
 

1 

 

     

           

 

 

   

ENDELIG 

TILDELINGSBREV 2012 

STATENS KARTVERK 
 

 

 

 

         

 



 

2 

 

Innhold 
1. INNLEDNING ....................................................................................................... 3 

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL .................................................... 3 

3. PRIORITERTE OPPGAVER FOR STATENS KARTVERK I 2012. .................. 6 

4. KRAV TIL STATENS KARTVERK UNDER DET ENKELTE RESULTATOMRÅDE 7 

4.1 Virkemiddelområde Kunnskap ...................................................................... 7 

4.2 Virkemiddelområde Regelverk og systemer .............................................. 16 

4.3 Virkemiddelområde Internasjonalt samarbeid ........................................... 20 

4.4 Resultatområde 1: Levende hav og kyst ...................................................... 21 

4.5 Resultatområde 6: Verdifulle kulturminner og kulturlandskap ................ 21 

4.6 Resultatområde 7: Godt bymiljø ................................................................... 22 

4.7 Resultatområde 8: Aktivt friluftsliv ............................................................... 22 

4.9 Resultatområde 11: Stabilt klima .................................................................. 22 

5. BUDSJETT OG FULLMAKTER ....................................................................... 24 

5.1. Tildeling og budsjettforutsetninger ............................................................ 24 

6. STYRINGSKALENDER ..................................................................................... 26 

OVERSIKT OVER VEDLEGGENE ...................................................................... 26 

Vedlegg 1: Møteplan 2012 ...................................................................................... 26 

Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter ............................................ 26 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

1. INNLEDNING 

Det vises til Prop. 1 S (2011-2012), Stortingets innstilling og vedtak. Som det fremgår i denne har 
Miljøverndepartementet lagt om resultatområdestrukturen fra og med 2012, for å gi en mer helhetlig 
omtale av det enkelte resultatområde. Det er ryddet opp i og forenklet mål og målstruktur. Dette 
innebærer også at virkemidlene er skilt ut og løftet fram. I praksis betyr dette at infrastukturtiltak i 
Statens kartverk omtales under kunnskap. Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene for 2012 og 
en nærmere beskrivelse av de oppgaver departementet spesielt ønsker å framheve, nye oppgaver, 
samt konkrete oppdrag som etaten skal prioritere. Vi viser også til faste, løpende oppgaver, og 
understreker at de hovedområder og krav som er omtalt i tildelingsbrevet ikke er uttømmende for 
etaten.  Etaten har i tillegg omfattende funksjoner/oppgaver som også skal utføres med god kvalitet.  

2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG MÅL 

Miljøverndepartementets faglige og administrative utfordringer både i et kortsiktig og langsiktig 
perspektiv er basert på prioriteringene i Prop. 1 S. (2011-2012) og regjeringsplattformen. 

Forskning, kartlegging, overvåking, miljøstatistikk og ulike former for rapportering, nasjonalt og 
internasjonalt, skal sikres, slik at vi får den kunnskapen vi har mest bruk for og utnytter den på en 
effektiv og konstruktiv måte. Miljøinstituttene skal sikres kompetanse, kapasitet og utstyr til å møte 
miljøforvaltningens behov. Kunnskap skal stå sentralt i alle beslutningsprosesser. Miljøforvaltningen 
må bidra til at resultater fra forskningen formidles på en god og forståelig måte.  Miljø- og kartdata 
skal være basert på oppdatert kunnskap.  Data fra miljøforvaltningens ulike fagområder skal kunne 
sammenstilles og formidles med kvalitet og troverdighet og enkelt deles med omverdenen. Arbeidet 
med samordning av miljødata og oppdatering av ”Miljøstatus Norge” skal fortsatt intensiveres, og ny 
resultatområdestruktur skal være grunnlaget for strukturen i miljøstatus.no. Miljøstatus er 
foretrukket kilde til kunnskap om miljøets tilstand og utvikling. 

En offensiv miljøpolitikk avhenger også av vår evne til å skape forståelse for saksområdet, og å gjøre 
miljøpolitikken interessant for folk flest. Miljøforvaltningen skal arbeide mer med miljømobilisering 
og kommunikasjon, og legge større vekt på å kommunisere bedre og mer effektivt med; den delen 
av befolkningen som er interessert og har en åpen holdning til saksområdet, barn, ungdom, 
skolesektoren, næringslivet og kommunene. 

