte 
hente inn tilleggsopplysninger. Det kan f.eks. 
være bygningsareal til bruk for innkreving av 
vann- og kloakkavgift. Matrikkelen er også 
ment å dekke behovet for fast og standardisert 
informasjon for de vanligste private 
handlinger som gjelder fast eiendom, jf. Ot. 
prp. nr. 70 (2004-2005).

Når det gjelder opplysninger om 
bygninger, boliger og andre bruksenheter, er 
det viktig å merke seg at matrikkelen er ment 
å inneholde få og sentrale opplysninger:

Innholdet må i hovedsak avgrenses til 
opplysninger som offentlige organ kan opp-
datere som ledd i ordinær saksbehandling 

Matrikkelen skal omfatte opplysninger 
som det er formålstjenlig og kostnadsef-
fektivt å legge i et felles nasjonalt register. 
Opplysningene må være etterspurte 

Den konkrete listen med 
egenskapselementer har i realiteten ligget 
fast siden GAB ble etablert på begynnelsen 
av 1980-tallet, og ble i liten grad vurdert på 
nytt da matrikkelen kom til erstatning for 
GAB på slutten av 2000-tallet. I prinsippet 
gjelder det følgende opplysninger:

Klassifiseringskoder som angir byggets 
type og anvendelse (funksjon) eller opp-
rinnelig formål, data om bygningens stør-
relse og alder - og visse tekniske data. 

Kartverket skulle på denne bakgrunn 
foreta en strategisk avklaring om 
bygningsdelen av matrikkelen burde 
utvikles videre for å legge til rette 

for større brukergrupper og på større 
bruksområder. Kartverket organiserte 
arbeidet som et utredningsarbeid i regi 
av en arbeidsgruppe med deltakere fra 
Kartverket og kommuner. Arbeidsgruppens 
rapport ble sendt til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 30. april 2015.

Arbeidsgruppen anbefaler at hoved-
mengden av informasjonen som i dag ligger 
i matrikkelen skal videreføres, men med 
noen justeringer. Gruppen uttaler: 

«Vi ser at en hovedutfordring med 
bygningsdelen i matrikkelen i dag er 
kvaliteten på dataene i registeret. Det 
samme kan sies å gjelde systemløsningen 
og det at kjennskapen til opplysningene 
ikke er god nok. Dette er forhold som 
begrenser bruken av opplysninger i 
matrikkelen. Arbeidsgruppen finner derfor 
at det er lite tilfredsstillende å åpne for en 
matrikkel som skal favne mye videre enn 
det den gjør i dag. Vi ser ikke hvordan det 
å få mer data inn vil bedre den samlede 
kvaliteten på innholdet i matrikkelen.»

Arbeidsgruppen understreker at god 
kvalitet på bygningsinformasjonen er helt 
avgjørende. Arbeidsgruppen ser for seg 
et system for bygningsregistrering med 
nøkkelopplysninger som er lovforankret og 
saksbehandlet, men at det også kan foreligge 
koblinger til andre registre.

Departementet mener arbeidsgruppen har 
lagt et godt grunnlag for den videre drøftingen 
av bygningsdelen av matrikkelen. Departementet 
uttaler til Posisjon at offentlig saksbehandling 
vanskelig vil kunne dekke hele bygningsmassen, 
og at eier derfor bør få bedre mulighet til å 
oppdatere opplysninger om egne bygninger 
enn i dag – fortrinnsvis basert på selvbetjente 
løsninger. Departementet understreker behovet 
for å skille mellom opplysninger lagt inn av den 
enkelte, og opplysninger registrert gjennom 
offentlig saksbehandling.

Link til rapporten:
https://www.regjeringen.no/no/dokumen-
ter/rapport-om-bygningsdelen-i-matrikke-
len/id2439088/  

Arbeidsgruppen ser for seg et system for bygningsregistrering med nøkkelopplysninger som er lovforankret 
og saksbehandlet.
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En nestor takker av
Inge Leth-Olsen ble pensjonist fra 1. januar i år. Han har vært med på en nesten 50 år 
lang reise i norsk kartproduksjon og har gitt sitt betydelige bidrag til den utvikling vi 
har vært gjennom.

Tekst:  ANDREAS HOLTER, TerraTec AS

Ved årsskiftet ble vår kjære kollega Inge 
Leth-Olsen pensjonist etter en 48 år lang 
karriere i privat kartbransje. Han kan se 
tilbake på nesten 50 års utvikling av norsk 
kartbransje, og vi har valgt å intervjue ham 
for å få høre hans historie og opplevelse av 
denne bransjen.

Inge startet sin karriere som 
kartkonstruktørassistent i Fjellangers 
Oppmåling i 1966. Som han selv sier «Der 
satt jeg som nittenåring og spisset blyanter og 
rentegnet omriss av bygninger iført hvit frakk 
og slips. Yrket hadde status den gang!» Dette 
er en stor kontrast til dagens virkelighet, 
med en digitalisert hverdag. Hverken 
kartkonstruktørassistenten eller den hvite 
frakken finnes i dag. I 1968 fortsatte Inge 
som kartkonstruktør etter to år i opplæring. 
Det fortsatte han med i nesten tre år før 
han fikk nye utfordringer i 1971. Da dro han 
til Nairobi i Kenya hvor han ble med på å 
opprette et avdelingskontor for Fjellanger 
Widerøe bare 23 år gammel. I perioden 
1973-1975 (2½ år) var han avdelingsleder ved 
Nairobikontoret. Som han selv sier; «Dette 
oppholdet var kanskje det som har hatt størst 
betydning for meg i min yrkeskarriere. Å 
komme til et fremmed land og fremmed 
kultur som 23-åring, og få slike utfordringer, 
er ikke hverdagskost!».

Inge flyttet etter dette hjem til Norge, 
og fra 1976 jobbet han som konstruktør, 
produksjonsleder og prosjektleder 
ved Fjellanger Widerøe sitt kontor i 
Trondheim. Her fikk han være med på 
den rivende teknologiske utviklingen 
innen norsk kartproduksjon. I 1985 ble 
han operatør på den første analytiske 
kartkonstruksjonsmaskinen i Fjellanger 
Widerøe, en Zeiss Planicomp C 100. Med 
dette startet for alvor digital kartlegging 
i Norge. Senere fulgte Planicomp P3 som 
virkelig fikk fart på digital datafangst. 
Der deltok han aktivt i tilpasningen av 
digitaliseringsprogrammet PS-Dig slik at det 
ble effektivt i fotogrammetrisk datafangst. 
Dette programmet er faktisk i fortsatt bruk til 
konstruksjon og kvalitetskontroller, sier Inge.

Inge kjennetegnes som en svært 
nøye og dyktig person som går helt inn 
for de oppgaver og utfordringer han 

blir blitt gitt. I 1993 deltok han aktivt i 
arbeidet med å utarbeide en produkt- 
og produksjonsspesifikasjon for SOSI/
FKB, sammen med flere andre fra privat 
kartbransje og Statens Kartverk. Dette 
var et samarbeid hvor Fjellanger Widerøe 
sammen med de 3 andre store kartfirmaene 
i Norge, Blom, Kartkonsulentene og 
Norkart representerte vi teknologi- og 
produksjonskompetansen. I dette arbeidet 
etablerte vi en lenge etterlengtet standard 
for etablering av geodata i Norge. Vi holdt 
flere kurs hvor alle kartkonstruktørene 

i landet deltok. Dette betydde etter min 
mening et kvantesprang for kartbransjen, 
sier Inge.

