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Stedfestet informasjon er en viktig
del av kunnskapsgrunnlaget
Kilden til god planlegging er DOK (det offentlige kartgrunnlaget)
Stedfestet informasjon er et viktig hjelpemiddel for planleggere, byggesaksbehandlere og andre
som utfører saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Ofte er bruk av stedfestet informasjon
helt nødvendig for å opplyse saken. Da er det viktig å ha tilgang til den riktige informasjonen, vite
om at den finnes og vite hvor man finner den. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er stedfestet informasjon hver enkelt kommune anser som viktig for løsning av oppgaver etter plan- og bygningsloven.
Kommunene tar hvert år aktivt stilling til hvilken stedfestet informasjon, både lokal og nasjonal, som
er aktuell i sitt område.
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Hva er det offentlige
kartgrunnlaget?
Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige
geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes
plan- og byggesaksarbeid.
Det finnes en liste over nasjonale DOK-data som er
spesielt relevante for bruk i arbeid etter plan- og
bygningsloven. Disse oppfyller en rekke krav til dokumentasjon og teknisk kvalitet.
DOK-data som velges av kommunen, men som ikke
står på den nasjonale DOK-listen, kalles DOK-tilleggsdata. Det offentlige kartgrunnlaget er definert i plan- og
bygningsloven § 2-1 og tilhørende kart- og planforskrift.
Kommunens DOK skal svare på forvaltningsloven §17
krav om at forvaltningsorganet skal påse at saken er så
godt opplyst som mulig før vedtak treffes.
DOK-lista er ikke ment å skulle bringe kommunen i en
annen juridisk stilling. Tanken er at DOK-lista skal være
et hjelpemiddel for både søkere, konsulenter og saksbehandlere slik at en sak blir best mulig belyst før en
fatter en beslutning
Formålet med det offentlige kartgrunnlaget er å sikre
en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Alle som jobber med oppgaver som omfattes av plan og
bygningsloven må ta samme hensyn, enten de er saksbehandlere i kommunen, konsulenter eller private initiativtakere. Hvis
man glemmer å ta hensyn til for eksempel flomfare eller et
rovfuglreir, kan man risikere å få planen i retur med innsigelse
og krav om endring.
DOK kan bli en huskeliste over hva som er viktig å ha oversikt
over i ditt prosjekt. Det blir lettere å ivareta alle forhold i første
utkast av søknad eller plan, hvis du bruker DOK. I tillegg sparer
du tid og penger ved å slippe å utarbeide nye, reviderte forslag.
Samtidig ivaretas sikkerheten til kommunens innbyggere på en
bedre måte. All stedfestet informasjon som kommunen bruker
i sitt arbeid bør inkluderes på listen over kommunens valgte
DOK, og det er viktig at planleggere, saksbehandlere på byggesak og kartansvarlige i kommunen sammen velger hvilken stedfestet informasjon dette skal være. Mye stedfestet informasjon
ligger allerede tilrettelagt i Geonorge, men de fleste kommuner
har også egen informasjon som er svært viktig å registrere i
kommunens DOK.

DOK skal svare på forvaltningsloven §17 krav
om at forvaltningsorganet skal påse at saken er
så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.”
Tom Joar Kristiansen
Kartverket Oslo
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Hvorfor er det viktig å bruke kartene som finnes?
Hvis kommunen ikke bruker den informasjonen som finnes, og noe går galt,
kan kommunen bli ansvarlig for erstatning til skadelidende.

Skade på fornminne i Eigersund
Eigersund kommune skulle i 2012 sanere en lekeplass.
I forbindelse med arbeidet ble det «ryddet litt» på et
tilgrensende område, og kommunen kom i skade for
å ødelegge en gravrøys og en hustuft. Fornminnene i
Eigersund var kun synlige for et trent øye. Kommunen
fikk 150 000 kroner i bot og måtte i tillegg betale 640
000 kroner eks mva for utgraving, registrering og rekonstruksjon av fornminnene. Gravrøysene og hustuftene
var registrert på kartet, og hadde de involverte fått med
seg et kart ut, ville fornminnet antakelig forblitt urørt.
Da ville kommunen også ha sluppet den uforutsette
utgiften.
Illustrasjonsfoto: Geovekst/Askeladden

Kvikkleireskred utløst av vegarbeid i
Namsos
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I 2009 utløste veiarbeid et større kvikkleireskred i Kattmarka i
Namsos. Store verdier gikk tapt i skredet. De berørte mente
rasfaren i området ikke var tilstrekkelig utredet før arbeidet
startet. Saken endte i retten, i 2015 erkjente Statens vegvesen
og kommunen skyld i saken, og erstatning ble utbetalt. Kartdataene for kvikkleire fra NVE inngår i dag i DOK.

Geonorge.no er det nasjonale nettstedet for alle typer
kartdata i Norge. Her finnes informasjon om kartdataene
og kart til nedlasting, samt at du kan se hvilke
DOK-datasett hver enkelt kommune har valgt.
Les mer på https://www.geonorge.no/dok
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Telefon: 32 11 80 00 – kartverket.no

Har du spørsmål om bruk av det offentlige kartgrunnlaget?
Kontakt ditt lokale fylkeskartkontor eller post@kartverket.no
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