Vi skal forsterke og samordne innsatsen overfor kommunene i deres rolle som myndighetsutøver på 
plan- og miljøområdet. Nettportalen ”Miljøkommune.no” skal lanseres våren 2012. 

Miljøverndepartementet skal videreutvikle arbeidet med felles elektroniske kartgrunnlag og følge 
opp ny geodatalov med plikt til deling av aktuell miljø- og geodatainformasjon mellom 
samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Norge Digitalt arbeidet skal sees i sammenheng 
med videreutviklingen av areal- og miljødata. 

Planleggingen etter plan- og bygningsloven skal bli et bedre redskap for utviklingen av samfunnet, 
og arealpolitikk og planlegging i kommuner, fylker og regioner skal bidra til å oppfylle nasjonale og 
internasjonale miljømål, og skje i tråd med nasjonal politikk. 

Utviklingen i fjellområdene, strandsonen langs sjø og vassdrag, bymarker og grøntarealer i byene 
skal ha spesiell oppmerksomhet i arealpolitikken.  
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Miljøverndepartementet skal bidra til en helhetlig satsing på by- og tettstedsutvikling. En ytterligere 
satsing på samordnet areal- og transportplanlegging skal bidra til mer kompakt byutvikling, 
prioritering av kollektivtransport, sykkel- og gangvei, lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø.   

Miljøverndepartementets rolle som pådriver i det sektorovergripende arbeidet skal prioriteres høyt 
slik at miljøpolitikken i større grad blir en del av andre departementers prioriteringer.  

Kunnskap om sammenhengen mellom virkemidlene og konsekvensene av  energi- og 
klimapolitikken, herunder konsekvensene for andre miljøverdier som naturmangfold, kulturminner 
og landskap m.v., skal styrkes. Miljøverndepartementet skal være pådriver for at energipolitiske valg 
har en tydelig positiv klimapolitisk forankring og samtidig medfører minst mulig andre negative 
irreversible miljøkonsekvenser. I tillegg til arbeidet under de globale miljøavtalene skal 
Miljøverndepartementet arbeide for å sikre at andre internasjonale avtaler, slik som handels- og 
investeringsavtaler/regelverk og utviklingen av EØS’ indre marked støtter opp om miljømålene. 
Deltakelse i og erfaring fra utvalgte internasjonale fora skal brukes strategisk for å fremme og 
forsterke norsk og internasjonal miljøpolitikk.  

Miljøverndepartementet skal aktivt medvirke til en ambisiøs miljøpolitikk i EU og 
regelverksutvikling i EU/EØS. Miljøverndepartementet vil også bruke øvrige internasjonale 
miljøfora (nordisk, OECD, UNEP, CDS og GEF) og samarbeidsavtalene med Kina, India, Sør-Afrika 
og Brasil strategisk.  

Miljø skal integreres på en god måte i utenriks- og utviklingspolitikken, blant annet med vekt på 
kapasitetsbygging i miljø og ressursforvaltning i utviklingsland. Departementet skal legge til rette 
for økt kunnskap om klima og miljø i nord- og polarområdene, som grunnlag for forvaltning, 
klimatilpasning og samfunnsplanlegging i nord. Miljøforvaltningen på Svalbard skal styrkes.  

Avdelingene og etatene skal aktivt medvirke til å løse de dilemmaer vi står overfor i arbeidet med 
klima, lokale miljøproblemer og naturmangfold.  

Det skal legges fram en ny stortingsmelding med vurdering av klimapolitikken og behov for 
endrede virkemidler i 2012. Oppfølging av den offentlige utredningen om samfunnets sårbarhet og 
behov for tilpasning til klimaendringene står sentralt framover.  

Å sikre naturmangfoldet nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert. Alle etatene må anvende 
naturmangfoldlovens kapittel II om alminnelige bestemmelser for bærekraftig bruk på alle vedtak 
som berører natur. Arbeidet med å etablere nye utvalgte naturtyper og prioriterte arter, gjennomføre 
rovviltforliket og innføre miljøkvalitetsnormer for villaks skal prioriteres i 2012. Det skal være økt 
framdrift i arbeidet med marin verneplan, og nasjonalparkplanen og implementering av ny modell 
for lokal forvaltning av verneområder skal avsluttes. Kunnskapsgrunnlaget skal styrkes, og arbeidet 
med å sikre at verdien av naturmangfoldet og økosystemtjenestene vurderes som en del av vår 
nasjonalformue blir viktig.      