I 1995 ble Inge engasjert av Norway 
Mapping Group. Dette var en organisasjon 
hvor flere norske kartleggingsfirma gikk 
sammen om større kartleggingsprosjekter i 
Tanzania, og etter hvert også i Mosambik. 
Disse prosjektene var finansiert av Norad 
og hadde som målsetting å modernisere 
de nasjonale kartverkene. Alle de største 
byene i disse landene fikk dermed sine 
første digitale kart.  I denne «pakken» 
lå det også teknologioverføring som 
gjorde det mulig for disse landene selv 
å produsere digitale kart. Inge ble med 
dette, i en femårsperiode, langpendler til 
Øst-Afrika hvor hovedoppgaven var å lære 

Inge Leth-Olsen 
mønstrer av etter 
nesten 50 år lang reise 
i norsk kartproduksjon

AKTUELT
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opp konstruktører og produksjonsledere 
i digital kartlegging. Eksisterende analoge 
kartkonstruksjonsinstrumenter ble modifisert 
med digitale givere og moderne PC’er. Den 
norske standarden ble lagt til grunn for 
opplæringen. Norge har dermed satt sine spor 
i kartene for Øst-Afrika, sier Inge tydelig stolt.

Fra 1995 ble det mye utenlandsoppdrag 
for Inge. 1995-1996 var Inge ansvarlig 
for opplæring i digital fotogrammetrisk 
kartlegging ved kartverket i Dar es Salaam, 
Tanzania. Fra 1996 - 1999 var han ansvarlig 
for opplæring i digital fotogrammetrisk 
kartlegging i kartverket i Maputo, 
Mosambik. Da han avsluttet hadde de lokale 
konstruktørene egenhendig kartlagt hele 
hovedstaden Maputo. Dette var et meget 
synlig resultat av hva teknologioverføring 
under u-hjelpsparaplyen kan få til.

I 1999, umiddelbart etter at 
engasjementet i Maputo var avsluttet, fikk 
han en forespørsel fra et japansk kartfirma 
og den japanske U-hjelpsorganisasjonen 
JICA om å delta i et nytt opplæringsprosjekt 
ved samme institusjon. Denne gangen var 
det nye kart i målestokk 1:50 000 som skulle 
etableres. Dermed dukket han på nytt opp 
på samme sted, med ny hatt, sammen med 
en hel stab med japanere.  Det var en svært 
interessant opplevelse å gå inn i et team 
med en helt annen kultur, sier Inge.

Den private kartbransjen har gjennom 
mange år gått gjennom mange opp og 
nedturer. I 2004 ble TerraTec etablert 
etter Fjellanger Widerøes konkurs høsten 
2003. Inge ble med på denne oppstarten 
og ble Produksjonsansvarlig med 
prosjektlederansvar, samt kvalitetsansvarlig 
for kartproduksjon i TerraTec. I dette 
lå det også opplæringsansvar for nye 
medarbeidere. 

I 2004 startet en prosess med utflagging 
av produksjon. Dette var helt nødvendig for 
å kunne konkurrere i markedet. «Det var 
med et tungt hjerte jeg i 2004 dro til lavkost-
land for å lære opp konstruktører i kartkon-
struksjon etter norsk standard. Jeg så ganske 
klart at dette var starten på en nedbygging 
av fagmiljøet i Norge. Men vi hadde faktisk 
ikke noe valg hvis vi fortsatt skulle overleve 
i kartmarkedet». Det er med en viss tristhet 
og oppgitthet Inge sier dette.  

Det å finne en god partner i lavkostland 
er i seg selv en stor utfordring. Inge var 
sentral i evaluering av flere leverandører, en 
tidkrevende og resurskrevende prosess. I 2007 
startet han en intensiv opplæring i SOSI/FKB 
av en rekke indiske kartkonstruktører hos 
leverandøren som til slutt ble den foretrukne 
for TerraTec. Dette ga gode resultater 
etter kort tid, og i dag utfører de nesten all 
kartkonstruksjon for TerraTec.

Dagens teknologi åpner for stadig bedre 
samarbeid over landegrensene. Dataoverfø-
ringer går lynkjapt, og det er lett å opp-
rettholde daglig kommunikasjon. Inge har 
utnyttet dette ved å bruke Skype i fjernun-
dervisning. Han delte sin skjerm som ble vist 
på storskjerm i konferanserommet i India der 
alle nøkkelpersonene hos leverandøren var 
samlet. På denne måten kunne han utdype 
endringer i standardene, samt gi tilbakemel-
dinger på utførte prosjekter. Diskusjonene 
gikk livlig og munnet ut i mange konstruktive 
tiltak. Det opplevdes nesten som om vi satt i 
samme rom, sier Inge engasjert og stolt.

Vi ba Inge beskrive status slik han ser 
den nå når han går av med pensjon. «Aldri 
før har det vært større kartproduksjon 
arealmessig (kanskje med unntak av ØK-
tiden). Aldri før har kart vært brukt av så 
mange. Aldri før har kart vært benyttet 

i så mange virksomheter. Aldri har kart 
vært viktigere i den offentlige og private 
forvaltningen. Aldri før har kart vært så 
billige. I kjølevatnet av denne utviklingen 
har fagmiljøet stadig skrumpet inn og 
er nå på et faretruende lavt nivå. Vi 
sliter med å få tak i kvalifiserte fagfolk 
som behersker fotogrammetri og 
kjenner den norske standarden. Selv 
om det er flinke fagfolk som utfører 
kartproduksjonen i lavkostlandene, vil 
det alltid være behov for personell som 
kan kontrollere sluttproduktet. Dette 
personellet må ha utstrakt kjennskap 
til særnorske forhold med hensyn til 
bildetolkning og de må kjenne SOSI / 
FKB ut og inn. Mitt hjertesukk er derfor 
at det må gjøres grep på nasjonalt nivå 
for å bedre rekrutteringen innen praktisk 
fotogrammetri, slik at dette faget blir 
bærekraftig i fremtiden»

Vi spør hva han skal gjøre nå når han 
«logger av» fra norsk kartbransje og går inn 
i en pensjonstilværelse. «Når FKB og SOSI 
nå forsvinner ut av mitt hode, har jeg nok 
av interesser som jeg kan bruke mer tid 
på. Hytta på Fosen vil i større grad bli mitt 
andre hjem, der sjøliv og seiling skal nytes 
i fulle drag. Reising til eksotiske mål er jeg 
ikke ferdig med; tur til Vietnam står allerede 
på reiseplanen. Og til våren blir skigåing 
avløst med kajakkpadling. Jeg gleder meg til 
en aktiv pensjonisttilværelse», poengterer 
Inge.

Vi ønsker å takke Inge for en fantastisk 
innsats i nærmere 50 år og ønsker ham 
lykke til videre som pensjonist. Han vil bli 
savnet og vi vil selvfølgelig holde kontakten i 
årene som kommer. Kjenner vi Inge rett, vil 
han nok følge med i kulissene i årene som 
kommer også.

Inge Leth-Olsen var på nittitallet i Mosambik der han var ansvarlig for opplæring i digital 
fotogrammetrisk kartlegging. Foto: privat

Fra 2008 i India som operatør. 
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Kommunens praksis ved behandling av endring av fast eiendom 

Spørreundersøkelsen 
Delesak i praksis 2015
Omfattende undersøkelse om 
behandling av søknad om deling av 
eiendom.

Tekst: LEIKNY GAMMELMO, Ph.D.-student, Norges  

miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Høsten 2015 sendes det ut en undersøkelse 
til alle landets kommuner for å kartlegge 
kommunens praksis når det gjelder behand-
ling av søknader etter plan- og bygningslo-
ven § 20-1 bokstav m (søknad om deling) og 
bruk av vedtaket i forbindelse med oppmå-
lingsforretningen. Under søkelsen danner det 
empiriske grunnlaget for mitt forsknings-
arbeid om endring av fast eiendom. Jeg tror 
det finnes et mangfold i hvordan prosessene 
gjennomføres og at det er mange dyktige 
saksbehandlere og landmålere ute i norske 
kommuner. Hvordan det faktisk er får jeg 
bare vite hvis DU svarer på undersøkelsen 
når den kommer til din kommune.

