
 

REFERAT 

Tema for møte:  Norge digitalt årsmøte i region Numedal 

Dato: 23.03.2021 
Til stede: 

Andreas Dyken (Kartverket) 

Ann Helen Karlsen (Viken fylkeskommune) 
Astrid Rygg (Kartverket) 

Bente Grøterud (Sigdal kommune) 
Francisca Quayson (Kartverket) 
Geir Wamstad (Øvre Eiker Nett)  

Gro Heidi Sommerstad (Kongsberg kommune) 
Henrich Bolman Biørn (Kartverket)  

Irén Andersen (Kartverket) 
Jon Anders Anmarkrud (Statsforvalteren i Oslo og Viken) 
Knut Letmolie (Flesberg kommune) 

Linn Varhaugvik Arto (Kartverket) 
Simen Haakestad Bjerkholt (Nore og Uvdal kommune) 

Siri Jaren (Statens vegvesen) 
Terje Norli (Øvre Eiker kommune) 

Tom Joar Kristiansen (Kartverket) 
Tor Ivar Solsrud Majercsik (Kartverket) 

 

Referent: Henrich Bolman Biørn/Astrid Rygg (Kartverket) 
Kopi til:  

Godkjenning av referat  

Referat og oppfølging av aksjonspunkter fra Norge digitalt årsmøte 11.03.2020 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.  

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.  

Geir Wamstad (Øvre Eiker Nett): Høyspent er allerede levert til NRL. En utfordring 

å få på plass lavspentnettet med alle traséer, og detaljer med riktig koding. Alle 
stolper er registrert, men har ikke høyde på luftlinjene.  



 

 

Andreas Dyken (Kartverket): Må få i gang dialog med nettselskapene, evt. 
Webinar, kartlegge problemstillinger for å få lavspentnettet på plass. 

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. 

Eventuelt 

Det var ingen saker på eventuelt. 

Videre oppfølging 

Ingen oppfølgingspunkt. 

 

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

