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GEODATAPLAN 2012-2015 
 
 
Forord 
Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av 
kartbaser, er kommunen forpliktet til å utarbeide plan for geodata aktiviteten i kommunen – 
Geodataplan. Foruten informasjon som enheten og avdelingen skal plan inneholde 
utfordringer og mål kommunen har for sitt geodataarbeid. Planen skal også redegjøre for 
kartleggingsprogrammet for de kommende 4 årene. Geodataplanen omhandler i tillegg 
datafangst innsamlet etter reglene definert i matrikkelloven med forskrifter, planbasen med 
planregister og regler definert i kart- og planforskriften, kart på internett, AR5, vegnett og 
infoland. 
 
Geodataplanen for Alta kommune skal være et verktøy for å sikre at oppgavene knyttet til 
geodata blir utført i samsvar med vedtatte mål og forordninger på en kostnadseffektiv måte 
innenfor kommunens økonomiplan og kommuneplan. 
 
Hovedtrekkene i prioriteringer fremkommer i hoveddokumentet, mens et fyldig vedlegg 
beskriver arbeidsområder, økonomi / budsjett og mål for geodata relaterte arbeidsoppgaver 
som kommunen håndterer. 
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1.2 Innledning 
Norge digitalt er et bredt samarbeid mellom ulike virksomheter som har ansvar for å 
fremskaffe stedfestet informasjon og/eller er store brukere av slik informasjon. Samarbeidet 
har sin forankring i Stortingsmelding nr. 30 (2002-2003), ”Norge digitalt” – et felles 
fundament for verdiskapning. Som del av Norge – digitalt arbeidet i fylkene skal det utvikles 
en geodataplan.  
 
 
Gjeldende geodataplan for Finnmark, 2010 – 2013, har som mål 

 å organisere arbeidet med geodata både administrativt og teknologisk på regionalt, 
interkommunalt og kommunalt nivå. 

 å øke bruken av geografiske data og fremme den samfunnsmessige nytten av slike 
data 

 at etablering, vedlikehold, tilrettelegging, forvaltning og distribusjon av geodata 
gjennomføres på en kostnadseffektiv og formålstjenelig måte. 

 å bedre den offentlige saksbehandlingen gjennom bruk av geografisk informasjon 
 å sikre best mulig grunnlag for arealforvaltning i fylket. 

 
 
 
 
2011  
Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak  Trond Inge Heitmann  
Fagansvarlig Geodata     Roy Knutsen 
GIS rådgiver     Jan Are Mienna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visjon for Alta kommunes geodatavirksomhet. 
Alta kommune skal som organisasjon og samfunn ha kart og geodatatjenester 
som er fremtidsrettet, kostnadseffektive, pålitelige og allment tilgjengelig. 
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1.3 Bakgrunn 

Det heter i plan- og bygningsloven at: ”Kommunen har det formelle ansvaret for å etablere et 
nødvendig kartverk for oppgaver etter PBL.” Videre at: ”Kommunen skal sørge for at det 
foreligger et oppdatert kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven, bl.a. for å utarbeide 
kommuneplanens arealdel, områdeplaner og detaljplaner”. I hht. Matrikkelloven skal det føres 
et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet hvor grenser 
og eiendomsforhold blir klarlagt. Som lokal matrikkelmyndighet har kommunen ansvaret for 
å utføre oppmålingsforretninger, samt føre opplysningene i matrikkelen sammen med 
bygnings- og adressedata. Målet er at matrikkelen bl.a. skal gi bedre dokumentasjon, raskere 
dokumentflyt og økt klarhet i grense- og rettighetsspørsmål. 

 

1.4 Konklusjon 
Geodataplanen vil være et viktig styringsverktøy for utvikling av kommunens geodata de 
kommende år. Både for å få til en effektiv drift og kvalitetsheving av de produkter som skal 
leveres til våre brukere, så vel innad i egen organisasjon som for kommunens innbyggere for 
øvrig.  
 
Konsekvensen av mangelfulle kart og relevant stedfestet informasjon øker sannsynligheten 
for feilaktige beslutninger, og nødvendiggjør eventuelle behov for datainnsamling i 
enkeltprosjekt. Et godt kartverk fører til besparelse av saksbehandlingstid, penger og 
reduserer faren for misforståelser. Videre danner kartverket grunnlag for reguleringsplaner, 
utbygging, etc. og det sier seg selv at dette må være mest mulig à jour og riktig. 
Det er et mål at Alta kommune skal ha et så godt kartverk at alle som har behov for kart og 
geografisk informasjon, skal kunne få dette raskt, men samtidig på en lett leselig form uten å 
tenke på om kvaliteten holder de mål som kreves. 

 

1.5 Prioriteringer i planperioden 
Daglig gjøres mye rutinemessig geodatarelatert arbeid, og utgjør en vesentlig del av 
kommunens infrastruktur. Ca 80 % av alle kommunale saker har ett eller flere innslag av 
geodata i seg. Stikkordsmessig gjelder dette for eksempel oppmålingsforretning, plassering av 
bygg, adressering, matrikkelføring, plandigitalisering, drift av GIS, intern/ekstern 
faktaformidling osv. Det er viktig å videreføre disse velfungerende rutinene når aktivitetene 
nedenfor føres opp som prioriteringer: 
 

 Være aktiv i Geovekst samarbeidet 
Geovekst er samarbeid om etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av de 
mest detaljerte kartdata og ortofoto (målestokkriktige flyfoto). Formålet med 
geodatasamarbeidet i Geovekst er å sørge for at geografisk informasjon samles inn én 
gang og ajourholdes av én etat, men brukes av mange etater. 

 
Avtale om dette ble inngått i 1992 av Statens vegvesen, Energiforsyningens 
Fellesorganisasjon, Kommunenes Sentralforbund, Statens kartverk, Telenor og 
Landbruksdepartementet. 
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Målsettingen med geodatasamarbeidet er å gjennomføre felles kartleggingsprosjekter, 
samt etablere og vedlikeholde et felles sett av geografiske data som tilfredsstiller et 
bredt brukerbehov. Gjennom samfinansiering kan det produseres større mengder data 
samtidig som det blir rimeligere for hver enkelt part. 

 
Alta kommunes Geovekstparter er: Statens vegvesen - region nord, Alta Kraftlag A/L, 
Statens kartverk - Vadsø, Telenor Norge AS - Bodø og Landbruket v/Fylkesmannen i 
Finnmark. 

 
 Ivareta Matrikkelen på en faglig god måte 

Ivareta de kommunale oppgavene med ny matrikkel på en god måte. Dette vil i tillegg 
til daglig matrikkelføring av bygg, eiendom og adresse si å sørge for gode 
vedlikeholdsrutiner, hente ut ønskede rapporter fra lokal matrikkelkopi og legge til 
rette for effektive koblinger mellom andre kommunale fagsystem og den lokale 
matrikkelkopien. 

 
 Etablere veiadresser i hele kommunen 

Matrikkeladresser, dvs gårds-, bruks- og evt. festenummer, egner seg ikke til 
navigering, spesielt ikke for tilreisende og nyinnflyttede som ikke er kjent i 
kommunen. Andre som har store problemer med matrikkeladresser er 
ambulansetjenesten, brannvesenet, taxi, posten, vareleverandører, folkeregisteret mfl. 
Alta kommune har i dag ca 20 % matrikkeladresser, dvs. bygg uten veiadresse. Statens 
kartverk har signalisert at innen 2015 skal kommunene være uten matrikkeladresser. 

 
 Tilrettelegge temadata 

Temadata og temakart utgjør et viktig innhold i den nasjonale infrastrukturen. Norge 
digitalt arbeider for at areal-, miljø-, plan- og samfunnsdata blir tilrettelagt og gjort 
tilgjengelig. Nasjonale fagetater er viktige leverandører av temadata, sammen med 
regionale etater og kommuner. De ulike leverandørene tilrettelegger webbaserte 
karttjenester og tilbyr også nedlastbare data. Materialet som tilbys fra etatene er 
viktige data for planlegging i kommuner og fylker, og fører til tidseffektivitet i 
saksbehandling, forbedret beslutningsgrunnlag og forbedret 
publikumskommunikasjon. 

 
 Forbedre kartdistribusjon internt i kommunen 

På grunn av store utfordringer med klientbasert installasjon av Gis/Line vil vi satse 
på at framtidige distribusjonsløsninger for geodata går i retning av intranett og 
terminalserverinstallasjon. Distribusjon av kartdata etter dagens modell vil derfor ha 
et begrenset livsløp under forutsetning av en vellykket etablering av intranettbasert 
kartmotor kombinert med installasjon av Gis/Line Innsyn på terminalservere. 
 