Arbeidet med å sikre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av kyst- og ferskvann og 
havområdene skal prioriteres høyt. Miljøverndepartementet skal videreføre og styrke sin rolle som 
koordinator for utvikling og gjennomføring av forvaltningsplanene for havområder og for ferskvann 
og kystvann. Departementet skal bidra til en samlet og helhetlig tilnærming til økte inngrep som 
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følge av økt utbygging for produksjon av energi (vindkraft, vannkraft, havenergi og andre 
energiformer), samt overføringsledninger.  

For å stimulere og legge til rette for et aktivt friluftsliv for alle skal det legges økt vekt på friluftsliv 
som element i det forebyggende helsearbeidet. Utvikling av en Nasjonal handlingsplan for statlig 
sikring og tilrettelegging av friluftsområder  vil gi bedre grunnlag for å få til en helhetlig satsing på 
og tilrettelegging for  friluftsliv.  

Som del av arbeidet med å redusere utslipp av miljøgifter vil Miljøverndepartementet aktivt 
medvirke til å styrke EU/EØS-regelverk og internasjonale avtaler for miljøgifter, ozonreduserende 
stoffer og farlig avfall.  Forurensningsloven og produktkontrolloven skal følges opp, herunder 
videreutvikle regelverket på nødvendige områder for å redusere risiko fra helse- og miljøfarlige 
kjemikaler og gjennomføre kjemikaliepolitikken.  

Miljøverndepartementet skal gjennom forurensningsloven og videreutvikling av virkemidlene i 
avfallspolitikken bidra til å minimere skadelige utslipp fra avfallsbehandling, øke utnyttelsen av 
ressursene i avfallet og øke innsamlingen av farlig avfall.  

Miljøverndepartementet skal sørge for effektiv gjennomføring av nytt regelverk for radioaktiv 
forurensning og radioaktivt avfall og bidra til å redusere risikoen for radioaktiv forurensning av 
norske områder fra kilder i utlandet. 

Ny stortingsmelding om kulturminner og kulturmiljø skal tydeliggjøre kulturminnepolitikken. 

Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på som fellesressurs og som 
grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Miljøverndepartementet har tatt 
initiativ til å utarbeide en nasjonal verdiskapingsstrategi. I dette arbeidet, som vil kreve et 
nært samarbeid mellom flere departementer, skal sammenhengen mellom kulturminner og 
natur gis særlig prioritet. 

Miljøverndepartementet har ansvaret for matrikkel og grunnbok, og skal sørge for ensartet og 
pålitelig eiendoms- og rettighetsregistrering, slik at nødvendige eiendomsopplysninger bidrar til 
viktig statistikk, sikker omsetning og pantsetting av fast eiendom og unngå fremtidige rettstvister 
knyttet til eiendomsgrenser og eiendomsrett. 

Miljøforvaltningen skal bruke medarbeidernes kompetanse mest mulig effektivt innenfor 
eksisterende ressurser. Det skal legges stor vekt på samarbeid og kunnskapsdeling, faglig og 
personlig utvikling for den enkelte medarbeider og tydelig overordnet ledelse. Rekruttering av nye 
medarbeidere skal ha høy prioritet i miljøforvaltningen for å sikre rett bemanning og kompetanse. 
Beredskaps- og sikkerhetsarbeidet skal ha høy prioritet. 

 

Risikoanalyser 

Etatene skal orientere Miljøverndepartementet om hvilke områder de vil foreta risikoanalyser på i 
2012. Denne orienteringen skal skje på etatsstyringsmøtet på våren. Det legges opp til en drøfting på 
etatsstyringsmøtet til høsten om analysene, risiko og vesentlighet.  
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3. PRIORITERTE OPPGAVER FOR STATENS KARTVERK I 2012.  

Miljøverndepartementet legger vekt på at Statens kartverk skal være et tydelig nasjonalt fagorgan 
innenfor sitt fagområde.  

