
 

REFERAT 

Tema for møte:  Norge digitalt årsmøte i region Drammen Ringerike  

Dato: 10.03.2021 
 

Til stede: Ann Helen Karlsen (Viken fylkeskommune)  
Asbjørn Solberg (Ringerike kommune) 
Astrid Rygg (Kartverket) 

Eirik Haug Wannebo (Viken fylkeskommune) 
Elin Green (Ringerike kommune) 

Hans Einar Thorset (Hole kommune) 
Henrich Bolman Biørn (Kartverket) 
Håkon Løvli (Drammen kommune) 

Irén Andersen (Kartverket) 
Jette Blomsterberg (Statsforvalteren i Oslo og Viken) 

Jon Anders Anmarkrud (Statsforvalteren i Oslo og Viken) 
Jon Haugland (BaneNOR) 
Jon Otter Skaaret (Kartverket) 

Karl Ravnaas (Kartverket) 
Knut Presberg (Drammen Kommune) 

Linn Varhaugvik Arto (Kartverket) 
Nadja Stumberg (Viken fylkeskommune) 
Randi Brandtsegg (Drammen kommune) 

Rune Kleivstad (Modum kommune) 
Siri Jaren (Statens vegvesen) 

Svein S. Jelstad (Lier kommune) 
Terje Orebråten (Jevnaker kommune) 

Thomas A. Snekkerhaugen (Modum kommune) 
Tor Ivar S. Majercsik (Kartverket) 
Trond Olav Vassdal (Ringerike kommune) 

 
Referent:  Henrich Bolman Biørn (Kartverket) 

Kopi til:   

Godkjenning av referat  

Referat og oppfølging av aksjonspunkter fra Norge digitalt årsmøte 18.02.2020 ble 
gjennomgått og godkjent. Ingen kommenter til referat. 

FDV 

Gjennomgang av økonomi for 2020 og 2021, FDV-vedlegg og fylkesgeodataplan 
med handlingsplan for Oslo og Viken. Se presentasjon.  

Geovekst 

Generell status på geovekstarbeidet, informasjon om kvalitetsplan og gjennomgang 
status kartleggingsprosjekter i regionen. Se presentasjon.  



 

 

Det ble kommentert at skjevfordeling av prosjekter bør tas opp som sak i 
Basisdatautvalget (BU) før neste møte i fylkesgeodatautvalget (FGU). Settes opp 
som aksjonspunkt til oppfølging (Håkon Løvli, Drammen kommune). 

FKB 

Generell status for SFKB i regionen, og informasjon om FKB kvalitetsplan, 

samferdsel inkl. vegnett i SFKB, ledning og NRL, og FKB-Havn. Se presentasjon.  

Matrikkel 

Informasjon om autorisasjon av landmålere, status MF og MUF, adresse, tilganger 
til matrikkelbrukere, føring av opplysninger av eier og fester, rapportuttak og 

georeferering av jordskiftekart.  

Plan- og temadata 

Informasjon og status om hva PTU og arbeidsgruppene under PTU gjør for å 
realisere målene i fylkesgeodataplanen. Se presentasjon. 

Det ble spurt om det er skjedd noen endringer i forbindelse med matrikkelføring av 
jernbanegrunn, og hvor til dette skal sendes (Eirik Wannebo, Viken 
fylkeskommune). Svar fra Kartverket: Ingen endring, dette skal sendes til 

kommunen som før. 

Positive tilbakemeldinger fra partene om arbeid som er gjort i PTU det siste året.  

Eventuelt 

Det var ingen saker på eventuelt. 

Videre oppfølging 

Aksjonspunkt 1 (Geovekst): Skjevfordeling av prosjekter tas opp i 

Basisdatautvalget (BU) før neste møte i fylkesgeodatautvalget (FGU). 

 

Alle presentasjoner og saksdokumenter er tilgjengelig i Nextcloud (passord: 
Kartverket2020). Dersom link er utløpt, kontakt Kartverket Oslo og Viken.  

https://nextcloud.kartverket.no/index.php/s/ogfSrRPNcptaTKS