Gjennom forskningsprosjektet mitt 
«Fast eiendom i endring» ønsker jeg å se på 
offentlig forvaltning sin rolle, i henhold til lov 
og praksis, i eiendomsdannelsesprosessen, 
knyttet til behandling etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 bokstav m. I 
dagligtale benyttes fortsatt delesak og det 
vil være det jeg benytter i undersøkelsen. 
I eiendomsdannelsesprosessen er det en 
del som består av behandling av søknaden 
og fatte vedtak. Dette er kjernen i mitt 
forskningsarbeid. Samtidig som det som 
ligger forut for behandling og mulighetene 
vedtaket gir for landmåler og partene også er 
viktig.

Kommunen som enhet
Det er kommunene som er enheten jeg 
ønsker å undersøke. Spørreskjema som 
sendes ut vil i stor grad ha spørsmål knyttet 
til kommunen sin praksis, rutiner og 
saksmengde. Samtidig vil det være enkelt 
spørsmål som er knyttet til den som svarer 
sin faglige kompetanse og det vil være 
åpning for å komme med mer personlige 
tilbakemeldinger eller erfaringer til sist i 
undersøkelsen. 

Undersøkelsen vil ha to deler som 
sendes ut som separate undersøkelser. Del 
1 omhandler prosessen frem mot vedtak 
og vedtaket. Her er det ønskelig at en 
saksbehandler besvarer. Del 2 omhandler 
landmålerens oppgave med å sette vedtaket 
ut i marka. Her er det ønskelig at det er 
eiendomslandmåleren som besvarer. Hvis 
kommunen ikke utfører en av eller begge 
disse oppgavene selv håper jeg allikevel den 
som er ansvarlig for fagområdet i kommunen 
åpner undersøkelsene og besvarer de første 
spørsmålene. Det at en kommune ikke 
utfører for eksempel eiendomsmålinger 
selv, men for eksempel leier inn privat 
firma, vil også være interessant informasjon 
i forhold til å kartlegge situasjonen i 
norske kommuner. Det vil ikke bli sendt ut 
undersøkelser til private firma.

Svarprosent
Det er gjennomført få undersøkelser om 
kommunens praksis innen eiendomsdan-
nelse til tross for at kommunen er involvert 
i store deler av prosessen. For å få et resultat 
av undersøkelsen som kan generere generelle 
tolkninger av praksis bør svarprosenten være 

god. Spørsmål der få har valgt å svare vil 
kunne ha stor egenverdi i forhold til hvordan 
praksis kan utføres, men vil ikke si noe gene-
relt. Jeg håper saksbehandlere og landmålere 
ser nytten av undersøkelsen, og at hver eneste 
kommune som svarer teller. Dette er en 
mulighet til å få frem hvordan situasjonen er i 
norske kommuner blant dere som jobber med 
en del av landets viktige samfunnsutvikling. 

Utsendelse av spørreundersøkelsen
Når spørreundersøkelsene kommer i e-post-
kassen vil følgende titler stå i emnefeltet:

For del 1: Spørreundersøkelsen Delesak 
i praksis 2015 – Delesak (e-post bes sendt 
kommunens saksbehandler eller ansvarlig 
for behandling av delesaker)

For del 2: Spørreundersøkelsen Dele-
sak i praksis 2015 – Eiendomsoppmåling 
(e-posten bes sendt kommunens eiendoms-
landmåler eller ansvarlig for fagområdet)

I utgangspunktet er det e-post adressene 
til kommunenes postmottak som benyttes, 
men vet du at det er du eller din kollega 
som er rette mottaker så send meg gjerne en 
e-post adresse med kontaktopplysninger så 
kan undersøkelsen sendes direkte. Dette vil 
være til stor hjelp. Publisering av resultatene 
vil være anonymt. Kun samtaler der det er 
samtykket til at navn kan benyttes vil gjen-
gis med navn.

Undersøkelsene sendes ut parallelt i uke 44. 
Det vil gjennomføres en påminnelse og en  
eller to purringer til kommuner som ikke svarer.

Jeg tror det er et mangfold i organisering 
og saksbehandling. Om dette stemmer eller 
ikke finner jeg bare ut av hvis DU eller din 
kommune svarer. 

AKTUELT KONTAKTINFORMASJON:
Leikny Gammelmo, Ph.D.-student, Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU), Institutt for landskapsplanlegging 
(ILP), P.O. Boks 5003, 1432 Ås. 

E-post: leikny.gammelmo@nmbu.no 

Veiledere: Øystein Bjerva og Einar Hegstad, 
ILP-NMBU
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Ved årets Geomatikkdager på 
Lillehammer ble Kartutstillingen 
gjennomført for 19. gang – og her er 
fagjuryens vurderinger av bidragene.

TERJE MIDTBØ, NTNU
KRISTOFFER J. KRISTIANSEN, Kartverket

Ved årets Geomatikkdager på Lillehammer 
ble kartutstillingen gjennomført for 19. gang.

Det deltok til sammen 7 papirkart og 
2 digitale løsninger på årets utstilling. 
Kvaliteten på årets utstilling var 

gjennomgående høy, og med den sentrale 
plasseringen i lyse omgivelser vakte den 
utvilsomt oppmerksomhet blant deltakerne 
på konferansen. Her kommer en liten oversikt 
over produktene sammen med en svært kort 
oppsummering av juryens vurderinger:

 1 Sjøkart Sognesjøen – Stavenes, Kart 25 
– Kartverket Sjø 

Sjøkart Sognesjøen-Stavenes i målestokk 1:50 
000 dekker områdene i Ytre Sogn: Sogne-
sjøen-Sula-Bulandet/Værlandet-Askvoll-

Fagjuryens vurdering av Kartutstillingen 
på Geomatikkdagene 2015, Lillehammer

1

2
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Stavenes. Store deler av kartet er sjømålt på 
nytt og redigert med ny dybdeinformasjon. 
Noen stedsnavn er endret etter opplysninger 
hentet fra Sentralt stedsnavnsregister (SSR). 
Nye kompassroser med misvisning for 2015 
er påført. Sjøkartet har fått ny layout og 
fremstår mer internasjonalt i utformingen.

2 (se forrige side) Kystkart Florø – Smøla, Kart 308 
– Kartverket Sjø 
Kystkartet er nylig sjømålt og fremstår mer 
internasjonalt i utformingen. Også dette kar-
tet har fått nye kompassroser med misvisning 
for 2015 påført. Det kunne vært ønskelig med 
mer terrenginformasjon på landområdene.

3 Turkart Sykkylven – Mesterkart
Kartet med flott 3D-virkning viser Sykkylven 
kommune og dekker et populært tur- og fjell-
område i Vest-Norge. Kartet følger samme 
design som tidligere kart fra Mesterkart. Vil 
spesielt nevne at fjellskyggen ikke skjuler 
underliggende informasjon som høydekurver 
og tekstlig info, og det hever kvaliteten på 
kartet. Setrer i bruk (grønn fylt sirkel) domi-
nerer kartet i forhold til annen informasjon.

4 Temakart som viser Potensiell utskif-
tingsandel av arbeidskraft og kjønn på 
kommunalt og regionalt nivå i Hedmark og 
Dalarna i 2014 
–  ’Nordregio, Stockholm  

Kartet fremhever en kombinasjon av to 
indikatorer på arbeidsstyrken: utskiftnings-
andel av befolkningen i alderen 15-24 år 
som andel av befolkningen i alderen 55-64 
år og kjønnsforholdet; antall kvinner per 

100 menn i aldersgruppen 15-64 år. Hver 
av de to forholdene har blitt delt inn i tre 
klasser som resulterer i en ordning med ni 
kategorier totalt. Kartet bidrar til en bedre 
forståelse av situasjonen for arbeidsstyrken 
samt potensielle utfordringer i hver kom-
mune og region i Hedmark og Dalarna.