 Vi skal fortsatt ha/videreutvikle kart på internett 
Alle kart (utenom de med info som er unntatt offentlighet) legges ut på kommunens 
web-innynsløsning. På denne måten kan både allmennheten og kommunens 
saksbehandlere ha tilgang til den samme informasjon. Dette letter også arbeidet til 
servicetorget ved at antall karthenvendelser reduseres samtidig som de ansatte får 
rask tilgang til oppdatert informasjon. 
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 Følge opp FDV-avtalen (forvaltning, drift og vedlikehold av stedsdata) i 
Finnmark 
Gjennom FDV-avtalen etablerer Geovekstpartene i fellesskap rutiner som sikrer 
systematisk forvaltning, drift og vedlikehold av stedsdata. Parter som gjennom sin 
virksomhet fysisk endrer objekter som er, eller skulle være kartlagt, skal sørge for at 
endringsdata blir levert til originaldataverten. Gode rutiner rundt FDV vil være med 
på å opprettholde kvaliteten på stedsdata og behovet for nykartlegging reduseres. 
 

Oppgaver til original datavert: 
o Ta i mot vedlikeholdsdata, sy dette inn i datasettet og strukturere datasettet på 

nytt, dvs. danne knutepunkt og flater. 
o Forvalte data etter FKB-prinsippet, med temavis inndeling av data og 

koplinger til for eksempel Matrikkel, som beskrevet i SOSI del 3.  
o Lagre data i sømløse databaser eller slik at sømløse datasett kan opprettes 

uten problemer. 
o Data skal kontrolleres med SOSI-kontroll, og det skal spesielt sjekkes at 

kvalitet og dato er kodet riktig. 
o Være ansvarlig for at datasettet blir oppgradert når SOSI-standarden blir 

endret. Større endringer kan defineres som egne oppgraderingsprosjekt.  
 
FDV avtalen krever stor innsats for å holde FKB á jour slik at kostbar nykartlegging 
kan skyves ut i tid.   
 

 Tilrettelegge geografisk informasjon i nytt høydegrunnlag 
Høydegrunnlaget som er i bruk i Norge er Normal Null 1954 (NN54) som er basert 
på målinger gjort frem til 1954. På grunn av feil/svakheter i grunnlaget og 
landheving er det behov for å ta i bruk et nytt høydegrunnlag. Det nye grunnlaget har 
navnet Normal Null 2000 (NN2000) og er i regi av Geovekst samarbeidet vedtatt i 
Geovekst forum 16.6.2011. Alle fastmerkene som utgjør referanserammen i dette 
høydegrunnlaget, vil få nye høyde verdier som refererer seg til ”virkeligheten” pr. år 
2000. Eksisterende geografisk informasjon i kommunen som er høydebestemt skal 
over i det nye grunnlaget i løpet av 2013.   
 

 Planlegge kartforvaltning i Quadri Map Server (QMS) 
QMS er designet slik at organisering av data er svært fleksibelt. Dataene kan enten 
lagres på en og samme server, eller de kan ligge på forskjellige servere på nettet. 
Dette nettet kan være et lokalt nettverk, eller man kan benytte internett som 
netteverk. Denne oppbygningen av systemet gjør det velegnet for organisering av 
kartdata etter FKB-standarden, som er sentral for Norge digitalt (ND) samarbeidet. 
Kommunale samarbeid er et aktuelt tema i tiden. QMS er svært godt egnet for slike 
samarbeider, både pga. måten data kan organiseres på, og fordi systemet er basert på 
internett teknologi og åpne internasjonale standarder. 

 
 Planlegge prosjekt for å vise sentrale deler av kommunen i 3 dimensjoner (3D) 

Eksisterende teknologi muliggjør visualisering av geografiske data i 3D. Disse 
modellene kan fremstilles som aktuelle inngrep i landskap/bygningsmasse i forkant av 
utbyggingsvedtak. Høydemodeller lagt på ortofoto i farger kan synes hensiktsmessig å 
etablere i bysentrum basert på høyoppløselige ortofoto og innmonterte digitalbilder av 
aktuelle fasader.  
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 1.8 Forslag til vedtak 
Geodataplanen er en overordnet virksomhetsplan som rulleres hvert 4 år og forslag om 
økonomiske midler vurderes i budsjettbehandlingen. 
 
Når det gjelder mål satt med gitte tidsfrister, bør disse følges opp gjennom virksomhetens 
resultatmål for gjeldende år. De andre målene arbeides det daglig med innenfor virksomhetens 
arbeidsoppgaver. 
 
Planen anbefales godkjent. 
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2 VEDLEGG  

2.1 Forklaring på faguttrykk og forkortelser 
Geodata 
Med geodata menes stedfestet informasjon. Man kan si at geodata består av 3 elementer: 

 Objekter – for eksempel bygning, vei, vannledning, elv, eiendomsgrense osv. 
 Objektets beliggenhet – koordinater i nord(X) og øst(Y) retning med eller uten høyde 
 Objektets egenskaper – for eksempel bygningstype, byggeår, areal, adresse, gnr/bnr/fnr/snr 

(gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer). 
 
GIS 
GIS står for Geografisk Informasjons System. Det er et generelt datasystem for ajourhold, 
informasjonsuthenting, kartpresentasjon og analyse. Ved hjelp av GIS kan vi på dataskjerm/plotter presentere 
primærdatabaser sammen med for eksempel reguleringsplaner, vann- og avløpsnett, eiendomsgrenser osv. 
Systemet vil effektivt dekke samfunnets behov for beskrivelse av naturlige og menneskeskapte forhold i 
terrenget både over og under bakken, terrengformer, ledningsnett, infrastruktur, eiendomsforhold osv. 
Slike system består gjerne av tre deler – maskinvare, programvare og geodata. 
 
Matrikkelloven 
Forkortet navn for ny lov om eiendomsregistrering. 
 
GPS 
Global Positioning System 
Globalt navigasjons- og stedfestingssystem. Betegnelse på et system av satellitter benyttet til geodetiske 
oppgaver. I alt 30 satellitter fordelt i 6 baneplan. 
 
GLONASS 
Dette er en russisk serie av GPS satellitter, en motpart til den amerikanske satellittserien NAVSTAR. 
GLONASS satellittene brukes så vel til alminnelige terreng posisjonering som til nøyaktig 
landmålingsposisjonering. Det er i dag 13 operative satellitter i serien. 
 
CPOS 
CPOS er en tjeneste for både GPS- og GLONASS brukere med behov for posisjonsbestemmelse med 
centimeters nøyaktighet uavhengig av egen basestasjon. Tjenesten distribueres både via GSM og internett, 
dekker store deler av Norge og er enkel i bruk. Oppnåelig nøyaktighet er bedre en 5 cm horisontalt og 8 cm 
vertikalt i 95 % av tiden, innenfor CPOS tjenestens dekningsområde. Nøyaktigheten er avhengig av 
atmosfæriske- og lokale forhold og kvalitet på brukerutstyret.  
 
Analoge kart 
Kart på folie/papir. Brukes ofte for å beskrive kart produsert med manuell teknikk i motsetning til kart produsert 
med digital teknikk. 
 
Digitale kart 
Kart lagret på datamaskin i form av database. Uttegning kan skje i valgfri målestokk og med ønsket innhold både 
til skjerm og plotter. 
 
SOSI 
Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. 
Standardformat for digitale geodata som utgis av Statens Kartverk. SOSI standarden omhandler teknikk for 
datadefinisjoner av geografisk informasjon, herunder standardiserte beskrivelser av topologi, datakvalitet, 
koordinatsystemer, metadata i form av informasjon om eier, oppløsning av data, områdeavgrensning osv. Den 
omfatter også konkrete databeskrivelser for ulike datatyper eller anvendelsesområder. SOSI beskriver 4 nivåer: 

 Nivå 1: Tillatt med egenskap. Punktinformasjon er ikke lovlig. (ikke interessant for kartdata) 
 Nivå 2: Tillater bruk av alle egenskapskoder. 
 Nivå 3: Nivå 2 + knutepunkt implementert – linjer skal være ryddet i krysningspunkt. 
 Nivå 4: Nivå 3 + definering av grafiske objekter (FLATE, TRASE). 
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FKB 
FKB betyr Felles Kartdata - Baser og er en betegnelse fra SOSI. FKB angir 4 standarder A, B, C og D. De ulike 
standarder beskriver ulik nøyaktighet og ulikt innhold.  
FKB-B er kart i målestokken 1:1000. 
FKB-C er basert på økonomisk kartverk med målestokk 1:5000. 
Hele det økonomiske kartverket er skannet av Statens kartverk og lagt i en egen database som vi ofte bruker som 
bakgrunnsbase sammen med resten av det digitale kartverket.  
 
Grunnlagsnett/fastmerkenett 
Grunnlagsnettet besto tidligere av et stort antall koordinatbestemte punkter. Disse punktene dannet grunnlaget 
for videre innmålinger av blant annet eiendomsgrenser, hus med mer. Etter overgangen til EUREF89 skal vi ikke 
benytte de gamle PP punktene mer, men måle inn nye med GPS. Dette fordi det var en del usikkerheter i det 
gamle fastmerkenettet. Etter at vi har tatt i bruk GPS utstyr hvor vi måler med cm nøyaktighet har vi ikke 
opprettet noen nye fastmerker. 
 
EUREF89 
Nytt europeisk koordinatbasert referansesystem som er vedtatt også i Norge. Alta kommune gikk over til dette 
systemet i 2009. 
 
Matrikkeladresse 
En eiendoms gårdsnummer, bruksnummer og evt. festenummer eller seksjonsnummer. 
 