Statens kartverk har to hovedoppgaver:  

• bygge og vedlikeholde en nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og sørge for at 
brukerne får enkel og effektiv tilgang til geografisk informasjon (geodata)  

• ansvaret for tinglysing i fast eiendom og borett 
 

Statens kartverk skal delta i forsking og utvikling av geografisk informasjonsteknologi, og 
samarbeide med norsk industri og kartbransje, bl.a. om eksportrettede tiltak. Statens kartverk skal 
sørge for at geodata og eiendomsinformasjon som etaten forvalter blir sikret for ettertiden. Statens 
kartverk har ansvar for å samordne standarder og regelverk med andre land. 

Kort kan Statens kartverks virksomhet deles i følgende hovedkategorier: 

1. Nasjonalt fagorgan 

2. Myndighetsorgan 

3. Innsamling av data 

4. Forvaltning av data 

5. Formidling av data 

6. Utnyttelse av teknologi 

7. Internasjonal virksomhet 

8. Synliggjøring og omdømme 

9. Kompetanse 
 

Oppgaver som er viktige for Statens kartverk i 2012 og kommende år: 

• Oppbygging av rollen som nasjonal geodatakoordinator samt implementering av geodataloven 

• Styrke seg som nasjonalt kompetansesenter på egne fagområder, samt etablere standardar for 
det kartfaglege området, harmonisert mot andre fagområde 

• Bidra til kvalitetssikring av plandata, samt videre arbeid med planregister mv. 

• Videreutvikle det offisielle tinglysingsregisteret (grunnboka) og gjennomføre forprosjekt om 
innføring av e-tinglysing  

• Sikre trygg tinglysing i Kartverket 

• Videreutvikle det offisielle eigedomsregisteret - ensartet og pålitelig matrikkel 

• Arbeide for å redusere mengden av foreløpige forretninger, og med å skifte ut matrikkeladresser 
med vegadresser  

• Kartlegging av kystnære strøk og sjøkartlegging ved SvalbardNMDB, Norsk marin 
dybdedatabase 

• Ny detaljert høydemodell for Norge 
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• Drift og målinger  samt oppgradering av jordobservatoriet i Ny Ålesund   

• Forsterket IT-infrastruktur - bakgrunn både i høringsnotatet for forskrift til geodataloven og i 
MDs IKT-strategi for miljøfamilien 

• Formidle alle Kartverkets data til samfunnet slik at det dannes grunnlag for verdiøkning 

• Forsterke sin rolle i IKT-politikken 

• Drift og forbedring av posisjonstjenesten CPOS og innføring av ny vertikal referanseramme 

• lede og koordinere en internasjonal offisiell elektronisk karttjeneste for å styrke tryggheten til 
sjøs bl.a. gjennom ”Primar”-samarbeidet 

• Øke og synliggjøre egen kunnskap om endringer i havnivået 

Generelt skal Kartverket vektlegge, modernisiere og effektivisere driften, samt øke kvaliteten på 
sine produkter og tjenester ytterligere. 

 

4. KRAV TIL STATENS KARTVERK UNDER DET ENKELTE RESULTATOMRÅDE 

4.1 Virkemiddelområde Kunnskap 

Statens kartverk skal sørge for at landet er dekket av relevant geografisk informasjon av høy kvalitet 
som skal brukes effektivt på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. 

Området omfatter òg tinglysing i fast eigedom og andeler i borettslag , samt matrikkelen.  

Nasjonalt mål 1. Landet skal dekkjast av relevant geografisk informasjon av høg kvalitet som skal 
nyttast effektivt på tvers av sektorar og forvaltningsnivå. 

Statens kartverk er nasjonal geodatakoordinator, og skal sørge for samarbeid om deling av geodata 
mellom offentlige etater. 