Det første man kan si om kartet er at det 
kreves en viss konsentrasjon for å forstå hva 
man prøver å formidle. For å forstå kartet 
er man avhengig av beskrivelsen. Det er 
en svært krevende øvelse å formidle ulike 
grader av en kombinasjon av to komponen-
ter i ett og samme kart. Kjønnsforholdet er 
gjengitt med en ordnende visuell variabel 
og kommer forholdsvis greit fram. Utskift-
ningsandelen, som i seg selv er et ordnende 
fenomen er ikke gjengitt ordnende i det 
visuelle bildet. Det gjør det vanskeligere å 
«se» denne i kartet.

5 WEBATLAS Kart – Norkart as
Norkart sitt Webatlas er et generelt kart 
over Norge som også kan brukes som bak-
grunn for kommunale data, kommunepla-
ner, reguleringsplaner med mer. Kartet, som 
er WMS-basert benytter standard kartdata 
fra FKB til N2000. I tillegg har man laget 
egen fjellskygge, byggskygge og takflater 
med solvinkel.

Kartet fremstår som et produkt med 
avdempede farger som er behagelige å se 
på. Det egner seg også som bakgrunnskart. 
Brukergrensesnittet er oversiktlig og relativt 
enkelt å forholde seg til. Man kunne allikevel 
ønsket seg at zoomen var noe mer trinnløs. 
Juryen stusset noe over at det er benyttet 

ulik solvinkel når man har laget fjellskygge 
og bygningsskygge. 3D-effekten vil først og 
fremst være effektiv ved metoden som er 
benyttet for fjellskyggen. Juryen registrerte 
også noen kuriositeter som dobbeltnavn på 
fjellområder og dårlig vegforbindelse langs 
riksgrensen mot Sverige. 

6  En historie om analyser i ArcGIS 
– Geodata AS 
Dette bidraget er en digital historiefortelling 
som viser praktiske eksempler på analyser. 
Nettverk-, raster-, 3D-, tid-, og klassiske 
konfliktanalyser blir presentert. Historien 
blir fortalt ved bruk av en av standard 
historiefortellingsmalene som ligger i ArcGIS 
Online – «Map Journal». Denne gir utgiveren 
anledning til å fortelle historier ved å kombinere 
kart, tekst, bilder, video og webinnhold.

Applikasjonen viser eksempler på geo-
grafiske analyser som kan gjøres basert på 
vanlige datasett. Dette skjer i en historiefor-
telling hjulpet av interaktive tematiske kart. 
Juryen verdsatte spesielt kreativiteten og 
mangfoldet i applikasjonen og at den på en 
god måte viser nytten av geografisk analyse. 
Applikasjonen har allikevel et forbedrings-
potensial. Blant annet er det skjemmende 
med tegnforklaringer som angir folketall 
med 6 desimaler bak komma! 

  7 Kyststien i Larvik kommune – Barkevik 
– Larvik kommune
Kyststien ytterst i Brunlanes er ca. 35 kilo-
meter lang. Den starter i Stavern og følger 
kysten forbi tettstedene Nevlunghavn og 
Helgeroa og slutter ikke langt fra grensen 

4
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5 6

7

8

mot Telemark. Stien følger svaberg, sand-
strender, grunne viker og skog. Kartet finnes 
også på kommunens turkart: http://tema.
webatlas.no/larvik/turkart

 Aktuell informasjon er fremhevet slik at 
kartet er lettlest. Rullestolvennlig sti er sam-
mensatt av rød og blå stipling. For fargeblinde/
svaksynte er dette en uheldig kombinasjon.

8 3D-kart Longyearbyen og omegn 
– Norsk Polarinstitutt) 

’Det er ingen vertikal overdrivelse i kartet. 
Den regulære fjellskyggen er satt sammen av 
belysning fra to kilder, i vest og nord. Juryen 
likte spesielt at det er lagt en svak gultone på 
«solsiden» av den regulære fjellskyggen, og 
en tilsvarende blåtone på «skyggesiden», for 
å få en bedre 3D-virkning; varmt i solsi-
den, kaldt i skyggen. Det er i tillegg laget 
kasteskygger i tillegg til regulær fjellskygge. 
Flott at sedimentasjonsstrømmer er visua-
lisert i havet utenfor elveutløpene. Det blir 
realistisk.

Kartets nedre avgrensing avsluttes som 
en høydeprofil (grå skravur) sett i forhold til 
havnivået.

Vurdering
Å gå gjennom kartene, vurdere kartogra-
fiske elementer ned til minste detalj og lage 
en presentasjon for et kyndig publikum er 
utvilsomt en arbeidskrevende oppgave. Det 
er likevel en givende og positiv oppdrag for 
juryen. Et høyt nivå på utstillingen skaper 
for så vidt et lite «problem» for juryen. Det 
blir vanskeligere å finne eksempler på hvor-
dan kartene kan forbedres. Heldigvis er ikke 
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Rettleiar om forvaltning av kommunalt planregister
Rettleiaren, som er utarbeidd av Kartverket, 
gjeld gode rutinar for forvaltning av 
plandata i digitalt planregister. Den 
gir råd og tips om korleis  arbeidet 
kan  organiserast og syner kor viktig 
tverrfagleg samarbeid er i arbeidet.

Rettleiaren inneheld også skjekklister for 
kommunane. Rettleiaren er mellom anna 

basert på innspel frå systemleverandørar. 
Kartverket vonar  systemleverandørane 
no vil  tilpasse sine eigne rettleiar 
til Kartverkets sin. Rettleiarane til 
systemleverandørane vil då vere del 2 
til ein samla rettleiar om forvaltning av 
kommunalt planregister.

Kartverket vil etter kvart tilby kurs eller 

Workshop med utgangspunkt i rettleiaren.
Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har godkjent 
rettleiaren.
Rettleiaren kan lastes ned fra Kartverkets 
nettsidar.

Pressemelding fra Kartverket:

AKTUELT

Fra Skog og landskap til NIBIO
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) 
ble etablert 1. juli 2015 som en fusjon 
av Skog og landskap, Bioforsk og NILF. 
Alvhild Hedstein er administrerende 
direktør. NIBIO er underlagt Landbruks- og 
matdepartementet som et forvaltningsorgan 
med særskilte fullmakter og med eget styre. 

Hovedkontoret er på Ås. Kartvirksomheten 
fra Skog og landskap finner dere igjen 
i Kart- og statistikkdivisjonen i NIBIO. 
Divisjonen ledes av divisjonsdirektør 
Hildegunn Norheim. Hjemmeside: www.
nibio.no

alt perfekt ennå, slik at juryen kan få noe å 
sette fingeren på.

I årets utstilling skulle det kåres tre 
førstepriser. Fagjuryen sitt oppdrag var å 
vurdere hvilke produkter som var beste 
papirkart og beste digitale produkt. Og så 
var det selvsagt publikumsprisen, der alle 
deltakerne ved konferansen har anledning til 
å avgi sin stemme. I år var det 87 deltakere 
som benyttet seg av stemmeretten. Med 
god margin ble det Norsk Polarinstitutt sitt 
«3D-kart Longyearbyen og omegn» som gikk 
av med seieren. 