TP- punkt 
Trigonometrisk Punkt. 
Dette er faste merker i fjell, markert med et signal (med høyde 2 – 5m over bakken). TP punktene plasseres 
gjerne på åpne plasser og så høyt som mulig slik at et har mulighet til å se disse langt borte. TP har koordinater 
samt verdi for høyde. Ved å sikte mot minimum 3 slike signal (triangulering)får en angitt egen koordinat. Dette 
er videre et godt grunnlag for å måle inn tomter og grenser for øvrig. Disse punktene danner hovednettet i 
kommunen. 
 
PP- punkt 
Polygon Punkt 
Fastmerke. Utgangspunkt for kartkonstruksjon, eiendomsmåling, plassering av hus med mer. Et fastmerke er et 
varig merket punkt, merket med bolt, der horisontale koordinater (X og Y) og /eller høyde er bestemt. Disse 
tjener hovedsakelig som grunnlag for kartlegging og oppmåling. Etablering av pp punkter etter overgangen til 
Euref89 skjer ved GPS måling. 
 
DMK 
Digitalt Markslagskart 
 
AR5 
Arealressurskart i M 1:5000. 
Digitalt kart over jordsmonnboniteter og vegetasjon (markslag). Informasjon hentet fra økonomisk kartverk i M 
1:5000 og ortofoto. Erstatter det gamle DMK. 
 
WMS 
Web Map Server 
WMS bygger på en tjenerdel og en klientdel. Tjeneren mottar forespørsler fra klienten. Responsen fra serveren 
til klienten er et rasterbilde eller XML-dokument. Rasterbildet er definert som et kartlag. Kartlaget er en grafisk 
representasjon av dataene (for eksempel i png- eller jpeg-format), og ikke de reelle dataene. 
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3 FAGENHET GEODATA OG OPPMÅLING 

Geodata arbeidet i Alta kommune er tillagt Oppmåling og byggesak som ligger under Drift- 
og utbygning. Avdelingen er delt opp i tre fagenheter:  

 Fagenhet geodata, 2 stillingshjemler. 
 Fagenhet oppmåling, 5 stillingshjemler. 
 Fagenhet byggesak, 6 stillingshjemler. 

3.1 Fagenhet geodata 
Svært mye av informasjonen som behandles i en kommune er geografisk relatert. Det kan 
være så forskjellige ting som eiendomsgrenser, naturvernområder, reguleringsplaner, 
ledningskart eller kulturminner. Enkel tilgang til denne informasjon er svært viktig både for 
publikum, innleide konsulenter, saksbehandlere og kommunens ledelse.  
På samme måte som et økonomisystem skal holde orden på økonomien og et 
saksbehandler/arkivsystem skal holde orden på dokumentmassen i kommunen, skal et Geografisk 
informasjonssystem (GIS) inneholde informasjon om all stedfestet informasjon i kommunen.  
 
For å være i stand til å etablere og forvalte digitale kartdata er det særdeles nødvendig å 
disponere dertil egnet programvare og kompetanse. 
 
Det er viktig å skille mellom 2 ulike brukernivåer som fagenhet geodata må tilrettelegge for: 
 
FellesGIS er betegnelsen på de innsynsapplikasjonene som tilbyr tilgjengelige kartdatasett til 
hver enkelt saksbehandler på en måte som fordrer lite fagkunnskap om kart og data. 
Brukerterskelen skal være lav slik at saksbehandlere kan nyttiggjøre seg kart/matrikkel/sak 
informasjon uten mye forkunnskap. Et hovedpoeng med en felles GIS løsning for hele 
kommunen er å få til innsyn mot ”levende data”, dvs. at forvaltning og bruk av kartdata skjer 
mot samme oppdaterte datasett. Felles GIS strategi er også nødvendig for å unngå at det 
utvikles kulturer der hver avdeling sitter med egne data i egne formater og egne 
fagapplikasjoner.  
 
FagGIS er spesialapplikasjoner for produksjon og forvaltning av særskilte fagdata. Disse 
applikasjonene er for spesialister og krever fagrelatert kompetanse. Eksempel på oppgaver der 
bruk av FagGIS er viktig i dag: Matrikkelføring, landmålingsberegninger, arealplanetablering, 
ledningskartverk, prosjektering, 3D- modellering og temakartproduksjon. 
 
Eksempler på bruksområder for GIS: 

 Kartproduksjon 
 Ulike typer planlegging 
 Utarbeidelse av statistikk 
 Planlegging av arealbruk 
 Miljøforvaltning 
 Gårdskart 
 Eiendomsregistrering 
 Design av systemer for varelevering 
 Ressursovervåkning 
 Planlegging av krisesituasjoner 
 Evakueringsplaner 
 Analyser av bosettingsmønstre i forhold til lokalisering av ulike servicetilbud. 
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Fagenhet geodata har følgende ansvarsområder: 

 Ansvar for drift av kommunens GIS system og geodata baser 
 Løse virksomhetsovergripende oppgaver innenfor GIS og geodata 
 Veiledning og opplæring i føring av matrikkel (adresse, bygg og eiendom) 
 Integrasjon mellom GIS system og andre fagsystemer 
 Produksjon og tilrettelegging av temadata og GIS analyser på oppdrag fra 

fagavdelinger 
 Bistå fagavdelinger i definerte prosjekter som krever spesiell GIS kompetanse 
 Dokumentasjon av rutiner og installasjoner m.m. 
 Utarbeide kravspesifikasjoner og tilbudsinnbydelser for innkjøp av GIS relaterte 

systemer 
 Implementering av GIS systemer 
 Opplæring og brukerstøtte på GIS fagsystemer 
 Mottak og kontroll av digitale plandata fra eksterne konsulenter, interne 

saksbehandlere og arealplanleggere 
 Drift av kommunens digitale plandatabaser 
 Formidle digitale kartdata til eksterne konsulenter og andre 
 Bidra til utvikling av Alta kommunes hjemmesider med fokus på bedre tjenesteyting 
 Vedlikeholde kommunens fastmerkeregister 
 Rutinebeskrivelser for eiendomsoppmåling og matrikkeloppgaver 
 Rutinebeskrivelser som skal oppfylle FDV avtalens krav 

 
 Mål:  

 Fagenhet geodata skal yte service overfor kunder (interne og eksterne) 
 Levere tjenester innenfor gitte tidsfrister 
 Videreutvikle kommunens GIS løsninger 

 

 

3.2 Fagenhet oppmåling 
Hovedarbeidsområde for fagenhet oppmåling er gjennomføring av saker etter matrikkelloven.  
Årlig behandles ca. 150 - 170 saker som utløser tinglysning og matrikkelføring. 
 
Etter at Matrikkelloven ble vedtatt 1.1.2010 skal det for saker som blir registrert fra denne 
dato ikke tinglyses nye målebrev. Det skal i stedet produseres matrikkelbrev over hele 
eiendommen med alle tilhørende opplysninger om bygg og adresser, samt kulturminner og 
forurensning der dette gjelder. Kart over eiendommen, med innmålte tomtegrenser inngår 
også i matrikkelbrevet. Disse skal tinglyses der det har foregått en deling, men ikke for en 
vanlig oppmålingsforretning eller en grensejustering. 
 
Det blir med matrikkelloven klarere tidsfrister for å gjennomføre rekvirerte saker, og det 
innføres at kommunen må tilbakebetale deler av gebyret om visse tidsfrister oversittes. Fristen 
fra en søknad er mottatt til den skal være ferdig er 16 uker. I Alta kommune har vi vedtatte 
forskrifter som angir at i vintermånedene f.o.m. desember t.o.m. april vil en 
oppmålingsforretning normalt vanskelig kunne fullføres og saksbehandlingstiden skal derfor 
ikke regnes med. Alta kommune bruker Gis/Line Oppmålingsforretning (Norkart Geoservice 
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AS) for å oppnå en mest mulig automatisert arbeidsprosess i behandlingen av 
oppmålingssaker etter Matrikkelloven. 
 

Kart- og delingsforretninger som er krevd før loven trer i kraft, skal fullføres etter reglene i 
delingsloven. Frist for fullføring av disse er 31.12.2012. 
 
Gis/Line Oppmålingsforretning 

 
 
 
Mål:  

 Tilby en god og serviceorientert tjeneste ovenfor brukerne. 
 Utføre forretningene innenfor gitte tidsfrister med en så god kvalitet som lov med 

forskrift og geodatastandarden krever. 
 Fullføre midlertidige forretninger (etter delingsloven) før 31.12.2012 
 Kartlegge matrikkelenheter som er registrert i matrikkelen, men ikke i matrikkelkartet 

 

4 FAGOMRÅDER 

4.1 Matrikkelen 
 
I statsråd 5. juni 2009 ble det vedtatt at Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) settes i 
kraft fra 1. januar 2010. Fra det tidspunktet blir kommunene lokal matrikkelmyndighet. 
 
Innledning om eiendoms- og rettighetsregistrering 
Eiendoms- og rettighetsregisteret er en viktig samfunnsfunksjon, og det er dette som 
muliggjør at fast eiendom kan sies å være ”levende kapital” som kan omsettes, pantsettes og 
også trygt investeres i. Norge er ett av nærmere 30 land med en velfungerende eiendomsrett 
og velfungerende eiendomsregister. Her i landet består dette nå av matrikkelen og grunnboka 
(tinglysning i fast eiendom), da ved siden av nødvendige registre som folkeregister og 
enhetsregister. 
 