Statens kartverk skal:  

• koordinere den nasjonale oppfølgingen av arbeidet med regelverk og spesifikasjoner innenfor 
INSPIRE, jf kap. 2.1 og 3; jf ansvaret som nasjonal geodatakoordinator etter geodataloven (1) 

• tilby katalog- og metadatatjenester for alle geodata og informasjonsprodukter (2) 

• være en pådriver i å etablere, holde ved like og utvikle standarder på geodatafeltet i samarbeid 
med brukere, programleverandører og fagetater, nasjonalt og internasjonalt. Statens kartverk 
skal bidra i departementets videre arbeid med ny veiledning om det offentlige kartgrunnlaget (3) 

• som nasjonalt fagorgan arbeide for at fagområdet kart og geodata blir behandlet på en tjenlig 
måte i undervisningssektor og læremidler, blant annet gjennom oppfølging av samarbeidet 
”Nettverk for miljølære” (4) 

Plandelen i ny plan- og bygningslov ble iverksatt i 2009. Loven har bestemmelser om kommunale 
planregistre. Statens kartverk skal med sin tekniske kompetanse bidra til at lovens intensjon for 
planregistre kan oppfylles. Standardisering av plandata skal også ha et særskilt fokus. 
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Statens kartverk skal:  

• arbeide for å få flere kommuner til å opprette et digitalt planregister (5) 

• følge opp teknisk kvalitet på datagrunnlag og tjenester i planregisteret ved å yte faglig støtte til 
kommunene rundt etablering og kontroll av teknisk kvalitet på plandataene (6) 

• utarbeide en mer rasjonell og automatisert prosess for framstilling av de nasjonale produkt-
spesifikasjonene til SOSI Plan. (7) 

• bistå departementet i arbeidet med revisjon av nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister. (8)  

• bidra til utvikling av digitale løsninger for en mer effektiv tilgang til kart og stedfestet 
informasjon i arealplanleggingen (9) 

• forvalte statlige vektoriserte arealplaner i en enkel planregisterløsning (10) 

• se på mulighet for forvaltning av de regionale planene i  den nasjonale løsningen, og ev. teste ut 
dette (11) 

• arbeide for å få plandata inn i FDV-avtalene (12) 

• samarbeide med fylkesmannen og fylkeskommunen på regionale møteplasser om kompetanse-
bygging/overføring og felles gjennomføring av prosjekter for etablering av planinformasjon (13) 

 

Statens kartverk skal sikre samordning og samspill mellom partene i Norge digitalt i fylker og 
kommuner.  Statens kartverk skal drifte et nasjonalt Norge digitalt-sekretariat og bidra til Norge 
digitalt-organisasjonen i de enkelte fylkene. 

Statens kartverk skal:  

• arbeide for at flest mulig relevante parter, herunder alle kommuner og fylkeskommuner, tar del i 
Norge digitalt. Det skal tilstrebes at alle samarbeidspartnerne deltar aktivt i samarbeidet for 
felles forvaltning av geodata, og at alle parter får enkel tilgang til felles data (14) 

• etablere og vedlikeholde onlinekarttjenester for alle kartdata. Tilbudet skal inkludere online- 
karttjenester (blant annet WMS) og geodatatjenester (blant annet WFS). Statens kartverk skal 
drifte spørretjenester knyttet til eiendom, bygning, adresse, stedsnavn og kommune gjennom 
online tjenester (WS). Tjenestene skal tilbys Norge-digitalt partene. Tjenestene skal tilfredsstille 
krav rundt teknikk og drift definert i Norge digitalt-samarbeidet (15) 

• videreføre det nasjonale arbeidet med temadata innenfor Norge digitalt ved å koordinere et 
faglig støtteapparat, følge opp vedlikehold av tematisk innhold og standarder, følge opp 
avtaleverk, bidra til kompetanseoverføring og stå for ulike informasjonstjenester. Statens 
kartverk skal i 2012 fortsette å arbeide for aktiv bruk av kartfestet arealinformasjon i 
kommunenes og fylkeskommunenes planlegging og forvaltning (16) 

Det er et generelt mål å bedre tilgjengeliggjøringen av offentlige data jf departementenes 
fellesføringer.  Miljøverndepartementet vil drøfte praktiske sider ved dette med Kartverket i den 
løpende etatstyringsdialogen.   

Statens kartverk skal:  
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• bidra til å fremme bruk og samarbeid om geografisk informasjonsteknologi (GIT) og 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i miljøforvaltningen (17) 

• bidra til at geodata og temainformasjon tas i bruk som en støttefunksjon i kommunereformen, 
resultatoppfølgingen, miljøovervåkingen og miljøstatusarbeidet (18) 

• Sette av ressurser til å bistå departementet på enkle og mindre omfattende oppdrag som f.eks 
illustrasjoner, faglige råd/seminarer, oppdatering av markagrensa på SOSI-fil, krav til systemer 
for saksbehandling jf geoIntegrasjonsprosjektet mv (19) 

Statens kartverk skal videreføre sin generelle informasjonsplikt med tilgjengeliggjøring av egen 
informasjon til allmennheten gjennom innsynsløsninger.  Dette inkluderer kartløsninger som 
presenterer alle vestentlige geodatatema som vedlikeholdes av Statens kartverk. 

