Referat
Tema for møte:
E-verk faggruppemøte
Dato: 4. mai 2022
Deltagere:
Thomas Emilio Lien
Asker Nett
Ann Helen Karlsen
Viken Fylkeskommune
Åshild Utvik
Norgesnett
Erik Solberg
El-verket Høland
Knut Borge
Føie
Geir Wamstad
Elvenett
Oddmund Arntsberg
Elvia
Svein Arne Rakkestad
Elvia
Stian Dybendal
Krødsherad Elverk
Francisca Quayson
Kartverket
Jon Otter Skaaret
Kartverket
Linn Varhaugvik Arto
Kartverket
Referent:
Francisca Quayson og Linn Varhaugvik Arto

1. Velkommen og runde rundt bordet
Francisca ønsker velkommen til møte. Det var lenge siden det ble gjennomført
e-verksfaggruppe-møte for Norge digitalt-partene i Oslo og Viken.
E-verksgruppen ble etablert i 2017 av e-verkene i Oslo, Akershus, Buskerud og
Østfold (Viken) med et mål om å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom.
Gruppen er et underutvalg i Basisutvalget og skal behandle ulike
problemstillinger knyttet til forvaltning og bruk av geodata. Informasjon om
gruppen ligger på denne nettsiden.
Det har skjedd store endringer i de fleste nettselskaper bl.a. på grunn av
fusjonering og på grunn av myndighetenes krav om at nettselskaper ikke kan ha
samme navn og profilering som øvrig virksomhet. Alle nettselskaper oppfordres
til å informere Kartverket om endringer i struktur og kontaktpersoner for smidig
oppfølging.
Det var gode diskusjoner i gruppen, og det er tydelig at vi behøver å treffes
framover. Det kom fram ønsker om gjennomgang av NRL, for å få en felles
forståelse av innsamling og oppdatering av data, samt hvordan ulike selskaper
løser dette. Dette kan gjerne være en fagdag/ webinar.
Det ble etterlyst en visning av hvilke endringer som er gjort fra FKB 4.6 til FKB
5.0, og hvilke konsekvenser dette kan få.
2. Presentasjon fra Kartverket
Presentasjon er lagt opp på Nextcloud.

3. Presentasjon fra Elvia
Presentasjonen er lagt opp på Nextcloud.
4. Presentasjon fra Føie
Presentasjonen er lagt opp på Nextcloud.

5. Eventuelt
Aksjonspunkt:
Kartverket avklarer restrukturering i nettselskapene (part), kontaktpersoner og
deres rolle.
Møtet avsluttes kl 12:40 istedenfor kl 12:20 pga. stort engasjement og
diskusjoner blant parter.
Neste møte er satt til 19. oktober 2022.