Hva som er vedtatt 
Den 9. februar 2007 ble det gjennom kongelig resolusjon gjort en delvis ikraftsetting av 
matrikkelloven, dette for å kunne begynne kommunevis konvertering fra GAB og DEK til 
matrikkelen (se mer om dette nedenfor). I statsråd 5. juni ble det vedtatt ”delvis ikraftsetting” 
av matrikkelloven fra 1. januar 2010. fra dette tidspunktet vil da hele matrikkelloven, med 
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unntak av § 7, være trådd i kraft. Når det gjelder § 7 er det sagt at denne tidligst skal tre i kraft 
4 år etter at resten av matrikkelloven trer i kraft. 
 
Matrikkelloven hjemler matrikkelen 
Matrikkelloven er den loven som hjemler matrikkelen og fire av våre fem forskjellige typer 
eiendom (matrikkeltyper)*, prosesser og saksbehandlingsregler knyttet til det å opprette, 
endre, sammenføye eller slette eiendommer i matrikkelen. Matrikkelen er også landets 
offisielle adresseregister, og matrikkelloven er landets ”adresseringslov”. I tillegg er 
matrikkelen landets offisielle bygningsregister hvor bygningsinformasjon knyttet til prosesser 
etter plan- og bygningsloven registreres. 
 *Eierseksjon er èn av landets fem matrikkelenhetstyper. Hjemmel for denne er 
eierseksjonsloven 
 
Matrikkelloven erstatter delingsloven og signalloven 
Matrikkelloven erstatter fra 1. januar 2010 delingsloven, som har hjemlet grunneiendoms-, 
adresse- og bygningsregisteret (GAB), og kommunens eiendomskart (i praksis DEK). 
Informasjonen i GAB og DEK har for alle kommuner i landet, i perioden desember 2007 – 
april 2009, blitt konvertert over til matrikkelen. Med matrikkelen har vi derfor for første gang 
i landets historie fått et eiendomskart for hele landet, noe som blant annet har medført at alle 
kommunegrenser for første gang er blitt samordnet. Matrikkelloven erstatter også signalloven. 
 
Matrikkelloven innfører nye ”eiendomstyper” 
Med matrikkelloven innføres to nye matrikkelenhetstyper (”eiendomstyper”) i 
registreringssammenheng, og dette er jordsameie og anleggseiendom. Anleggseiendom er 
volumer (3D) over / under bakkenivå, eller ute i sjø. Mest typisk vil det i første omgang 
sannsynligvis være parkeringskjellere og tunneler. 
 

 
 
Matrikkelloven innfører nye og endrer eksisterende sakstyper, og skjerper kravene til 
gjennomføring av disse 
Med matrikkelloven innføres også en ny sakstype knyttet til endringer av eiendom, og dette er 
arealoverføring. Det blir også innført endringer i eksisterende sakstyper, slik som 
grensejustering. Det blir med matrikkelloven klarere tidsfrister for å gjennomføre rekvirerte 
saker, og det innføres at kommunen må tilbakebetale deler av gebyret om visse tidsfrister 
oversittes. 
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Matrikkel, matrikkelloven og kompetansebehov 
Matrikkelloven bygger videre på fagmiljøet som er blitt etablert med delingsloven og 
signalloven. Samtidig følger det andre og økte behov for kompetanse med matrikkelloven, om 
en sammenlikner med det som følger av delingsloven. Det er derfor viktig at alle som jobber 
med eller inn mot det matrikkelfaglige området setter seg inn i matrikkelloven, matrikkelen 
og tilhørende regelverk, slik som blant annet forskrifter, føringsinstruks for matrikkelen og 
adresseveileder. Det er særlig kommunene som lokal matrikkelmyndighet og Statens kartverk 
som sentral matrikkelmyndighet, som skal ivareta det matrikkelfaglige området. For 
kommunene er det viktig å være klar over at også andre enn landmålere og matrikkelførere 
må sette seg inn i det nye lov- og regelverket, og det nye matrikkelsystemet. Typiske 
fagområder vil være de som utfører saksbehandling etter plan- og bygningsloven og 
eierseksjonslov, der sakene enten kan føre til endringer i matrikkelen (for eksempel byggesak 
eller delesak), eller hvor en forholder seg til informasjon i matrikkelen. Et annet typisk 
fagområde vil være de som har mye kontakt med grunneiere og huseiere, for eksempel fordi 
de jobber på servicekontor. Men, det vil også være andre fagområder innen arealforvaltning 
o.s.v. som må besitte nødvendig kunnskap om matrikkelinformasjon og tilhørende regelverk, 
slik som regler knyttet til personvernet. 
 

 
 

 
 
Mål:  

 Sette seg inn i lover og regelverk slik at matrikkelføringen blir mest mulig korrekt.  
 Utføre oppmålingsforretninger og byggesaksregistreringer innenfor gitte tidsfrister. 
 Utføre feilrettinger i matrikkel for å oppnå et register med best mulig kvalitet. 
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4.2 Økonomisk kartverk 

Alta kommune har i dag et økonomisk kartverk som består av 
raster- og vektordata med 5 m høydekurver fra flybilder i 
målestokk 15 000. Dette er kartdata for saksbehandling og 
arealplanlegging i spredt bebyggelse, landbruk, skog og 
råstoffuttak. Serien dekker et areal på 770 km² og er etablert i 
årene fra 1968. 
 
 

4.3 Digitale kart 
Kommunens digitale kart er en samling av primærdatasett som skal dekke behovet for 
nøyaktige basiskart over terrenget og de fleste menneskeskapte objekter som er fast forbundet 
med jordoverflaten. FKB data deles inn i 4 klasser, A-D, hvor FKB - A er den mest 
nøyaktige. 
 

  
Eksempel på FKB – data fordelt på ulike områdetyper. 
 
Gjennom Plan- og bygningsloven er kommunene pålagt å etablere og holde ved like et 
kartgrunnlag med nøyaktighet og detaljering av hensyn til blant annet plan- og 
byggesaksbehandlingen. Normalt vil data i samsvar med FKB - B med 1 m. ekvidistanse ha 
tilfredsstillende nøyaktighet og detaljering for de fleste kommunale formål. 
 
Status for FKB dekning 
FKB-A: 2 km² (etablert i 2006) 
FKB-B: 97 km² (etabler i årene fra 1995) 
FKB-C og D: 3742 km² (raster- og vektordata etablert fra årene 1968) 
 
Mål:  

 Følge opp Geovekst samarbeidet med hensyn til anskaffelse av nye kart. 
 Følge opp FDV – avtalen for å holde FKB- data så á jour som mulig 
 Kartlegging hvert 4 – 6 år i sentrumsområdene. 
 Oppdatere situasjon i FKB-C etter omløpsfoto som et Geovekstprosjekt. 
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4.4 Reguleringsplaner og digitalt planregister 
I 2004 ble alle analoge planer i Alta kommune skannet og gjeldende planer vektorisert. 
Planene ble sydd inn i en sømløs planbase som til enhver tid vedlikeholdes med nye planer 
som blir vedtatt, disse oppdateres også på web. 
 
Alta kommunes planbase inneholder ca. 230 planer. 

 
 
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og 
utforming av arealer og fysiske omgivelser. 
 
For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak, og andre tiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Det er et kommunalt ansvar å 
sørge for å utarbeide reguleringsplaner der dette er bestemt i kommuneplanens arealdel, og 
der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av tiltak. 
 
Jfr. Plan- og bygningslovens §§ 12-2, 3 skal områderegulering og detaljregulering brukes for 
å følge opp krav i kommuneplanens arealdel, eller der kommunen finner at det er behov for å 
gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.  
 
Plan- og bygningsloven stiller nå krav til at kommunene skal ha et oppdatert planregister. 
Hver kommune skal føre register over alle gjeldende arealplaner i kommunen og tilhørende 
bestemmelser, under dette vedtatte endringer og dispensasjoner til vedtatte arealplaner. 
Registeret kan også inneholde andre opplysninger som har betydning for planarbeidet. 
 
Elektroniske planregister skal følge en felles nasjonal standard slik at opplysningene fra 
registrene er tilgjengelig, og kan settes sammen på tvers av administrative grenser. 
Elektroniske planregistre skal spille sammen med grunnboka og matrikkelen slik at disse tre 
elementene til sammen gir brukeren tilgang til et samlet offentlig 
eiendomsinformasjonssystem. Elektroniske planregistre bør være ordnet slik at brukere kan 
legge autorisert utskrift av registrene til grunn for hva som er gyldige planer for et område, og 
hva som er lovlig arealbruk for en eiendom. 
 
