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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2019 

1. Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrevet for 2019 og 
Prop. 1 S (2018-2019), samt vedlagte brev fra Klima- og miljødepartementet og (KLD) og 
Barne- og likestillingsdepartementet.  
 

2. MAREANO 

KMD har mottatt brev fra KLD som stiller 42,386 mill. kroner til rådighet for Kartverket for 
arbeidet med MAREANO i 2019. Midlene skal brukes til gjennomføring av aktiviteter i 
MAREANO-programmet i tråd med programmets aktivitetsplan for 2019.  
 
Merk at posten nå er nye post 23, men på samme kapittel som tidligere. Posten er innenfor 
statens nettoføringsordning for mva, så Kartverket kan trekke ifra mva-utgifter i tråd med 
rundskriv R-116.   
 

3. Arbeid med universell utforming 

Midler fra BLD skal benyttes til å gjennomføre tiltak PU4 Kartlegging av utearealer og 
friområder i kommuner, og drift og videreutvikling av datasett for uteområder i tråd med 
søknad til BLD. 1 mill. kroner skal brukes til videreføring av prosjektet med "Kartlegging av 
uteområder – kommunesentra og friluftsområder", mens 1 mill. kroner skal brukes til 
prosjektet "Drift og videreutvikling av datasett tilgjengelighet for uteområder". Formidling av 
metodikken er en viktig del av oppdraget.  
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Side 2 
 

Der hvor utgifter til dette oppdraget ikke går ut som tilskudd til kommuner og organisasjoner, 
skal kostnadene føres på kap. 872, post 21, i tråd med generell fullmakt for posten.  
 

4. Offentlig digital infrastruktur for digital eiendomshandel og e-tingslysing 

Kartverket kan etablere offentlig digital infrastruktur for digital eiendomshandel og e-
tinglysing ("Skjøtepakke 2") gjennom Altinn. Et slikt system skal tilrettelegge for 
kommunikasjon og kobling av flere dokumenter i en eiendomshandel i forkant av tinglysing. 
Kartverket må sørge for at den samlede tjenesten er i samsvar med offentlige og 
privatrettslige regler, deriblant statsstøtteregelverket. Tjenesten må innrettes slik at det er 
fast forhåndsdefinerte dokumenter som er nødvendig for tinglysingen som kan kobles. 
Kostnadene dekkes innenfor Kartverkets ordinære budsjettrammer. 
 

5. Justerte budsjettildelinger for 2019  

Dette betyr at Kartverkets bevilgning på postene er følgende:  
 
Kap. 872   Nedsatt funksjonsevne    
     (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

71 Universell utforming og økt tilgjengelighet 2 000 
 
 
Kap. 1410   MAREANO     
     (tall i tusen kr) 

 Post Betegnelse Budsjett 2019 

23 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 42 386 
 

 
Med hilsen 
 
 
Kari Strande (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Ivar Tvede 
seniorrådgiver 
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