Kommersiell formidling av digitale data til forhandlere, tjenestetilbydere og andre brukere skal skje 
i samsvar med offentleglova. Det medfører at alle kvalifiserte formidlere av data skal likebehandles. 
Kartverket skal ha høy oppetid på formidlingstjenesten. 

Statens kartverk skal:  

• legge til rette for formidling av egne data til brukere utenfor Norge digitalt i samsvar 
med offentlegloven (20) 

• synliggjøre nøkkeltall for den norske produksjon av geodata på egne hjemmesider (21) 

• utarbeide forslag til liste over produkter og tjenester (basisprodukter) som Kartverket 
skal tilby publikum og næringsliv, herunder hvilke produkter som skal tilbys gratis for 
personlig bruk og hvilke som skal tilbys gratis for nedlasting til fri viderebruk. Listen 
skal omfatte alle ordinære basisprodukter og bør så langt som mulig være dekkende for 
Kartverkets plikt til å gi innsyn etter offentlighetsloven og tilgang til informasjon etter 
tinglysingsloven, matrikkellova, geodataloven og miljøinformasjons-loven mv. (22) 

For å kunne utarbeide gode kart og andre geografiske informasjonssystemer trengs gode, 
presise og oppdaterte grunnlagsdata.  

Tradisjonelt har oppgaven til Geodesi vært å måle opp landet for å legge grunnlaget for 
videre kartlegging, gjennom å definere en geodetisk referanseramme. Dette er en oppgave 
som på mange måter er evigvarende. Landjorda er i stadig bevegelse, og økende krav til 
nøyaktiget gjør at jordskorpens bevegelser må overvåkes med økende presisjon. Dagens 
omfattende bruk av satellitteknologi til jordobservasjon og navigasjon er også med på sette 
krav til kvaliteten på de geodetiske referanserammene og bringer faget fra utelukkende 
nasjonal tenkning til omfattende globalt samarbeid. 

Innen 2015 skal Statens kartverk 

o Gi brukerne mulighet til høypresisjons-stedfesting med 1 cm nøyaktighet i en nasjonal 
referanseramme med tilhørende integritetsmeldinger. 

o Observere og modellere geofysiske prosesser som har innflytelse på jordas klima, 
herunder overvåkning av havnivået. 
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o Bidra til at satellittsystemet Galileo tilfredsstiller norske brukerbehov. 
 

Statens kartverk skal:  

• videreføre drift av eksisterende geodetisk infrastruktur (23)  

• igangsette nødvendig oppgradering av Jordobservatoriet i Ny-Ålesund (24) 

• utvikle programvaren Geosat til å bli et verktøy for å ta frem globale geodetiske 
referanserammer (v1.0). (25) 

• Fortsette kompetansebygging knyttet til havnivåendringer, og styrke arbeidet med 
formidling av kunnskap på området (26) 

• bidra til den norske tilknytningen til satellittposisjoneringssystemer som blir allment 
brukt i Norge, og posisjonere oss som et kompetent GNSS miljø (Global Navigation 
Satellite Systems) i samarbeid med Norsk Romsenter (27) 

• fortsette kompetansebyggingen innen romvær og påbegynne etablering av systemer 
som varsler brukere av posisjonstjenester om hvordan solstormaktivitet påvirker 
arbeidet (28) 

• bidra til innføring av nytt høydegrunnlag, Normal Null 2000 i samarbeid med Geovekst. 
(29)  

• tallfeste antall kommuner som har innført normal null 2000 ved slutten av 2012 (30) 
• Bistå Utenriksdepartementet i geodetiske spørsmål ved behov (31) 

 

Oppdaterte geografiske sjødata er avgjørende for trygg ferdsel til sjøs og god forvaltning av 
Norges omfattende sjøområder. 