Fagjuryen sin pris for beste papirkart gikk 
til det samme kartet. Juryen falt for en me-
get klar og tydelig kartografi og gav følgende 
karakteristikk av vinneren: 
Lyse og tiltalende farger på et ellers goldt landskap
• Tydelig, ryddig og oversiktlig informasjon 

i kartet
• God bruk av visuelle effekter

• 3D-effekten tydeliggjort med valg av 
farger på terrengskyggen og kasteskyggen

• Informasjonsmengde godt tilpasset 
målestokk

• Skrift på stedsnavn kan forbedres. Anbe-
faler ikke å dele et navn i svarte og hvite 
bokstaver avhengig av bakgrunnsfargen. 
Bedre å flytte navnet til enten lys eller 
mørk bakgrunn.

• Formatet tilsier at det utstilte produktet 
er laget for å ha på veggen 
I klassen digitale produkter var det bare 
2 deltagere. I dag presenteres svært mye 
geografisk informasjon ved hjelp av kart i 
digitale media. Vår oppfordring til bran-
sjen er å ta med de digitale produktene til 
neste års konferanse!  Det var utfordrende 
å skulle velge mellom to gode kandidater. 

• Det ene produktet har en ryddig og 
behagelig kartografi, med gjennomtenkt 
fargebruk. 

• Det andre produktet har mange innova-
tive løsninger og tematiske presentasjoner 
basert på visuelle variabler.

Valget falt på det siste produktet; Geodatas 
Analyser i ArcGIS.

 Fagjuryen, som består av Kristoffer J. 
Kristiansen, Kartverket, Terje Midtbø, 
NTNU og Anne-Lise Tufte, Kartverket 
(sekretær), takker alle bidragsyterne til 
årets kartutstilling. Vi vil også oppfordre 
kartprodusenter i Norge om å planlegge et 
eller flere bidrag til Geomatikkdagene 2016. 
Årets førstepris ved den internasjonale 
kartutstillingen i Rio de Janeiro viser igjen 
at Norsk kartografi ligger langt framme og 
at den nasjonale kartutstillingen kan være et 
første steg for å nå opp internasjonalt! 
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Kilden – en moderne innsynsløsning fra NIBIO
NIBIO har lansert en ny, moderne kartløsning som er en videreføring av Skog og 
landskap sin kartløsning Kilden. Navnet på løsningen er beholdt, men design og 
brukeropplevelsen er kraftig forbedret. 

Tekst: NIBIO
Illustrasjon: Skjermdump fra Kilden

Historien bak den nye kartløsningen 
Kilden viser hvordan moderne teknologi, 
fri programvare, gode samarbeidspartnere 
og ivrige programmerere til sammen kan 
skape gode løsninger. I begynnelsen av 
2014 så Skog og landskap at dagens Kilden 
var klar for fornying. Enten måtte vi flikke 
på det vi allerede hadde, eller så måtte 
dagens funksjonalitet flyttes over i en ny 
løsning. Valget ble etterhvert enkelt. Vi 
ønsket en smidig løsning som var enkel 
å vedlikeholde, og som kunne fungere 
på mobile plattformer. Valget falt på en 
løsning utviklet av det sveitsiske kartverket. 
Løsningen var utviklet i fri programvare, og 
lå tilgjengelig på GitHub, slik at utviklerne 
kunne laste ned koden, og tilpasse og 
videreutvikle løsningen etter våre behov. 
Det sveitsiske kartverket var positive til 
vår bruk av løsningen, og har også vært 
behjelpelige via nettmøter underveis. 

Tekniske fakta
Applikasjonen består av en tredelt struktur, 
med database i bunn, et tjenestelag i midten, 
og selve innsynsløsningen som brukeren ser 
på toppen. Innsynsløsningen benytter seg 
hovedsaklig av rammeverkene Openlayers 
til kartfunksjonalitet, Bootstrap til respon-
sivt design, slik at løsningen fungerer på 

alle skjermstørrelser, og Angular til selve 
utformingen av siden. All informasjon i 
løsningen ligger lagret i en PostGIS-data-
base, og tjenestene bruker åpne standarder. 
Tredelingen gjør det mulig å enkelt endre 
på innholdet, legge til nye kartlag og tilpasse 
endringer gjort hos andre dataleverandører, 
uten å måtte gjøre endringer i selve innsyns-
løsningen. På denne måten får løsningen 
mindre nedetid, og er mer stabil. 

Forbedringer
Sammenlignet med den gamle Kilden, er 
designet i nye Kilden gjennomtenkt og 
tilpasset NIBIO sin designprofil, noe som 
gir brukeren en helhetlig opplevelse når du 
går fra hovedsiden (http://www.nibio.no) 
over til kartløsningen (http://kilden.nibio.
no). Brukergrensesnittet er naturlig nok 
endret, og både søk og annen funksjonalitet 
ligner mer på det brukerne er vant til 
fra andre moderne kartløsninger. Søket 
bruker blant annet stedsnavnregisteret og 
matrikkelsøket fra Kartverket, og gir deg 
fortløpende svar mens du skriver. Kilden 
fungerer nå på nettbrett og i oppdatert 
versjon av de aller fleste nettlesere. Målet 
er at Kilden på sikt skal fungere godt på 
alle mobile enheter, også mobiltelefon. I den 
nye versjonen av Kilden er det plass til flere 

kartlag enn tidligere, noe det var stort behov 
for. Kartlagene er fordelt på fire fagområder, 
Arealinformasjon, Landskap, Jordsmonn og 
Reindrift, og det vil komme flere fagområder 
etter hvert. Allerede før jul skal det komme 
en Skogportal som eget fagområde. 

Brukerbehov
Selv om NIBIO har mange forskjellige 
brukere av Kilden, er primærbrukerne våre 
de som har interesser innenfor, og søker 
kunnskap om, landbruket. Ved siden av 
mange egne kartlag under fagområdene Are-
alinformasjon, Landskap, Jordsmonn, er det 
også koblet opp en god del eksterne kartlag 
som kan være nyttige for ulike bruksområ-
der knyttet til landbruket. For mange er det 
interessant å se på historiske data – hvordan 
var dette området tidligere? Derfor har vi lagt 
inn muligheten for å se på eldre ortofoto fra 
www.norgeibilder.no, og historisk ØK-raster 
fra Kartverket. Ved hjelp av sammenlignings-
funksjonalitet og gjennomsiktighet på kartla-
gene kan man bruke visuelle metoder for å se 
endringer som har skjedd. 

NIBIO ønsker en god dialog med 
brukerne sine, og mottar stadig ønsker 
om forbedringer av løsningen. Dette 
settes det stor pris på, og alle ønsker blir 
vurdert. Fremover vil vi blant annet jobbe 
for å få løsningen enda mer brukervennlig, 
det vil bli mulig å søke på og vise 
landbrukseiendommer, sende direktelenker 
til kartutsnittet og legge inn egne wms-
tjenester. 
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NYTT OM NAVN

Nytt om navn
MARCIN CZAPLA er 
ansatt som senioringe-
niør i Oslo avdelingen 
til Exact. Marcin har en 
Mastergrad i Engineering 
and Industrial Surveying. 

Marcin har lang erfaring med tradisjonelle 
landmålingsoppgaver, men har etter hvert 
spesialisert seg mot olje- og gassindustrien. 
Marcin er ansatt i spesialistgruppen i Oslo 
hvor han blant annet skal medvirke til å 
utvikle og gjennomføre nye tjenester. 

EDIN DZAKMIC (33 år) 
er ansatt på Geodatasek-
sjonen i Statens Vegvesen 
Region Sør

Edin vil arbeide som 
kart- og geodataforvalter 

i store prosjekt i Buskerud. Han vil hovedsa-
kelig arbeide med dataflyt fra store utbyg-
gingsprosjekt til NVDB og FKB. 
Han har en master grad i Geodesi fra Uni-
versitetet i Sarajevo

ØYSTEIN FJESETH 
jobber som Salgsingeniør 
Geodesi i Norgeodesi 
AS, avdeling Trond-
heim (TrønderGeodesi). 
Øystein har vært ansatt 

siden januar 2015 og han har bakgrunn 
fra offshoremåling i Reinertsen i tillegg til 
landmålingskompetanse innen kommunal-
teknikk og entreprenør. 

