
 

REFERAT 

Tema for møte: Norge digitalt årsmøte i Romerike  

Dato: 16.03.2021 
 

Til stede: Ann Helen Karlsen (Viken Fylkeskommune) 
Ann-Karin Isaksen (Lørenskog kommune) 
Elisabeth Bergstrøm (Fredrikstad kommune) 

 Erlend Tonheim Bjelkarøy (Fredrikstad kommune) 
 Bjørn Aage Nordal (Nannestad kommune) 

 Einar Ordahl (Eidsvoll kommune) 
 Eldbjørg Solli Lund (Nittedal kommune) 
 Erik Solberg (Høland og Setskog E-verk) 

 Francisca Quayson (Kartverket) 
 Fredrik Hägnemark (Lunner kommune) 

 Gunn Bundli (Gjerdrum kommune) 
 Halvor Aasen (Nedre Romerike Vannverk) 

Helge Nyhamn (Gjerdrum kommune) 

 Irén Andersen (Kartverket) 
 Jane Aastad Alvestad (Lillestrøm kommune) 

 Jette Blomsterberg (Statsforvalteren Oslo og Viken) 
 Joachim David Bredesen (Lørenskog kommune) 

Jon Anders Anmarkrud (Statsforvalteren Oslo og Viken) 

Jon Otter Skaaret (Kartverket) 
 Jonas Mital Helseth (Lillestrøm kommune) 

 Linn Fritsvold (Statens vegvesen) 
 Mandy Westby (Aurskog-Høland kommune) 

 Marit B. Eithun (Nittedal kommune) 
 Marit Øversveen (Lunner kommune) 
 Per Linnerud (Nes kommune) 

 Per Ola Egge (Lunner kommune) 
 Pipaluk Møller Lund (Eidsvoll kommune) 

 Sabrije Kelmendi (Lørenskog kommune) 
 Sebastian Knutsen (Nannestad kommune) 
 Tessa Maria Wood (Eidsvoll kommune)  

 Tor Haugland (Rælingen kommune) 
 Tore Handeland (Ullensaker kommune) 

  
Referent: Marit Bekkhus 
Kopi til:  

Godkjenning av referat  

Referat og oppfølging av aksjonspunkter fra Norge digitalt årsmøte 01.04.2020 ble 

gjennomgått og godkjent.  



 

 

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.  

Kommentar angående framdriftsplanen for kartleggingsprosjekter. Mange 

prosjekter er på dagens plan satt opp til å gjennomføres i 2024. Store utbygginger 
setter føringer for når man ønsker kartlegging, og i tillegg bør det gjerne samkjøres 

med NDH. Kan justere 1 år pluss eller minus, men det er hensiktsmessig å 
gjennomføre prosjekter med nabokommuner. Kartverket skal i samråd med BU 
komme med forslag til endringer i framdriftsplan for kartleggingsprosjekter i 

regionen. Hensikten er å fordele prosjektene mer jevnt utover. 

Det ble kommentert at det er lite informasjon om laser i handlingsplanen. Dette blir 

tatt med som et innspill til revidering av geodataplanen. 

Aksjonspunkt 1: Kartverket skal i samråd med BU komme med forslag til endringer 
i framdriftsplan for kartleggingsprosjekter i regionen. Hensikten er å fordele 

prosjektene mer jevnt utover. 

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.  

Det ble kommentert at stikkrenner også burde kunne ajourføres i NVDB via SFKB i 
allerede eksisterende kartforvaltningsprogramvarer. Denne problemstillingen blir i 

disse dager tatt opp i Geovekstforum. 

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. Se presentasjon. 

Plan- og temadata 

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

Det ble stilt spørsmål ved hva nytten ved DOK er, og hvilke datasett som burde 

inngå i DOK? Dersom kommunen sitter på tematiske data eller arealinformasjon 
som er viktig og som de bruker i saksbehandling, bør det inngå i DOK. Videre ble 

det kommentert at bruk og gevinst av DOK er godt kjent for fagpersoner innenfor 
geodata, men ikke utover det. Verdien av DOK burde tydelig defineres og formidles 
ut til flere. 

Eventuelt 

Det var ingen saker på eventuelt. 



 

 

Videre oppfølging 

Aksjonspunkt 1 (Geovekst) Kartverket skal i samråd med BU komme med 

forlsag til endringer i framdriftsplan for kartleggingsprosjekter i regionen. Hensikten 
er å fordele prosjektene mer jevnt utover. 

Neste møte 

Dato for neste Norge digitalt årsmøte i Romerike er ikke bestemt ennå. 

 


