
Kommunale geomatikkkonferanse
8. og 9 . desember 2014

Fornying, forenkling og forbedring, 
oppsummering etter 2 dager

Asbjørn Borge

Fredrikstad kommune





Integrasjon

• Mange prosjekter 

• Ønske om automasjon 

• Gjennom KommIT modellen finnes 
løsninger

• Kunden bør gjennom sin søknad kunne 
gjøre forespørsler til ønskede registre

• Arkiv-modulene bør kunne arkivere 3D-pdf



Kartverket

• E-tinglysing for meglere og banker fra 
2016 – hva med kommunene?

• Laserforvaltning – i drift sentralt 2016

• Nasjonal geoportal – søke, vise og laste 
ned – 2017 /2018

• NN2000 – ferdig 2017

• Rett i kartet, vei og adresse



DOK

• Innhold – første versjoner fra KMD, bør 
revideres ofte

• Kommunen kan definere sin DOK

• Strenge krav til publisering i DOK – for 
strenge?



Matrikkelen

• Ingen kvalitetsbeskrivelser for B og A

• Bør bygningsomrisset være en del av 
matrikkelen?

• Vil mulighet for endret grunnlag for e-skatt 
primærbolig, redusere bruken av B-data?

• Registreres det for mange B-data

• Bør vurdere ikraftsetting av Ml §7



Gratis Kartdata 

• KS støtter selvbetjeningsportaler for 
kartdata

• Nasjonalt samarbeid vil smuldre opp

• Geovekst har mange flere god fasetter 
enn samfinansiering 

• Kommunene (KS) og Kartverket bør 
samhandle med KMD



Boligutvikling sett fra politisk 
ståsted

• Viktig at flere fagfolk er med å møter 
publikum i et tidlig formøte 

• Bygge mer, grønnere og smartere

• Fortetting langs kollektivknutepunkter

• Arealutnyttelse mellom kommunene 

• Se på byene som utviklingspunkter



Revisjon av eierseksjonsloven

• Forslag til forenklinger som kommunen er i 
mot

• Mindre samordning med pbl

• Ikke redusert pris til leietakerne

• Seksjonere på rammetillatelse for både 
nybygg og ombygging av gamle bygg

• Mulighet for selvkostgebyr



Revisjon av kart- og planforskriften

• Er forsinket

• Fortsatt mulighet for innspill

• Workshop kommer



Verdi i gode adresser

• Stor verdi for de som trenger dem

• Store kostander for enkelte ved endring

• Oppdaterte adresser og kvalitetssikrede 
veilenker er grunnelementene for å finne 
fram

• Bør være lett tilgjengelig



Kommunereformen

• Hva skjer ved mulige sammenslåinger

• Kan samarbeid utvides

• Blir det sterkere kommuner over for staten 
og kan kommunene gjøre mer selv?

• Behov / krav om et faglig sterkere KS



Selvkost

• Kan beregnes for plan-, bygg- og oppmåling

• Retningslinjer fra KMD som bør følges, H-
3/14

• Henførbare indirekte kostnader – 12 grupper

• Selvkostfond; skanne arkiv?, ulovligheter?

• Vanskelig å skille kostnader mellom bygg og 
plan

• Få klager



Stedfestede bestemmelser
-nøkkelen til automatisert byggesak

• Visjon om romlig analyse ved plassering 
av nye bygg

• Koblingsnøkler til deler eller hele 
bestemmelsene – splittet dokument 

• Dette kan medføre enklere henvisninger 
ved reg.endringer

• Plananalyser; plankartet og bestemmelser

• Romlige planer  3D pdf ☺



Gevinster med interkommunalt 
geodatasamarbeid

• Plukke oppgaver som er kostbare og 
kompetansekrevende

• På kommunenes premisser

• Erstatte tidligere forvaltning/lokale 
løsninger

• God forankring i kommunene

• Gratis støtte fra Kartverket – får innsikt

• InnlandsGIS – fylke, SVV, SK



Bruk av fri programvare i offentlig 
forvaltning

• Database som støtter flere programvarer

• Generell databasegeometri P, L, K, F

• Legger egenskaper på 
geometrielementene i databasen

• Kombinere kommersiell programvare og 
friprogramvare - Qgis

• Effektiviserer søk og modellering 



Mine Eiendommer

• Døgnåpen tjeneste via MinID

• Kommunale tjenester på nett

• Servicesenteret definerte hva brukerne 
etterspurte fra fagsystemene

• Eiendomsinfo, saksarkiv, gebyrer

• Behov for digitale arkiv – skannet analoge 
arkiv



3D plotting



Sluttord 

• Viktig at all offentlig geodata blir 
tilgjengeliggjort på enkleste måte til en 
akseptabel pris.

• Vi i det offentlige er der for tjene våre 
innbyggere, næringsliv og for utvikling av 
vårt felles samfunn