Øystein synes det er moro å jobbe med 
høyteknologiske løsninger fra Trimble og 
har ansvaret for leveranser i Midt Norge og 
Nord Norge.

JESPER FREDSGAARD 
er ansatt som ingeniør i In-
dustri avdelingen i Exact. 
Jesper har de seneste årene 
jobbet med industrimåling 
og laser-skanning i Aibel. 

Han har tidligere erfaring med arbeider innen 
oppmåling og sjømåling for geomatikk selska-
per i Danmark og på Grønland. 

HENRIK GRØNLI er ansatt som oppmå-
lingsingeniør ved Oslo 
avdelingen til Exact. Hen-
rik har studert landmå-
ling og eiendomsdesign 
ved Høgskolen i Bergen. 

LARS GULBRANDSEN 
er ansatt som salgssjef i 
Exact. Lars har jobbet i 
geomatikk bransjen siden 
1976, og har blant annet 
mange år i Leica Geo-

systems. Lars har etter mange års fartstid 
som selger av landmålingsinstrumenter og 
3D laserscannere blitt en kjent person i vår 
bransje. Lars inngår i selskapets ledergruppe 
og blir en viktig støttespiller med tanke på 
fremtidige startegiplaner for selskapet. 

ROY HESTAD er ansatt 
som senioringeniør i Indus-
tri avdelingen i Exact. Roy 
kommer fra Aker Solutions 
hvor han tilegnet seg bred 
erfaring innen olje-, gass 

og maritime prosjekter nasjonalt og internasjo-
nalt. Roy har tidligere erfaringer fra selskaper 
som DOF Subsea, Fugro og Aker Solutions. 

MARTIN HOSET (29) 
er ansatt som system-
konsulent i Norconsult 
Informasjonssystemer AS 
(NoIS) og skal jobbe med 
konsulentoppgaver innen 

våre ISY WinMap- og ISY ProAktiv-løsnin-
ger. Martin har en master innen Produkt-
utvikling og Produksjon ved NTNU, og har 
påbygging i GIS fra Høgskolen i Telemark. 

GEIR JOHANSEN (42 år) 
er ansatt på Geodatasek-
sjonen i Statens Vegvesen 
Region Sør
Geir vil arbeide som kart- 
og geodataforvalter i store 
prosjekt i Telemark. Han 

vil hovedsakelig arbeide med dataflyt fra store 
utbyggingsprosjekt til NVDB og FKB. 
Han har en bachelor grad i GIS fra Høgsko-
len i Telemark.

RAINA LOSEN er 
nyansatt i Norgeodesi 
AS som Produktansvar-
lig på Spectra Precision 
Geodesi i Norgeodesi AS. 
Hun er nyutdannet Geo-

matiker fra Gauldal Tekniske Fagskole og 
har i 2015 utført hovedoppgave for Norgeo-
desi innen Trimble feltkoding med NVDB 
og FKB egenskapsbibliotek.

Raina synes posisjoneringsbransjen ser 
spennende ut og vil by på mange mulig-
heter, og hun håper å kunne bidra med å 
utvikle Norgeodesi videre med Spectra sine 
Geodesiløsninger til kommunalteknikk og 
entreprenør.

ELLEN LYBY er ansatt 
som Geodesileder i 
Exact. Ellen er utdannet 
sivilingeniør fra NTH, 
og har opparbeidet seg 
en bred arbeidserfaring. 

Hun har tidligere blant annet innehatt 
stillinger som høgskolelektor ved HIG, 
konstituert oppmålingssjef i Vestby kom-
mune og produktansvarlig for GPS hos 
Leica Geosystems. Ellen topper tidligere 
erfaringer med ny stilling i Exact, og vil 
også få ansvar for å forbedre selskapets 
instrumentrutiner.

MORTEN TOTLAND 
OSEN er ansatt som 
oppmålingsingeniør ved 
Bergens avdelingen til 
Exact. Morten har studert 
landmåling og eiendoms-

design ved Høgskolen i Bergen.  

CHRISTIAN SCHMIDT 
er ansatt som senioringe-
niør ved Oslo avdelingen 
til Exact. Christian har 
bred erfaring med ulike 
oppmålingsoppgaver. 

De 10 første årene jobbet Christian med 
oppmåling og stiknings ledelse for tyske 
industribedrifter i norske- og svenske 
samferdselsprosjekter. Senere tilegnet han 
seg offshore erfaring innen fornybar energi, 
olje- og gass prosjekter. Christian er blant 
annet ansatt for å styrke selskapet innen 
stiknings- og prosjektledelse.
 

AUDUN SOLHEIM er 
ansatt som faglig leder 
for Industri avdelingen i 
Exact. Audun kommer fra 
stillingen som Teamleder 
i Aker Solutions. Han har 

bred erfaring fra geomatikk faget, og har 
lang erfaring med prosjekter innen olje- og 
gass sektoren. Auduns ansvarsområde blir å 
bygge opp, samt videreutvikle industrikom-
petansen i selskapet. 



POSISJON  NR. 1 - 2015                31

MAGNE TØNDEL (31) 
er ansatt som system-
utvikler i Norconsult 
Informasjonssystemer 
AS (NoIS) og skal jobb 
med database-, web- og 

applikasjonsutvikling. Magne er utdannet 
sivilingeniør innen datateknikk fra Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet 
i Trondheim, og har tidligere jobbet for 
Powel AS.

ARNE RONNY TØSTI-
BAKKEN (40) er ansatt i 
Norkart. Han er utdannet 
cand. mag., studieretning 
Skogbruk og Geografiske 
Informasjonssystemer 

fra Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i 
Telemark (1994 – 1998). Tøstibakken har 
tidligere jobbet i fire år i Larvik kommune 
som GIS-koordinator med ansvar for eta-
blering av kommunens Geografiske infor-

masjonssystem. Fra 2003 til 2015 jobbet han 
som salgssjef i Powel Gemini og Powel. Her 
hadde han blant annet salg og kundeansvar 
for Powel sine løsninger mot kommunene i 
9 fylker i Sør- og Østlandsregionen. 

I Norkart vil Tøstibakken inngå som fag-
ansvarlig i Norkarts salgsteam, med spesiell 
vekt på Norkarts VA-løsninger, som for 
tiden er under omfattende videreutvikling. 

Automatiske ROS-analyser for saksbehandleren
I samarbeid med flere av de interkommunale GIS-samarbeidene og Kartverket i 
Hedmark og Oppland, og med støtte fra KMD, har Norconsult Informasjonssystemer 
AS (NoIS) gjennomført et prosjekt som har hatt som formål å stimulere til økt bruk og 
heve kompetansen i bruk av geografiske analyser (GIS-analyser) og temadata.

Tekst: KJELL SANDAL

Sentralt i prosjektet har vært en felles 
kartdatabase for temadata som InnlandsGIS 
har tilrettelagt og holder oppdatert, og som 
kommunene har fått tilgang til å bruke. På 
den måten kan kommunene få tak i alle rele-
vante temadata ett sted, i stedet for å måtte 
bruke tid på å lete etter karttjenester eller 
laste ned data fra mange aktører.

PostGIS er valgt som 
databasehåndteringssystem for drift 
av temadatabasen. De fleste store GIS-
systemene som er i bruk har støtte 
for direkte kobling til PostGIS. GIS-
samarbeidene i prosjektet benytter ISY 

WinMap og kan dermed koble seg direkte til 
temadatabasene, i tillegg vil systemer basert 
på åpen kildekode, som f.eks. QGIS kunne 
benytte databasen direkte.