Informasjon fra kommunens planregister skal i utgangspunktet være gratis tilgjengelig, men 
det kan være aktuelt med betaling blant annet for tilrettelagt informasjon som skal dekke 
kommersielle behov. Regler om dette fastsettes i forskrift til plan- og bygningsloven og 
offentleglova. 
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Alta kommune bruker Gis/Line Planregister som støtter kravene i ny plan- og bygningslov. 
Planregisteret sammen med plankartet, gir brukeren en fullstendig oversikt over kommunens 
gjeldende og utgåtte arealplaner. Registeret følger planen fra oppstart av planarbeid til 
opphevelse av planen. Alle milepæler i behandlingsprosessen kan lagres og alle plantyper 
støttes. 

  
 
 
Mål:  

 Oppdatere planbasen og planregisteret fortløpende 
 Arealplanene skal oppfylle kart- og planforskriftens krav til digitale planer 
 Planregisteret skal oppfylle kravene i kart- og planforskriftens § 12 

 

4.5 Kommuneplan 

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel. Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi 
rammer for virksomhetens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. 
 
Kommuneplan skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. 
 
Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet med den kommunale 
planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre 
for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Utarbeiding og behandling av 
kommunal planstrategi kan slås sammen med, og være del av oppstart av arbeidet med 
kommuneplanen. 
 
Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og / 
eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen. 
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Gjeldende kommuneplan og kommunedelplan for Alta by ble vedtatt 21.6.2011 og kan leses 
under ”Bolig og eiendom” på kommunens hjemmeside. Kommuneplanens arealdel ligger 
også i kommunens kartløsning på nett. 
 
 
Mål:  

 Benytte kommuneplanen som 
arbeidsredskap ved all 
saksbehandling av byggesaker og 
plansaker 

 Gjennomføre miljørevideringer som 
ligger i kommuneplanen. 

 Starte forarbeidet for neste rullering 
av kommuneplanen. For eksempel 
forberede forslag til planstrategi som 
skal vedtas senest et år etter neste 
kommunestyrevalg (I henhold til ny 
pbl). 

 Planlegge hva vi har behov for av 
kartlegginger, for eksempel av ras- 
og flomfare.  

 

4.6 Adressering 
Fagenhet oppmåling utfører også adressering etter matrikkelloven. Adressering skjer etter 
Matrikkellovens § 21 med tilhørende forskrifter og etter Lov om stadnamn. 
 

Forskriftens § 49 Formålet med adresser og skilt: 
”Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og 
forståelig måte kan identifisere og finne fram til 
bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre 
objekter eller steder som det er viktig å finne fram 
til. Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt 
og nøkkel til aktuell informasjon i private og 
offentlige registre og arkiv. Føring av adresser i 
matrikkelen skal bidra til et felles adressesystem for 
hele landet.” 
 
§ 50 tildeling eller endring av adresse. 

(1) Kommunen skal tildele vegadresser til bygning som planlegges brukt til boligformål, 
fritidsformål, næringsvirksomhet, eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet. 
(2) Adressen skal tildeles så snart det er behov for adressen og senest sammen med 
igangsettingstillatelsen for tiltaket. Kommunen kan utsette tildelingen når særlige grunner 
taler for dette. 
 
Når nye veinavn eller områdenavn skal fastsettes blir det sendt ut forslag til navn på høring i 
lokalavisa og til lag- og foreninger. Deretter blir disse saksbehandlet og endelig vedtatt av 
kulturkontoret som er sekretariat for kommunens navnemyndighet. Alle nye adresser blir 
registrert i Matrikkelen, og det blir sendt ut brev til hver eier når det gis en ny adresse. All 
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adressering av nye bygninger blir utført fortløpende etter hvert som de blir godkjent og behov 
for adresse melder seg.  
 
For Alta er det pr. januar 2011 registrert 8.222 gateadresser og 1.187 matrikkeladresser. Alle 
tettstedene har gateadresse, mens utenfor tettstedene er noen plasser som fortsatt har 
matrikkeladresse. 
 
Mål:  

 Så snart som mulig og senest innen 31.12.2014 bli ferdig med tildelingen av 
gateadresser i hele kommunen 

 Tildele adresser fortløpende 
 Utarbeide rutiner som gjør det lettere å se sammenhengen mellom adressering og á 

jourføring av FKB- Vegnett 

 

4.7 Ortofoto 

Ortofoto er bildedata som er georeferert for at de skal kunne være lett tilgjengelig og et 
effektivt hjelpemiddel i kommunens forvaltning. Ortofoto inneholder ”all” synlig informasjon 
i motsetning til kartdata, som er tolket og silt informasjon. 
 
Alta kommune har etablert kommunedekkende ortofoto med varierende bakkeoppløsning. 

Standard 
Bakkeoppløsning 

(cm) 
Dekningsområde 

Ortofoto 10 7-10 Byområder (høy oppløsning og god stedfestningsnøyaktighet) 
Ortofoto 20 20-25 Tett og spredt bebyggelse og jordbruksområder 
Ortofoto 50 50 Omløpsfotografering som skal dekke hele landet 

 
 
Eksempel på ortofoto 

 
 Mål:  

 Etablere ortofoto ved ny kartlegging 
 Bruke ortofoto aktivt i saksbehandling 
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4.8 Vegnett 
Denne basen inneholder senterlinje veg. 
Fra januar 2010 er det kommunenes ansvar å vedlikeholde dette datasettet. 
 
Vegnett er nå en del av forvaltningsrunden og datasettet skal sendes til fylkeskartkontoret for 
ajourhold 1 gang i året. På samme måte som standardleveranse av de andre FKB basene. 
 
Kommunene får tilsendt FKB-vegnett for ajourhold, sammen med avvikslogg mellom 
matrikkel og NVDB (Nasjonal Vegdatabank). Alle forskjeller må merkes, både geometri og 
egenskaper. Avviksloggen må sjekkes og feil rettes. FKB-vegnett med alle endringsmerkene 
og avviksloggen sendes tilbake til fylkeskartkontoret. Fylkeskartkontoret kontrollerer dataene 
og sender de videre for innlegging i NVDB. 
 

 
 
VBASE, som denne basen tidligere het, har dessverre vært en uprioritert base i de fleste 
kommuner pga. for mange arbeidsoppgaver. Dette har resultert i at det har vært en del veier 
som har ligget feil i basen. Ettersom denne basen er svært viktig for bla. flåtestyringen av 
AMK og transportbedrifter, samt ruteplanleggere for privat bruk, vil vi prioritere å få denne 
basen så nøyaktig som mulig. Det er et krav om at avvik på mer enn 2m må rettes. I tillegg er 
det noen nye restriksjoner som skal meldes inn. Disse er: fart, høydebegrensning, 
svingforbud, innkjøring forbudt og fysisk sperring. 
Arbeidet med å oppgradere og vedlikeholde FKB-Vegnett er sammen med 
adresseringsarbeidet, noe av det viktigste vi gjør i det kommunale geodataarbeidet. 
 
Brukere av elektronisk vegnett er: 

 Nødetater (brann, politi, ambulanse) 
 Skolekontor (planlegging, skoleskyss…) 
 Vegseksjon (skilt, brøyting, asfalt…) 
 Kartseksjon (vegnett, kartgrunnlag) 
 Trygd/helse (planlegging, henting) 
 Likning (kjøreavstand til/fra jobb) 
 Renovasjon 
 Infotorg 
 Buss / kollektiv transport 
 Taxi 
 Varetransport / spedisjon 
 Tømmertransport 
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 Servicetransport (e-verk, vaktselskap, post…) 
 Private trafikanter 
 Teknisk drift 

 
Mange bruksområder: 

 Kommunal forvaltning 
 Landtransport 
 Jord- og skogbruk 
 Forsvaret 
 Vegvedlikehold  
 Digitale adressekart    
 Miljø- og annen arealforvaltning 
 Eiendomsforvaltning 
 Ferie og fritid 
 Kartproduksjoner 
 Visveg 
 GPS 

 
Mål:  

 Forbedre kvalitet på geometri i datasettet 
 Forvalte FKB- Vegnett i henhold til FDV- avtale 
 Utarbeide rutiner som skal sørge for god og riktig informasjon i datasettet 

 
 

4.9 Geodetisk grunnlag 
Geodetisk grunnlag 
En geodetisk referanse er grunnlag for entydig stedfesting. Den er gitt med en måleenhet, 
tidspunkt og matematiske modeller. Den geodetiske referansen danner utgangspunkt for 
måling av all geografisk informasjon. Dvs. utgangspunkt for innmåling av eiendomsgrenser, 
bygg, veg, ledning, spredte avløp osv. Det er følgelig også utgangspunkt for 
reguleringsplaner, rekonstruksjon av eiendomsgrenser, plassering av godkjente bygg, stikking 
av anlegg, adressepunkt, administrative inndelinger, kartproduksjon osv. 
 
I Alta fikk vi innført offisiell geodetisk referanse, Euref 89, i mars 2009. Denne referansen er 
av god kvalitet og tilpasset bruk av satellittbaserte målemetoder. Vi bruker enten fastmerker 
eller korreksjonssignal når vi måler. Korreksjonssignalet brukes ved satellittbasert 
posisjonsbestemmelse. Ved å registrere signal fra satellittene (GPS, GLONASS) sammen med 
korreksjonssignalet, kan en posisjonere seg med cm nøyaktighet. 
 
