
 

 
 

GeoForum Nordland inviterer til 

GeoNordland 2015 
(Nordlandskartdagene) 

 
Bodø, Scandic Havet, 11. - 12. mars. 

Påmeldingsfrist: 12. februar. 

 

En faglig samling for brukere, forvaltere og produsenter 

innenfor geomatikk, kart/oppmåling, GIS og geodata. 

      Målet med arrangementet er å gi informasjon om ny viten og utvikling innen 

fagområdet, og å være et forum for utveksling av erfaringer. 

Programkomité GeoNordland 2015. 

       
 

May-Iren Vikholt Lars Christan   

Utvik 

  Monika Vågan Marius Zahl 

Johnsen  

Brita Drevland  Hans-Kristian                               

Kummernes 

 

 

 

Våre utstillere: 
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Program Onsdag 11. mars. 
08:30 – 10:00  Registrering. 

09:00 – 10:15   
Minibrukermøter (Parallelle sesjoner): Norkart (eget møterom), Geodata 
(eget møterom), Leica, Blinken, Norconsult, Ambita og Powell. 

Møteleder Hans Kristian Kummernes. 

 
10:30 – 10:45  
 

   

Åpning av GeoNordland 2015. 
v/Fylkeskartsjef Finn Ørnes 

 

10:45 – 11:30  

 

 

Presentasjon av årets utstillere.   Utstillingsvandring. 

 

11:30 – 12:15 

 
 

 

Lunsj og utstillingsvandring. 
 

 
12:15 – 12:55  
 

   

 

Allemannsrett, grunneierrett og plan- og bygningsrett 
v/Marianne Reusch, ph.d. jurist. 
Noen stikkord: «Friluftsloven gir befolkningen rettigheter til fri ferdsel, mens plan- og 
bygningsloven er avgjørende for hvordan arealer utnyttes. Hva skjer med allmennhetens 
rettigheter når det etter plan- og bygningsloven gis tillatelse til tiltak i utmark?» 

Se hennes omfattende arbeidsområde på www.allemannsretten.no 
 
 

 

 

13:10 – 13:50 

 

 

Hvordan sikre rettigheter for ettertiden? Tinglysing og private avtaler. 
v/Frode Aleksander Borge, Lektor  ved Høgskolen i Bergen. 
Noen stikkord: «Hvordan er registreringssystemet lagt opp? Hva oppnår man med registrering 
i matrikkelen og tinglysing i grunnboken? Vil en privatrettslig avtale stå seg uten 
matrikkelføring og tinglysing?» 

 

 
  
14:05  – 14:45 

 

Undergrunnsprosjektet i Oslo, Erfaringer – metode, teknologi, 3D.  
v/Ingelöv Eriksson, Oslo kommune. 
Noen stikkord: «Oslo kommune startet i 2013 et prosjekt for økt kunnskap om undergrunn i 
Oslo. Som en del av Undergrunnsprosjektet skal vi bygge opp en 3D modell over infrastruktur 
og anlegg under bakken i et mindre område». 

Denne presentasjonen kommer til å vise utfordringer ved å samle inn 

undergrunnsdata for en storby med ny og gammel infrastruktur, samle inn Geodata 

fra private og offentlige aktører med ulike kvalitet, nøyaktighet og historikk.» 

 

 

 
15:00 – 15:30 

 

Landmålers rolle og oppgaver. Plassering og beliggenhetskontroll. 
v/Frode Aleksander Borge, Lektor Høgskolen i Bergen. 
Noen stikkord: «Hvilke oppgaver har landmåleren i følgje Matrikkellovens § 33 mht. Avklaring 
av grenser og rettigheter? Hvilken rolleforståelse har rekvirent og landmåleren sjølv til 
landmålerens rolle? Er formålene med Matrikkelloven oppfylt?» 

 
15:30 – 15:50 

 
 

Utstillingsvandring med litt å bite i. 

 
15:50 – 16:35 

 

 

 

 

NOU 2014: 6- Revisjon av eierseksjonsloven  
v/ Hugo Torgersen, seniorrådgiver og jurist, Kartverket. 
Noen stikkord: «Foredraget omhandler noen av de viktigste foreslåtte endringer i regelverket 
om seksjonering.  Eierseksjonsloven er bl.a. foreslått i større grad rendyrket som en 
privatrettslig lov.  Forslaget legger opp til at kommunen som seksjoneringsmyndighet i mer 
begrenset grad skal trekke inn bestemmelser fra plan- og bygningsloven ved behandlingen av 
seksjoneringssaker.»   

 
  

16:40 – 17:15                              Årsmøte 2015. GeoForum Nordland. 
 

 

 :               Festmiddag. Ta med godt humør!  

                                                     Det blir servert god mat og super underholdning.    