I prosjektet er det jobbet mot en PostGIS-
database som ligger i nettskyen. Når løsnin-
gen nå settes i drift vil basen driftes lokalt 
hos en av partene. 

Temadatabasen inneholder i underkant av 
100 datasett gruppert i ulike tema og vil når 
den driftsettes tilpasses DOK (Det offentlige 
kartgrunnlaget).

Prosjektet har vært ledet av en styrings-
gruppe med representanter fra Kartverket 

Hamar, kommunene og NoIS.
NoIS har i samarbeid med de andre delta-
kerne utviklet automatiserte analyserappor-
ter i sin webkartløsning. Dette gjør det enkelt 
for saksbehandlere å sjekke om et område er 
berørt av ulike temadata som de er pålagt å 
undersøke iht. PBL, samt lage rapporter for 
dette. De automatiserte analyserapportene 
er nå klar som en egen programmodul og 
dermed være nyttige for andre som jobber 
med saksbehandling iht. PBL, ikke bare  
kommunene i Hedmark og Oppland.

I tillegg er det gjennomført fagdag, workshop 
og analysekurs for prosjektdeltakerne.

Prosjektet må sies å være svært vellykket. 
Spesielt vil vi trekke fram analysekursene, 
som deltakerne var svært fornøyde med, samt 
den nye analyse-/rapportmodulen som vil 
bidra til økt bruk av temadata, og ikke minst 
en tryggere og mer effektiv saksbehandling.
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Norkart samler Norge  
i publikumsvennlige 3D kart 
Norkart blir først ute med å samle hele 
Norge i en brukervennlig 3D kartløsning 
etter inngåelsen av en eksklusiv 
samarbeidsavtale med Agency9. Dette 
innebærer at Norkart skal tilby verktøyet 
CityPlanner som er en innovativ 3D løsning 
til det norske markedet.
Løsningen blir et verdifullt tilskudd til 
Norkarts portefølje – og Norkarts populære 
app «Kommunekart» vil basert på denne 
avtalen få 3D visning i løpet av året. 

Markedet har lenge etterspurt mer 
brukervennlige kartløsninger, og med denne 
løsningen vil kart og 3D enkelt benyttes til 
helt nye bruksområder. Gøteborg Stad og 
mange andre Nordiske kommuner benytter 
CityPlanner til å involvere innbyggerne 
gjennom 3D visning og dialog, til å 
bestemme hvordan fremtidens by skal se ut. 

Kart og kartdata oppleves ofte 

komplisert – men ved bruk av 3D blir 
alt fra reguleringsplaner til store vei og 
kollektivutbygginger enkelt visualisert. 
Løsningen vil bidra til likere forståelse og er 
et godt beslutningsstøtte verktøy.

Norkart lanserer første 3D løsning 
i oktober – og kommune Norge er 
hovedfokus i første omgang. 

«Norkart har 90 prosent av norske 
kommuner som kunder, og vi ønsker å 
prioritere de kommunene som har etterspurt 
mer innbyggervennlige løsninger nå i første 
omgang. Bruksmulighetene er enorme når 
3D gjøres tilgjengelig i bl.a. Kommunekart. Vi 
har mye dyktig kompetanse hos våre kunder, 
og med 3D vil vi sammen skape innovative 
bruksområder og publikumsvennlige 
løsninger i arbeidet med digitalisering i 
kommunene» - uttaler ansvarlig for avtalen i 
Norkart, Jorunn Kragset. 

Sammenstilling av geografiske data og 
3D kartløsninger – vil skape store verdier 
og gevinster, og Norkart vil være godt 
posisjonert til å skape nye gode løsninger 
både hos eksisterende kunder – og ikke 
minst nye kundegrupper. 

«Vi är glada över att Norkart valde 
Agency9 som teknikpartner - och vi ser 
fram emot att Norkart ska sätta CityPlanner 
på kartan i Norge. Vi har stor expertis 
och kompetens i båda företagen inom 3D 
området, och det är bra vinst för båda 
företagen i detta samarbetet» - uttaler CEO 
Håkan Engman i Agency9.

3D kartløsninger vil revolusjonere 
måten vi bruker kart på – og gi oss helt nye 
bruksmuligheter! Norkart har siden 1961 
gitt innovative løsninger til norske kunder – 
og vi ser frem til å ta kart til nye høyder!

Ytterligere informasjon   Kontaktpersoner:
Agency9 www.agency9.com   Agency 9 Håkan Engman (CEO) - +46-70-30577 
Norkart www.norkart.no   Norkart Jorunn Kragset (Prosjekteier) – 913 03 467
3D Byplanlegging Gøteborg   Norkart Kenneth Øyen-Eriksen (Prosjektleder) – 988 90 381

Oversikt over 
kartografisk aktivitet
Terje Midtbø (NTNU) og Kristof-
fer Kristiansen (Kartverket) har 
vært pådrivere for å gi en oversikt 
over den kartografiske aktiviteten 
i Norge.

De har gitt ut rapporten i 
anledning generalforsamlingen til 

ICA, som ble gjennomført i Rio 
de Janeiro i august. Rapporten gir 
ikke et totalbilde av den karto-
grafiske aktiviteten i Norge, men 
er ment å gi et innblikk i hva som 
har skjedd på området de siste 
fire årene. Rapporten er basert på 

bidrag fra statlige institusjoner, 
private selskap og utdanningsin-
stitusjoner. 

Hele rapporten kan du laste ned 
her: http://www.geomatikk.ntnu.
no/NorwayCartography/
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NOTISER

Slutt på fasttelefon
Sekretariatet har sagt opp sin 
fasttelefon. Nå må du ringe direkte til en 
av de ansatte.

Kontorleder Kari Raastad, telefonnummer 
92 80 21 30,  kari@geoforum.no jobber 

mandag – onsdag og svarer på henvendelser 
om medlemsregister og økonomi

Prosjektleder Sverre Røed-Bottenvann, 
telefonnummer 91 70 25 99, sverre@geofo-
rum.no svarer på henvendelser om kurs og 
konferanser.

Daglig leder Marianne Meinich, telefon-
nummer 95 10 61 58, marianne@geoforum.
no svarer på andre henvendelser.

Nye lokaler
Sekretariatet har flyttet inn i nye 
kontorlokaler. Vi er dermed ikke å 
finne i sentrum av Hønefoss, men 
i Hvervenmoveien 49. I bygget 
som kalles HM49 finner dere oss 
i 2. etasje. De gamle lokalene ble 
rett og slett for store for oss, så 
derfor har vi nå kommet oss inn 
i et kontorfellesskap som er av 
passelig størrelse.

Samfunnsutviklernes fagpris tildelt Bjørn 
Geirr Harsson
Samfunnsutviklernes fagpris ble ved 
Samfunnsutviklingsdagene 2015 
tildelt Bjørn Geirr Harsson for hans 

store innsats for 
geodesi i Norge. 
Han har gjennom 
52 år arbeidet i 
Statens kartverk/
Norges Geografiske 
Oppmåling med alle 

sider av geodesi. Bjørn Geirr Harsson 
har bevisst valgt fag foran ledelse. 
Fagområdet har omfattet satellittgeodesi, 
triangulering, trilaterasjon, nivellement, 
tyngdemåling, astronomiske 
observasjoner, vannstandsmåling 
samt programmering i FORTRAN 
innen de ulike områder, heter det i 
Samfunnsutviklernes begrunnelse. 
GeoForum gratulerer!