Ifølge standarden Fastmerkenummerering og fastmerkeregister ligger registeransvaret for 
landets offentlige fastmerkenett på to nivåer: 

 Statens kartverk (SK) har ansvaret for de overordnete nett. 
 Kommunene har ansvaret for de nett som ligger under dette nivået. 

 
Fastmerkenettene på begge nivåer skal være tilgjengelige for aktuelle brukere innen kart- og 
oppmålingsrelaterte oppgaver. 
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Alta kommune bruker Gis/Line Fastmerke som er en modul for etablering og forvaltning av 
fastmerker. Programmet er tilpasset SOSI og gjeldende standard ”Fastmerkenummerering og 
fastmerkeregister”. 
 
Gis/Line Fastmerke 

 
 
Etter overgangen til Euref89 har ikke Alta kommune etablert nye fastmerker. Registeret 
inneholder derfor bare trekantpunkt, landsnettpunkt og stamnettpunkt etablert av Statens 
kartverk. 
 
 
Mål: 

 Utføre målearbeidet i henhold til gjeldende standarder 
 Vedlikeholde fastmerkeregisteret med nye fastmerker når de etableres 

 

 

4.10 Seksjonering 

Seksjonering 
Seksjonering reguleres av eierseksjonsloven. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd 
eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i 
eiendommen. Ved seksjonering av eksisterende bygg blir det vanligvis foretatt befaring. 
Seksjoneringen skal i utgangspunktet være i samsvar med det som er godkjent av 
bygningsmyndigheten på eiendommen. 
 
Endringer i eierseksjonsloven innebærer at kommunen heretter skal fatte vedtak om 
seksjonering (seksjoneringsvedtak). Kommunen må sørge for å arkivere tegninger og annen 
dokumentasjon som ligger til grunn for vedtaket. 
 
Dersom bruksenhet(er) omfattes av ubebygd areal, må det gjennomføres 
oppmålingsforretning for det ubebygde arealet. Dette gjelder både når ny eierseksjon blir 
opprettet med slikt uteareal, og når eksisterende eierseksjon får tillagt slikt areal. I første 
tilfelle må oppmålingsforretningen være holdt før kommunen kan gjøre vedtak om 
seksjoneringen. Det blir ikke krevd oppmålingsforretning for å matrikkelføre seksjoner uten 
slikt uteareal. I oppmålingsgebyret er det lagt inn hvor mye det koster for seksjonering av 
uteareal. Eierseksjon blir regnet som opprettet ved tinglysning av kommunalt 
seksjoneringsvedtak (tinglysningsdato) 
 
Årlig behandles mellom 6 og 12 seksjoneringer i kommunen. Dette tallet vil sannsynligvis 
øke i takt med at det bygges mer blokker og leiligheter. 
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Mål:  
 Utføre seksjonering etter seksjonerings- og matrikkelloven ettersom søknadene 

kommer inn. 

 

4.11 Kart på nett 
I 2006 ble kommunens kartverk lagt ut på nett. Leverandør av tjenesten er Norkart Geoservice 
AS som legger ut data på deres webhotell. 
 
Data for eiendommer, bygninger og adresser oppdateres daglig. Andre data, som nye 
reguleringsplaner, endringer pga. nykartlegging osv. oppdateres ved behov via WebAjour. 
I tillegg til tekniske grunnkart og plandata inneholder løsningen data for friluftsliv, 
motorferdsel, naturdata, samfunnssikkerhet og ortofoto. 
 
Alta kommune har i samarbeid med Norkart Geoservice AS og Infoland laget en 
selvbetjeningsløsning for bestilling av kartdata i SOSI eller DXF format. Produktene som kan 
bestilles gjennom løsningen er Situasjonskart med VA og Plandata. Løsningen nås via egen 
link på kommunens hjemmeside eller via WebInnsyn. Dette tilbudet er rettet mot det private 
konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging og 
situasjonskart m.m. 
 
Mål:  

 Oppdatere kart på internett fortløpende 
 Ha oppdaterte og gode løsninger for distribusjon av geografisk informasjon på 

internett 
 
 

4.12 Komtek 
Kommunale gebyrer og eiendomsskatt forvaltes i Komtek programvare (Norkart Geoservice 
AS). Denne løsningen ivaretar koblingen mot matrikkelen som er grunnlaget for utskrift av 
kommunale gebyrer. Kommunen benytter seg av følgende moduler: 

 KomTek Gebyr 
 KomTek Festekontrakt 
 KomTek Eiendomsskatt 
 KomTek VA 
 KomTek MatrikkelSynk 
 KomTek Admin 
 KomTek Office 

For å sammenligne disse tjenestene kan man benytte kartet som viser hvilken eiendom som 
betaler for hvilke tjenester. Dette er et nyttig verktøy for å finne eventuelle eiendommer som 
ikke betaler for tjenester som blir utført av Alta kommune. 
 
Mål:  

 Utføre feilrettinger i matrikkel og ha mest mulig oppdaterte kartbaser for å sikre best 
mulig grunnlag for kommunale gebyrer og eiendomsskatt 
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4.13 Gårdskart – AR5 – arealressurskart 
AR5 er et standardisert klassifikasjonssystem og kartdatasett for arealressurser i Norge som 
skal dekke behov innen arealplanlegging, landbruksforvaltning og landbruksnæringer. Kartet 
skal holdes løpende à jour basert på opplysninger fra saksbehandling, synfaring eller bilder. 
 
Målet er at AR5 skal være den mest pålitelige kilden til informasjon om arealtilstanden i 
Norge. 
 
AR5 bygger på klassifikasjonssystemet for Markslag. Første versjon av datasettet er også 
avleda fra DMK (Digitalt Markslagskart). Endringene i forhold til markslagsklassifikasjon er i 
hovedsak av to typer: Forenklinger og tilpasning til gjeldende standard for digitalt geografisk 
informasjon. 
 
Gårdskart på internett – koblet mot matrikkelen 
Tjenesten Gårdskart på internett opplever stor økning i antall brukere. Gårdskart på internett 
blir nå den første tjenesten som får koble seg opp 
mot matrikkelen, og blir på den måten en 
pilotbruker for Statens kartverk. Tjenesten 
Gårdskart på internett hos Skog og landskap viser 
kart over arealressurser med arealtall for en valgt 
landbrukseiendom. Tjenesten ble lansert første gang 
i januar 2005, og er tilrettelagt for 
landbruksforvaltningen og eiere av 
landbrukseiendommer. 
 
 
Endringer i ny versjon 
Når gårdskart på internett er koblet opp mot matrikkelen, vil eiendomsgrenser som vises i 
gårdskarttjenesten dermed være de til en hver tid best oppdaterte, ikke fra en kopibase som 
tidligere. Dette vil gjøre tjenesten til et mye bedre verktøy i arbeidet med kvalitetsheving av 
kartgrunnlaget. 
 
I tillegg kan fredede kulturminner hentes opp som et eget tema i gårdskart på internett. 
Kulturminnene hentes fra kulturminnedatabasen Askeladden hos Riksantikvaren. 
 
Gårdskart på internett inneholder det til en hver tid beste grunnlaget som er tilgjengelig på 
digital form. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, 
og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig. 
 

Dersom det oppdages feil i kartene, eller det skjer 
endringer, må dette meldes skriftlig inn til kommunen, 
oppmålingen eller landbruksforvaltningen. 
 
 Mål:  

 Ajourføre datasettet ved behov 
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4.14 WMS tjenester 
Ved behandling av byggesaker og ved utarbeidelse av planer, er eksisterende kartdata som 
høydekurver, veger, bygninger, vann og markslagskart nødvendig som grunnlagskart og som 
informasjon om eksisterende forhold. I tillegg til dette kan vi koble kartet direkte opp mot 
ulike nasjonale kartdatabaser som blir løpende ajourført. Disse basene inneholder meget 
viktig informasjon som man må ta hensyn til ved for eksempel utarbeidelse av en plan. 
Eksempler på dette er: 

 Direktoratet for naturforvaltning (DN): Områder vernet etter naturvernloven, biologisk 
mangfold, kulturlandskap, inngrepsfrie naturområder (INON). 

 Riksantikvaren (RA): Kulturminner, Sefrak registeret. 
 Norges geologiske undersøkelse (NGU): Berggrunn, løsmasser. 
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): Flomsoner, skredfare. 
 Vegdirektoratet (VDIR): Nasjonal vegdatabank; trafikkmengder (ÅDT), fartsgrenser, 

ulykkespunkt, gang- og sykkelveger. 
 
Mål:  

 Ta i bruk WMS- tjenester i større grad under saksbehandling 
 Tilrettelegge WMS i eksisterende innsynsløsninger 

 

4.15 QMS 
Quadri Map Server er kjernen i et moderne forvatningssystem for digital geografisk 
informasjon og er designet og utviklet for å danne grunnlaget for en nasjonal infrastruktur for 
slike data. Det stilles store krav til et slikt system både teknologisk og funksjonelt, og QMS 
møter disse kravene. En viktig føring for utviklingen av QMS har vært åpenhet og 
internasjonal standardisering av geografiske data, samtidig som håndtering av den nasjonale 
SOSI-standarden er ivaretatt. 
 