                                                    Vel møtt!  

http://www.allemannsretten.no/
http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Hvor-dyp-er-en-tomt-og-andre-sporsmal-fra-undergrunnen-7692037.html
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                         Program Torsdag 12. mars. 
08:30 – 08:50 

 
Registrering. 

08:55 
 

Presentasjon av det nye styret i GeoForum Nordland. 

09:00 – 09:40                  

 

 

Matrikkelforbedringsprosjektet.                                                                                

v/Per Ola Egge, Gran kommune. 
Noen stikkord:» I Gran kommune var det store mangler i eksisterende eiendomsgrenser i 
matrikkelen. Dette ble utgangspunktet for «Matrikkelkartprosjektet». Prosjektet 
gjennomføres som et Geovekstprosjekt i samarbeid med Kartverket, Statens vegvesen og 
andre offentlige etater.  Gjennom et utvalg av eksempelsaker vil vi vise hvordan kommunen 
har gjennomført og løst utfordringer som har dukket opp underveis». 

Les fra fagdagene om dette: Eiendomsgrenser i matrikkelen. 

  

 

09:40 – 10:15 

                  

10:25 – 11:10 

  

Kartverket Bodø. 
 Geodataplanen 2015, v/Finn Ørnes 

 Geovekst, v/Finn Ørnes 

 FKB,  v/June Eva Wennberg  

 NN2000, v/Christian Malmquist 

 Nasjonal detaljert høydemodell , v/Christian Malmquist  

 Matrikkel, v/Per Ove Røkke 

 Kartfesting av hensynssoner,  v/Anders Westlund 

 Nordlandsatlas,  v/Ole Kristian Furnes 

 

  

 

 

11:10 – 11:40 
 

Utstillingsvandring. Utsjekking fra hotellet. 

11:40 – 12:20  

 

 

Hva skjer i kommunesektoren frem mot 2020? 
v/Michael Pande-Rolfsen,  Rådgiver KommIT. 
Noen stikkord: «Kommune 2020 er KS/KommIT sin satsning på utvikling av digitale tjenester i 
kommunene i årene som kommer. Målet er å lage løsninger som gir en enklere hverdag – 
både for kommuneansatte og for innbyggerne». 

  

12:30 – 13:00 

 

Statsgrunn i Matrikkelen (SIM-prosjektet). 
v/Ann Tove Lauritzen, Eiendomskonsulent Statskog. 
Noen stikkord: «Statskog ønsker å basere fremtidig eiendomsinformasjonssystem på 
matrikkelen, samt støtte opp om matrikkelen som Norges nasjonale eiendomsregister. 
Bruken av GAB/matrikkel har avdekket store mangler knyttet til kvaliteten på 
eiendomsinformasjon på Statskogs grunn». 

 

 

13:00 – 13:45 

 

Lunsj. 

 

13:45 – 14:15 

     

Nye regler for utlevering av eiendomsinformasjon. 
v/Veslemøy Faafeng, Seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Noen stikkord: «Forskriften om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger 
fra grunnboken og matrikkelen trådte i kraft 1. januar 2014. Forskriften retter seg mot 
Kartverkets og kommunenes utlevering av eiendomsopplysninger, i tillegg til den utleveringen 
som kan skje i form av viderebruk i de neste leddene i kjeden.» 

 

14:25 – 15:50 

         

Humørbonden. 
Humor til ettertanke…. 
v/Geir Styve. 

Se www.humorbonden.no 

15:50 Avslutning. Takk for denne gang! 

https://no.linkedin.com/pub/per-ola-egge/71/481/206
http://njkf.no/wp-content/uploads/2014/09/Referat-fra-Eiendomsgrenser-i-matrikkelen-p%C3%A5-Hell.pdf
https://no.linkedin.com/pub/michael-pande-rolfsen/12/400/951
http://www.humorbonden.no/
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Praktiske opplysninger 

Tid og sted:   

Onsdag 11.mars – torsdag 12.mars 2015, Scandic Havet, Bodø. 

Overnatting,  Scandic Havet, Bodø 

Overnatting på Scandic Havet på enkeltrom med frokost. Prisen er kr 1.395  pr. natt. 

Rombestilling gjøres ved påmelding til GeoNordland 2015, ikke direkte til hotellet. 

OBS! Betalingen gjøres til hotellet ved avreise. 

 

Deltakeravgift: 

Dagsbesøk, medlemmer, inkl. dagpakke/lunsj: kr.1.600. 

Dagsbesøk, ikke medlemmer, inkl. dagpakke/lunch: kr. 1.850. 

Festmiddag: kr 900. 

Rabatter og tillegg 

Pensjonistmedlemmer og studenter får halv pris på alt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scandichotels.no/

