Velkommen til fagdag
matrikkel!
11. november hos Kartverket i Stavanger
GeoForum Rogaland inviterer til fagdag
Vi får endelig til et etterlengtet fysisk oppmøte og har derfor satt av ekstra god
tid til lunsj.
Vi har satt sammen et bredt og interessant program:
•
•
•
•

Hvordan er autorisasjonsprøven i praksis?
Bør vi bruke dokumentbasert klarlegging eller feilretting?
Kartverket tar oss gjennom endringer i adresseveilederen
Sandnes kommune deler tidlige erfaringer med å digitalisere teknisk plan.

Sted:
Kartverket Rogaland - Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger
Vi minner om spesielle parkeringsforhold ved Kartverket:
Den som kjører privatbil må oppgi registreringsnummeret på bilen som blir brukt,
samt eget mobiltelefonnummer. Disse opplysningene blir registrert av resepsjonen på
Ullandhaug og det gir rett til å stå i ett døgn på parkeringsplassen vist på neste side.
Det er selvsagt også mulig å komme med buss nr. 6,7 eller X60 – se
http://www.kolumbus.no/ruter/buss/

Påmelding
https://geoforum.pameldingssystem.no/fagdag-matrikkel-rogaland-2021

Påmeldingsfrist: 29. oktober

Pris:
Kr 1000,- for medlemmer i GeoForum eller ansatte hos bedriftsmedlemmer. Et
tillegg på kr 500,- for andre. Prisen inkluderer lunsj, pausebuffet m/ kaffe og te.
Faktura for deltakeravgift sendes fra GeoForum.

Spørsmål eller problemstillinger rundt temaene:
Hvis du har konkrete problemstillinger eller spørsmål til temaene som tas opp,
så send dem på epost tollef.sira@sandnes.kommune.no i god tid før fagdagen.
Vi vil bringe spørsmålene videre, slik at foredragsholderen kan forberede gode
svar.

Program
Fra 10.00

Registering/ kaffe/ Velkomst

10:30-11.00

Svar på spørsmål fra temadag i januar
-

Privat opparbeidet veg - kan de egenerklæres, eller er det kun
veglegemet som er kommunalt?
Opparbeidet veg avviker fra regulert veg. Hvor store avvik kan man
tillate?
Grunnboksblad på offentlig vei, er det noen fordeler?

Siri Hammerstad, GeoForum Rogaland/Haugesund kommune
11.00-11.30

Digitalisering av teknisk plan
Gevinst og utfordringer ved å vise teknisk plan sammen med
reguleringsplan og matrikkel
Elisabeth Haarr og Ole Grammeltvedt, Sandnes kommune

11:30-12.30

Lunsj

12:30-13:00

Feilretting vs dokumentbasert klarlegging
Forskjell på retting, klarlegging og privat grenseavtale
Roar Haugland, Kartverket

13:00-13:45

Autorisasjonsordningen – Erfaring
Hvordan er eksamen egentlig? Erfaring fra søknad og prøve.
Roar Haugland, Kartverket

13:45-14:00

Pause

14:00-14:30

Adresseveilederen / adkomstpunkt
Adresseveilederen er revidert. Hva er nytt og når skal
adkomstpunkt egentlig brukes?
Inger Margrethe Kristiansen, Kartverket

14:30-15.00

Steinars «kvarter» med avslutning
Steinar Wergeland, Kartverket