Organisering av data 
QMS er designet slik at organisering av data er svært fleksibelt. Dataene kan enten lagres på 
en og samme server, eller de kan ligge på forskjellige servere på nettet. Dette nettet kan være 
et lokalt nettverk, eller man kan benytte internett som netteverk. Denne oppbygningen av 
systemet gjør det velegnet for organisering av kartdata etter FKB-standaren, som er sentral for 
Norge digitalt (ND) samarbeidet. Kommunale samarbeid er et aktuelt tema i tiden. QMS er 
svært godt egnet for slike samarbeider, både pga. måten data kan organiseres på og fordi 
systemet er basert på internett teknologi og åpne internasjonale standarder. 

 
 
Lagring 
QMS benytter Oracle som databasesystem for lagring av data. Standardversjonen av Oracle 
har et innebygget system for håndtering av geografisk informasjon kalt Oracle Locator. I 
tillegg finnes en utvidelse av Oracle med mer avansert funksjonalitet for geografiske data kalt 
Oracle Spatial. QMS støtter i dag begge disse variantene, men standardutgaven av Oracle er 
altså tilstrekkelig. Det er utviklet et åpent programmeringsgrensesnitt (NGIS-API´et) som 
benyttes ved lagring og uthenting av data. Dette må benyttes for å håndtere den avanserte 
datamodellen som finnes i SOSI (delt geometri). Data blir også lagret på den standardiserte 
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formen for enkel geometri (Simple Feature) so gir systemet et enkelt, åpent grensesnitt. QMS 
er designet slik at andre databaser i fremtiden kan benyttes som lagringssystem.  
 
Sikkerhet/kvalitetskontroll 
I QMS finnes en rekke funksjoner som er laget for å håndtere sikkerhet og datakvalitet. En 
egen objektkatalog er utviklet. Her beskrives alle lovlige data som systemet skal akseptere. 
Objektkatalogen vil normalt gjenspeile SOSI-standarden, men det er mulig både å endre og 
utvide denne. Data som ikke stemmer med beskrivelsen i objektkatalogen vil bli avist ved 
lagring. Dersom det oppstår andre feilsituasjoner under lagring av data, finnes avanserte 
mekanismer som sikrer at data i basen forblir konsistente. Det er mulig å styre 
tilgangskontroll for brukere og brukergrupper, slik at noen får både lese og skrivetilgang mens 
andre bare gis lesetilgang. 
 
Àjourhold av data 
Metoden som benyttes ved ajourføring/endring av data kalles lange transaksjoner. Når data 
innenfor et geografisk område skal ajourføres, overføres disse til en lokal prosjektorientert 
database hos klienten (utsjekk) der selve bearbeidingen og endringene utføres. Når data er 
”ute til oppdatering”, blir de låst i databasesystemet slik at andre brukere ikke kan endre de 
samme dataene. Når man er ferdig med endringsprosjektet, føres den lokale databasen tilbake 
til systemet, og endringene oppdateres (innsjekk). I denne prosessen håndterer enhver form 
for topologi og sammenheng i datastrukturen. 
 
Åpenhet 
Under utviklingen sv systemet er det hele tiden lagt vekt på at internasjonale standarder skal 
følges på alle de nivåer der dette et mulig ut fra de funksjonelle krav. Med en slik åpenhet 
sikrer man et uttalt mål om at QMS skal være en forvaltningsløsning som skal være 
uavhengig av GIS-løsning. De ulike grensesnittene som tilbys er angitt. For å drive 
forvaltning av dataene etter de krav som stilles til dette i Norge, må i dag NGIS-API´et 
benyttes. Her ivaretas SOSI-standardens avanserte datamodell med bl.a. delt geometri. For 
enkelt innsyn i dataene kan man imidlertid hente de ut via Simple Feature-standarden, da data 
er lagret i databasen i henhold til denne. Data i QMS er også tilgjengelig via WMS-
grensesnittet. Gjennom et WMS-grensesnitt, som er det mest avanserte, vil geografiske data i 
fremtiden også kunne oppdateres av vilkårlige klienter. 
 
Mål:  

 Forvalte alt eller deler av Alta kommunes geografiske informasjon i QMS 
 Jobbe for geosynkronisering   

 

4.16 Infoland 

Infoland er en av landets største elektroniske markedsplasser. Over 25 000 kunder innen 
eiendomsmegling, eiendomstaksering, bankvirksomhet samt bygg- og anlegg får tilgang til 
eiendomsinformasjon, kart- og plandata fra kommuner, kraftselskap, renovasjonsselskap, 
takstmenn m.v. 
 
Eiendomsregisteret, EDR, er også tilgjengelig via Infoland®, inkl. bestilling av 
pantebokutskrifter og andre utskrifter fra grunnboken. 
 
Infoland® er utviklet av, eies og drives av Norsk Eiendomsinformasjon. 
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Infoland er en nasjonal formidlingskanal som gir enkel tilgang til: 
 Eiendomsregisteret EDR 
 Informasjon fra kommuner, boligbyggerlag, m.v. 
 Detaljerte kartdata, eiendomsprofiler m.v. 

 
Alta kommune har siden juni 2006 levert eiendomsinformasjon til det profesjonelle markede 
via nettbutikken https://www.infoland.no/wps/infoland/#top dvs. at alle eiendomsmeglere 
som nå ønsker opplysninger om en eiendom som skal legges ut til salgs må benytte seg av 
denne tjenesten og bestille informasjon via nettet, samt betale for opplysningene. Denne 
tjenesten har tidligere vært gratis, men ettersom medarbeiderne i kommunen bruker ganske 
mye tid på å finne fram ønskede opplysninger, har de fleste kommuner valgt å ta betalt for 
denne jobben ved å bruke Infoland®. 
 
Mål:  

 Levere data fortløpende og innenfor gitte tidsfrister 

 

4.17 Forvaltning, Drift og Vedlikehold – FDV 
FDV – avtalen bygger på prinsipper nedfelt i sentral avtale om geodatasamarbeid (Geovekst – 
avtalen) av 5.6.1992 med tilhørende retningslinjer og veiledningsdokumenter. I tillegg legges 
til grunn prinsipper og avtaler for Norge digitalt-samarbeidet som Geovekst-forum har gitt sin 
tilslutning til. 
FDV – avtalen bygger videre på etableringsavtaler for Geovekst-data eller andre avtaler hvor 
parter i felleskap eller alene har etablert datasett som omfattes av FDV-avtalen. 
 
Alle kommunene i Finnmark har inngått en slik avtale med Statens kartverk og de andre 
Geovekstpartene.  
Alta kommune er originaldatavert for flere datasett. En Originaldataverts oppgaver kan deles i 
”Oppdateringsansvar” og ”Driftsansvar”. 
 
Originaldataansvar – oppdatering: 
Samle inn endringsdata (egne datakilder + endringsdata fra andre parter) 
Oppdatere endringsdata i originaldatabasen. Logge endringer i dataene. 
 
Originaldataansvar – drift: 
Drifte lagringsløsning. Sørge for nødvendig datasikkerhet (backup og oppetid) 
Ansvar for oppgradering av SOSI-versjon 
 
Etter FDV – avtale inngått 25.11.2010 har Alta kommune følgende: 
Vedlikeholds- og driftsoppgaver (datatilfang og originaldataansvar) på følgende datasett: 

 FKB- Bygg (Bygg, ByggAnlegg, PblTiltak) 
 FKB- AR5 
 FKB- Eiendom og servitutt 

 
Vedlikeholds- og driftsoppgaver (ajourholdsansvarlig) på følgende datasett: 

 FKB- Bygg (Bygg, ByggAnlegg, PblTiltak) 
 FKB- Veg og Vegnett 
 FKB- AR5 
 FKB- eiendom 
 Resten (Øvrige datasett) 
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Ifølge driftsopplegget satt opp i avtalen skal datasettene rapporteres 2 ganger i året til Statens 
Kartverk for tilgjengeliggjøring på http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/no/main.home 
(nedlasting og tjenester). 
 
Løpende vedlikehold er endringer i kartet som følge av saksbehandling etter Plan- og 
bygningsloven. Det vil si at vi registrerer alle nye tiltak i en tiltaksbase. I tillegg suppleres 
kartbasene gjennom innmåling av nye objekter i felt. 
 

