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Regjeringen har fått i oppdrag fra Stortinget om å utrede hvordan arbeidet med 

eiendomsoppmåling skal organiseres. Resultat av regjeringens utredning legges ut på 

alminnelig høring før sommeren.  

 

Hvordan organisere arbeidet med eiendomsoppmåling best mulig slik at formålet med 

matrikkelloven blir oppfylt?  

 

Formålet med matrikkelloven er at loven skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger 

ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register. 

 

På seminaret blir det innlegg fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om 

status i utredningsarbeidet. Regjeringen skal også vurdere en autorisasjon- og 

sertifiseringsordning. 

Det blir synspunkter fra representanter fra private bransje, kommunal virksomhet, NITO og 

Tekna. Det blir også innlegg fra utdanningsinstitusjoner om hvordan de vil møte kravene til 

videreutdanning for landmålere som trenger autorisasjon. 

Det blir avsatt god tid til spørsmål. 

 

Målet med seminaret er å få frem ulike synspunkt om saken. 

 

Seminaret er planlagt av: 

o Kåre Conradsen, Tønsberg kommune og styremedlem i GeoForum 

o Øystein Halvorsen, Rambøll AS og representant fra Geomatikkbedriftene 

o Arild Iversen, Ingeniørservice AS og representant fra Geomatikkbedriftene 

o Lin Knarvik, Stavanger kommune 

o Astrid S. Øie, Trondheim kommune og kommunegruppa i GeoForum 

o Marianne Meinich, GeoForum, sekretær 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar om organisering av eiendomsoppmåling 

herunder autorisasjons- og sertifiseringsordning 

Clarion hotell & congress Oslo Airport 

19. mai 
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Torsdag 19. mai 
0930 Registrering. Servering av rundstykker, kaffe og te. 

1000  Velkommen  

1005 Om utredningsarbeidet  

Hva er bestillingen fra Stortinget? 

Cathrine Rosmer, KMD 

Spørsmål fra kl. 1030 

1045 Om utredningsarbeidet fortsetter 

o Departementets utgangspunkt, oppmåling og registerføring i Norge 

o Hvordan er oppmåling og registerføring organisert i Europa 

Dag Høgvard, KMD  

1145 Tid avsatt til spørsmål 

1200 Pause 

1215 Kommentarer til forslaget  

Ivar Hebnes, Matricula AS 

Kyrre Jordbakke PBE, Oslo kommune 

1300 Lunsj 

1345 Erfaring fra Stavanger kommune på tjenesten rett i kartet  

Lin Knarvik, Stavanger kommune 

1405 Tekna og NITOs syn på forslaget om organisering av eiendomsoppmåling, inkludert 

autorisasjonskrav 

 NITO v/Kari Birgit Lien  

Tekna v/ Leikny Gammelmo 

1450 Pause 

1500 Hvilke konsekvenser vil autorisasjonskrav få for utdanningsinstitusjonene?  

HiB v /Kirsti Lysaker 

NMBU v/Ivar Maalen-Johansen 

NTNU Gjøvik. Presentert av Ivar Maalen-Johansen 

1545 Avslutning og oppsummering 
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Praktiske opplysninger 

 

Tid:  19. mai 2016 

Sted:  Clarion hotell & congress Oslo Airport 

 

Hvordan komme dit: Buss fra terminalen, plass 36,  5,- 20-, 35- og 50 minutt over hel frem til 

kl. 1005. Færre avganger etter det. Billett koster kr 70 og kan kjøpes på bussen. 

Se rutetider til Clarion hotell, rute S44 

http://www.nettbuss.no/rutetilbud/flybuss/shuttle-gardermoen-osl 

 

Pris: kr 1 950,- for medlemmer av GeoForum, kr 500 mer for ikke-medlemmer. Studenter og 

pensjonister kr 800,- 

Personlig medlemskap i GeoForum koster kr 360 per år (kr 290 for de som er ansatt hos 

bedriftsmedlemmer). 

Innmelding her: http://www.geoforum.no/personlig-medlem/ 

 

Påmelding til seminaret:  http://geoforum.pameldingssystem.no/eiendomsoppmaling 

 

Påmeldingsfrist: 13. mai  

 

Opplysninger:  GeoForum 

Tlf: 951 06 158 

Internett: www.geoforum.no 

E-post: marianne@geoforum.no 