Ridder av 1. klasse
Hans Majestet Kongen har utnevnt Bjørn 
Engen til Ridder av 1. klasse. Bjørn Engen 
startet sin yrkeskarriere som etterretningsof-
fiser i Forsvaret. Deretter begynte han som 
landmåler i Fjellanger Oppmåling før turen 
gikk videre til Norconsult og i 1986 til Statens 
kartverk hvor han var direktør for geodesi-
divisjonen fram til 2007. Han kom inn som 
et friskt pust i Kartverket og hadde med seg 
en rekke nye ideer som har preget geodesi-
faget både i Norge og internasjonalt. Blant 
annet var han en av pådriverne for å ta i bruk 
satellitteknologi i Europa, og han sørget for at 
Norge var blant de ledende i Europa på dette 
området. Bjørn Engens arbeid har hatt stor 
betydning for koordinatsystemet i Norge og 
har bidratt til effektivisering og samarbeid på 
globalt nivå. GeoForum gratulerer!

Fakta om  St. Olavs Orden
Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 
tildeles som «belønning for utmerkede 
fortjenester av fedrelandet og 
menneskeheten». St. Olavs Orden ble 
innstiftet av Kong Oscar I i 1847. H.M. 
Kongen er ordenens Stormester.
Ordenen er oppkalt etter vår 
helgenkonge, Olav den hellige. 
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PRESSEMELINGER

Pressemelding fra Kartverket:

Rettleiar om forvaltning av 
kommunalt planregister
Rettleiaren, som er utarbeidd av Kartver-
ket, gjeld gode rutinar for forvaltning av 
plandata i digitalt planregister. Den gir 
råd og tips om korleis  arbeidet kan  or-
ganiserast og syner kor viktig tverrfagleg 
samarbeid er i arbeidet.

Rettleiaren inneheld også skjekklister 
for kommunane. Rettleiaren er mellom 

anna basert på innspel frå systemleve-
randørar. Kartverket vonar  systemle-
verandørane no vil  tilpasse sine eigne 
rettleiar til Kartverkets sin. Rettleiarane 
til systemleverandørane vil då vere del 2 
til ein samla rettleiar om forvaltning av 
kommunalt planregister.

Kartverket vil etter kvart tilby kurs eller 

Workshop med utgangspunkt i rettleiaren.
Kommunal- og moderniseringsdeparte-

mentet har godkjent rettleiaren.
Rettleiaren kan lastes ned fra Kartver-

kets nettsidar.

Pressemelding fra Norgeodesi AS

Trimble kjøper Vianova Systems 
for å utvide sine programløsninger 
for infrastrukturprosjekter
Trimble (NASDAQ: TRMB) kunngjør at 
de har kjøpt norske Vianova Systems AS, 
et programvareselskap som har spesialisert 
seg på avansert programvare for Building 
Information Modelling (BIM) av infra-
strukturprosjekter i Europa. Økonomiske 
avtalevilkår er ikke opplyst.

Vianova Systems er utviklinger av pro-
gramvare for avansert BIM for infrastruktur 

– i hele livssyklusen av anleggsprosjekter – 
på tvers av vei-, jernbane-, sjø- og luftfarts-
infrastruktur. Selskapet tilbyr en portefølje 
av løsninger for rådgivende ingeniører, en-
treprenører og byggherrer. Løsningene om-
fatter spesialverktøy for vei, jernbane, VA, 
anlegg, bruer og tunneler mm. Herunder 
også avanserte verktøy for geotekniske ana-
lyser og modellbasert prosjektsamhandling, 

prosjekterings- og modellsporbarhet, og au-
tomatisert designendring. Vianova Systems 
kan vise til store leveranser av forvaltnings-
løsninger for infrastruktur for nasjonale vei- 
og jernbanemyndigheter – med mål om å 
bygge bro over gapet mellom prosjektering, 
bygging og drift.
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Pressemelding fra Geodata i samarbeid med Miljødirektoratet

Nytt og bedre miljøkart for Norge:

Søker mest etter kulturminner, 
natur og veistøy
Norges største og beste kilde til miljøinformasjon på kart er oppgradert og forbedret. 
Med enklere søk, flere kilder og mulighet til å dele informasjonen, kan brukerne lett 
fordype seg i ulike miljøtema for Norge og Europa. 

Miljøstatus.no/kart har den aller nyeste 
informasjonen om miljøets tilstand og 
utvikling. Kartløsningen oppdateres 
kontinuerlig og henter data løpende fra 
en rekke offentlige datakilder innenfor 
forvaltning og forskning, blant annet, 
Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, 
Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet, 
Norges Vassdrag og energidirektorat, Skog og 
landskap med flere. Alt sammen presenteres i 
en oversiktlig kartløsning utviklet i samarbeid 
med Geodata. Profesjonelle brukere kan også 
hente inn andre typer karttema for å se disse 
i direkte sammenheng med miljøtemaene på 
Miljøstatus.no/kart. 

Enklere og bedre søk
Journalister, skoleelever, offentlig ansatte 
og profesjonelle er aktive brukere av 
Miljøstatus. De har bidratt til å videreutvikle 
løsningen gjennom tilbakemeldinger og 
innspill. Det oppgraderte kartet har blant 

annet fått bedre søk, og enda enklere 
mulighet for deling på andre nettsider, både 
som interaktive kartvinduer eller som lenker 
i egne saker. Med bedre og mer detaljert 
søk kan brukeren nå få oversikt over hvilke 
temaer som er relevant for det han eller hun 
er interessert i. Hvis man for eksempel søker 
på temaet vann får du nå opp flere treff i 
kategorien, som for eksempel oversikt over 
vannkraftverk, risiko for flom, vannkvalitet 
og badevannskvalitet. Deretter kan du selv 
velge hvilke tema du ønsker å gå videre med 
og fordype deg i. 

Nordmenn er opptatte av kulturminner og støy
Nordmenn er uten tvil mest opptatt av å 
søke på naturtema og kulturminner. På 
Miljøstatus’ liste over de 25 mest populære 
temaene er hele syv av temaene knyttet opp 
mot kultursøk – alt fra arkeologiske kultur-
minner og fredete kulturmiljøer til kultur-
landskap og verdensarvområder. Topplisten 

viser også at vi er opptatt av støy, spesielt 
veistøy og flystøy. En trend som kan ses i 
sammenheng med at antall personer som er 
utsatt for støy i Norge har økt med 225 000 
siden 1999 (SSB). 

«Norges største og beste kilde til 
kvalitetssikret kunnskap om miljøet er nå 
blitt enda lettere å bruke. Å bruke kart er 
en enkel måte å finne miljøinformasjon 
om steder du er opptatt av, eller lære mer 
om miljøtilstanden i ulike områder. Vi 
opplever stadig en økende interesse for 
miljøinformasjon, og har aktive brukere 
fra hele Norge, men også miljøinteresserte 
fra USA og andre land i Europa er inne og 
bruker Miljøstatus.no/kart,» sier Anne Gøril 
Aas, seniorrådgiver i Miljødirektoratet. 

«Den nye miljøkartet er et eksempel på 
geografisk innovasjon og samarbeid fra det 
offentlige som kommer både profesjonelle 
brukere og publikum til gode. Det har vært 
veldig spennende å få jobbe sammen med 
landets miljøeksperter for å videreutvikle en 
karttjeneste som har vist seg å være veldig 
populær blant både fagfolk og folk flest,» 
sier Ole Gunnar Øvstaas i Geodata. 



Returadresse:
GeoForum 
Kvernberggata 5,
3510 Hønefoss

Ambita Infoland er den ledende formidleren av eiendomsinformasjon 
i forbindelse med kjøp, salg og bygging av bolig. Informasjonen er 
kvalitetssikret og du får den slik du vil ha den. Samarbeider du med oss, blir 
din hverdag enklere, tryggere og mer effektiv.

Les mer på Ambita.com


