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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på oppdrag fra Stortinget utredet hvordan 

eiendomsoppmåling skal organiseres og vurdert en autorisasjons- og sertifiseringsordning 

for slike tjenester. Utredningen er lagt ut på høring med høringsfrist 21. november 2016. 

 

Regjeringen foreslår at kommuner og landmålerforetak skal tilby eiendomsoppmåling på like 

vilkår. Det er også foreslått å innføre en autorisasjonsordning for landmålere. 

 

Hvilke konsekvenser vil forslaget få for landets kommuner og hvilke muligheter gir dette for 

private oppmålingsfirma?  

Hvilken rolle vil Kartverket få for matrikkelføring av eiendomsopplysninger og hvordan ser de 

for seg å være ansvarlig for en autorisasjonsordning?  

 

Målet med seminaret er at deltakerne skal få kunnskap om innholdet i høringsforslaget og å 

belyse ulike synspunkt og mulige konsekvenser. Dette vil gi deltakerne et godt grunnlag for å 

utarbeide et høringssvar.  

 

Vi legger opp til gruppeoppgaver med påfølgende paneldebatt. Med dette ønsker vi å 

engasjere deltakerne og får frem flest mulig synspunkter. GeoForum representerer alle våre 

medlemmer og skal være en arena for debatt.  

 

Programkomiteen har bestått av: 

o Kåre Conradsen, Tønsberg kommune og styremedlem i GeoForum 

o Øystein Halvorsen, Rambøll 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 
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8. og 9. desember 2014 

 

Clarion Hotel Oslo Airport 
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Torsdag 15. september 
0900 Registrering. Servering av rundstykker, kaffe og te. 

Møteleder: Øystein Halvorsen, Geomatikkbedriftene og ansatt i Rambøll AS 

 

0930  Velkommen  

 Marianne Meinich, GeoForum 

0935 Presentasjon av utredningen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet,  

Cathrine Rosmer, KMD 

Dag Høgvard, KMD 

1130 Lunsj 

1230 Synspunkter  

Ivar Hebnes, Matricula AS 

Kyrre Jordbakke PBE, Oslo kommune 

1310 Autorisasjonsordning og matrikkelføring 

Kartverket 

1330 Gruppeoppgaver 

Deltakerne inndeles i grupper som debatterer ulike tema 

1415 Pause med servering av småmat 

1430 Paneldebatt 

Presentasjon av gruppeoppgavene av gruppelederne med påfølgende debatt  

Ledere av gruppene blir forespurt på forhånd  

1530 Avslutning og oppsummering 

Kåre W. Conradsen, styremedlem i GeoForum og ansatt i Tønsberg kommune 
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Praktiske opplysninger 

 

Tid:  15. september 2016 

Sted:  Clarion hotell & congress Oslo Airport 

 

Hvordan komme dit: Buss fra terminalen, nedre plan 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 2 000,- for medlemmer av GeoForum, kr 2 500 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/horingsseminar-15-september 

 

Påmeldingsfrist: 5. september 

 

Opplysninger:  GeoForum 

Tlf: 951 06 158 

Internett: www.geoforum.no 

E-post: marianne@geoforum.no 
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