Mål:  
 Innarbeide rutiner slik at kravene for oppdatering og drift etter avtalen kan utføres på 

en god og kostnadseffektiv måte  
 Holde FKB á jour slik at nykartlegging skyves ut i tid 

 

5 BUDSJETT / PROSJEKTOVERSIKT 

5.1 Geovekst 

Geovekstsprosjekt 2010/2011 
Navn på prosjekt Avtale inngått dato Framdrift Økonomi 

LACHFI12 Start: 1.1.2011 Totaløkonomi: 1.553.028 
Kartlegging i Hammerfest, Alta, Loppa 

30.3.2011 
Slutt: 31.12.2013 For Alta:              261.797 

    
LACHFI04 Start: 1.1.2010 Totaløkonomi: 727.427 

Kartlegging i Kvalsund, Alta og Måsøy 
Sett dato 

Slutt: 31.12.2012 For Alta:            13.731 

    
LACHFI02 Start: 1.1.2010 Totalkostnad: 1.412.345 

Kartlegging i Alta kommune 
Sett dato 

Slutt: 31.12.2012 For Alta:            386.447  

    

 
Betalingsplan - Alta 2010 2011 2012 2013 

LACHFI12  150.000 75.000 36.797 
LACHFI04 10.000 3.731   
LACHFI02 210.000 100.000 76.447  

 
LACHFI12: 
FKB-B kartlegging og Laserskanning i Alta 
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LACHFI02:            LACHFI04: 
FKB-B kartlegging og Laserskanning i Alta                                            FKB-C kartlegging og Laserskanning i Alta 

 
 
 

Mål:  
 Implementere nye kart i kommunens GIS så snart de foreligger 

 

5.2 Behov for kartlegging i framover  
Avhengig av aktivitet som utløser kartleggingsbehov i kommunen vil det i planperioden 
planlegges nye kartleggingsprosjekt med bakgrunn i konkrete prosjekt eller som del av at man 
ser behov for godt kartgrunnlag litt fram i tid. 
 
Her er det viktig å være klar over at man må tenke langsiktig da man må påberegne ca. ett års 
leveringstid på produkter etter fotografering/skanning.  
 
Statens Kartverk ser for seg at det vil komme to store og kostbare kartleggingsprosjekt innen 
2020. Dette er nykartlegging av Alta sentrumsområdene (likt 2010 prosjektet) og 
ferdigveiskart langs E6 Alta vest. Kostnadsmessig estimerer de 500.000 på hvert av 
prosjektene for Alta kommune. 
I tillegg kommer det et prosjekt for FKB-C kartlegging fra omløpsfotografering. Det har 
tidligere vært foreslått at dette skulle være ferdig i 2014, men er interessen og økonomisk vilje 
til stede kan dette gjøres allerede i 2012. 
 
I framtiden bør man satse på fotografering av sentrale områder Alta annet hvert år, med 
levering av konstruksjonsdata hvert fjerde år. Da vil man til enhver tid ha et bilde av 
situasjonen i områder med høy aktivitet som ikke er eldre enn to år.  
 
 

Mål:  
 Være forutsigbar med tanke på hvor det blir behov for nykartlegging  
 Involvere aktuelle avdelinger med behov for kart tidlig i prosjektplanleggingen 
 Fotografering av sentrale områder i Alta annet hvert år, med levering av 

konstruksjonsdata hvert fjerde år. 
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5.3 Kostnader på Geovekstprosjekt 
Det avsettes ikke faste midler til nye geovekstprosjekt, disse kostnadene blir dekt over 
driftsbudsjettet til oppmålingsavdelingen. Vår anbefaling er at det opprettes et fagbudsjett for 
geodata, som tillegges avdelingsleder for oppmåling og byggesak, hvor det avsettes kr. 
250.000 årlig til geovekstprosjekt. Summen er et snitt av hva slike prosjekt har kostet Alta 
kommune tidligere år. 
 
 

Mål:  
 Innarbeide et fast budsjett til Geovekst- prosjekt 

 
 

5.4 FDV avtalens økonomiske konsekvens 
Kostnader knyttet til det å være originaldatavert vil ofte være vanskelig å måle. For å ha en 
enkel måte å fastsette dette på er det innført et system der kostnadene stipuleres etter 
aktiviteten på byggefronten. Byggeaktiviteten for kommunen måles i antall nye B-identer 
(nye bygg og bygningsendringer, dato for gitt rammetillatelse) i matrikkelen pr. år, og det 
benyttes tall fra foregående kalenderår. Arbeidet med innlegging i databasen er avhengig av 
vedlikeholdsmengden, men det er knyttet en del faste kostnader til oppgaven.  
Minimumsgodtgjørelse som originaldatavert settes til 15 bygg x den til enhver tid gjeldende 
enhetspris. Godtgjørelse for originaldatavertrollen forutsetter at vedlikehold og oppdatering 
gjennomføres. 
 
Grovt estimert blir Alta kommune godtgjort med ca. 20.000 pr. år gjennom sin rolle som 
originaldatavert. Denne summen kan økes gjennom gode rutiner knyttet til 
originaldatavertansvaret. 
 
 
Mål:  

 Sørge for at kommunen får gode nok rutiner for vedlikehold til å overholde FDV- 
avtalen 

 Øke kompetanse på ulike produktspesifikasjoner for å kunne levere datasett etter 
gjeldende standarder 

 

5.5 Kostnader for drift av geodata i Alta kommune 
Pr. i dag er det ikke avsatt tilstrekkelig midler til drift av kommunens geodataløsninger. Vi 
foreslår at det opprettes et fagbudsjett for geodata som tillegges avdelingsleder for oppmåling 
og byggesak. 
 
Kostnader – nåværende vedlikeholdsavtaler 

Leverandør Vedlikehold 
 2011 2012 2013 2014 

Norkart Geoservice 308.352 345.600 354.900 365.800 
Autodesk.com 5.080 6.018 6.190 6.637 

Powel Gemini AS 15.080 
Vianova Systems AS 1.650 

Geodata AS 13.334 
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Kostnader – planlagte investeringer i perioden 
Leverandør Innkjøpspris Vedlikehold 

Norkart Geoservice AS 2011 2012 2013 2014  
QMS    144.000 29.000 

FME med GDMMAPPER  36.000   7.500 
3D Innsyn   65.000  13.000 

Gis/Line WebInnsyn Oppgraderes så snart det lar seg gjøre Pris ikke fastsatt 

Tabellen viser 2011 priser og er derfor regulert etter antatt konsumprisindeks. Gitte årstall 
kan heller ikke regnes som fasit for når eventuelle investeringer kan gjøres. 
 
I 2012 bør driften av Gis/Line Innsyn flyttes over på intranett / terminalservere. Installasjon 
på terminalservere vil kreve en investering på ca. kr. 140.000. Denne summen forutsetter at 
Alta kommune v/IKT står for installasjon og vedlikehold av programvare/servere. Pris på ny 
versjon av Gis/Line Webinsyn (Intranett) er ikke fastsatt enda. 
 
Totale budsjettbehov, inkludert geovekstprosjekt og investeringer. 

2011 2012 2013 2014 
343.500 785.000 700.000 816.000 

 
 

Mål:  
 Innarbeide et fast budsjett for drift av eksisterende program, samt  
 Distribusjon av kartdata som tilbys gjennom felles GIS løsninger skal skje gjennom 

kommunens intranett og terminalservere 
 
 
 

6 TEKNISK UTSTYR / PROGRAMVARE 

6.1 EDB – utrustning 
Avd. for oppmåling og byggesak har følgende EDB – utstyr: 
OCE Canon Colorwave 300 – som eies i fellesskap med andre avdelinger. 

6.2 Landmålerutstyr 
Utstyr Merke/Type År Ansvar/avd. Merknad 

Nivellerkikkert Sokkia  Oppmåling Presisjonsniv. 
Nivellerkikkert Sokkia  Oppmåling Bygningsniv. 
Nivellerkikkert Wild  Oppmåling Bygningsniv. 

Totalstasjon Geodimeter 400 1991 Oppmåling  
Totalstasjon Geodimeter 400 1993 Oppmåling  
GPS - Rover Leica 530 2000 Oppmåling  
GPS - Rover Leica 530 2000 Oppmåling  
GPS - Rover Leica 1200 2004 Oppmåling  
GPS - Rover Leica 1200 2009 Oppmåling  
GPS – Rover GS08 VIVA 2011 Oppmåling  

GPS Garmin  Oppmåling Handholdt – 4 stk. 
Metallsøker   Oppmåling 2 skt. 

Fjellboremaskin   Oppmåling 2 stk. bensin 
Fjellboremaskin   Oppmåling 1 stk. batteri 

Motorsag Stihl  Oppmåling 1 stk. 
Avstandsmåler Boch  Oppmåling 1 stk. 

Stativ   Oppmåling Kikkertstativ 9 stk. 
CPOS – fast base Trimble NETR5 2007 Oppmåling GPS/GLONASS 
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Mål:  

 Ha oppdatert og moderne utstyr som skal dekke behovet innen landmåling 

 

 

6.3 Programvare 
Hovedprogramvare 

Gis/Line Norkart Geoservice AS 
Etablering, lagring, forvaltning og presentasjon av 

geodata 

Gis/Line Befolkningsdata 
(Accessbase) 

Norkart Geoservice AS Analyse 

KomTek Norkart Geoservice AS Kommunale gebyrer og eiendomsskatt 

 
Tilleggsprogramvare 

Arc View Geodata AS 
Analyse av geodata, 

registerdata 
Oppsagt i 2011 

Gemini Terreng Powel Gemini AS 
Masseberegning, 

terrengmodell 
Oppsagt i 2011 

Novapoint Vianova Systems AS Prosjekteringsverktøy Oppsagt i 2011 

AutoCad 3D map Autodesk.com Prosjekteringsverktøy 
Sketchup Graphisoft Visualisering 

 
Mål:  

 Tilpasse programvarepakken til kommunens behov 
 Øke kompetansen til både felles- og fag GIS brukere gjennom interne kurs 
 Øke utnyttelsen av program vi besitter og erverver framover  