Statens kartverk skal: 

• arbeide for en helhetlig forvaltning av informasjon om administrative grenser for norske 
land- og sjøområder (32) 

• løpende forvalte kartserier og ca. 1000 kartceller for autoriserte elektroniske sjøkart 
(ENC). Forvaltningen baseres blant annet på jevnlige  revisjonsuttrekk fra 
Primærdatabasen, herunder produksjon av print on demand (POD) kart, sørge for 
nødvendig sjøkartlegging langs norskekysten og ved Svalbard (33) 

• løpende utgi EFS (etterretning for sjøfarende) slik at brukerne kan holde sjøkartene 
løpende oppdatert (34) 

• utføre myndighetsoppgaver som offisiell sjøkartmyndighet etter havne- og 
farvannsloven. Statens kartverk må, etter nærmere avklaring med departementet, være 
beredt til å utarbeide utkast til forskrifter der rollen som offisiell sjøkartmyndighet 
utdypes (35) 

• medvirke til samarbeid med andre offentlige maritime etater på sjøsikkerhetsområdet 
(36) 
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• videreføre RENC (internasjonalt senter for samarbeid om formidling av sjøkartdata) 
som en koordineringsenhet for kvalitetssikring og formidling av elektroniske sjøkart. 
RENC opereres av PRIMAR (avdeling i Statens kartverk Sjø). Hovedmålet er å styrke 
sikkerheten til sjøs (37) 

• Følge opp forvaltningsoppgaver i henhold til havne- og farvannsloven (38) 

• Utrede egne konsekvenser ved innføring av nye standarder for e-navigasjon (39) 

 

Stedsnavn brukes i all offentlig og privat virksomhet. Bruken av stedsnavn er regulert i lov 
om stadnamn. Det er skrivemåten som er regulert. Kartverket har ansvaret for oppfølging 
av loven. 

Statens kartverk skal:  

• følge opp forvaltningsoppgaver i henhold til lov om stadnamn (40) 

• stille opplysninger fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) gratis til disposisjon for 
brukerne på en lett tilgjengelig måte (41) 

• kontinuerlig utvide SSR (sentralt stedsnavnregister) med nye stedsnavn (42) 

• igangsette en fullstendig kvalitetsgjennomgang av innholdet i SSR med tanke på å innføre 

en løsning hvor det er et skille mellom bruksnavn og gårdsnavn.(43) 
 

Det er et tett samarbeid om vegnettsforvaltningen i Norge. Ajourhold og oppdatering av 
vegnettet er delt mellom kommunene, Statens kartverk og Statens vegvesen. 

Statens kartverk skal: 

• utføre løpende vedlikehold av V-base og Elveg (44) 

Gode og oppdaterte kartdata er viktig for sikker ferdsel, friluftsliv og opplevelser, forsvar og 
beredskap, for effektiv offentlig forvaltning og privat næringsvirksomhet 

Statens kartverk skal: 

• utgi oppdaterte årsversjoner av nasjonale kartdatabaser, N50-N5000 Kartdata/Raster (45) 

• fortsette å oppgradere og kvalitetsheve de digitale terrengmodellene for Norge (46)  

• sørge for at etatens kart og data blir sikret for ettertiden (47) 

• følge opp forvaltningsoppgaver i henhold til forskrift og arbeide for å få eiere av luftfarts-
hindre til å rapportere relevante data til Nasjonalt register over luftfartshindre (48) 

• arbeide for et godt samarbeid mellom egne regionale kontorer, fylkeskommuner og 
fylkesmannsembeter (49) 

• søke samarbeid med Norges forskningsråd og aktuelle forsknings- og undervisnings-
institusjoner (50) 

• bidra til at kompetansen på geodatafeltet kan heves i samfunnet og offentlig forvaltning, slik 
at geodata brukes optimalt i samfunnet (51) 

 



 

 

 

12 

Produksjonsmål i 2012 

• I samsvar med våre internasjonale forpliktelser; gjennomføre flest mulig kampanjer ved 
observatoriet i Ny-Ålesund, bl.a. for bestemmelse av jordaksens stilling i verdensrommet 
(52) 

• Måle 500 km2 i Svalbards kystfarvann (53) 

• Sjømåle et areal i randsonen (området fra land og ut til dyp som er praktisk å dekke med 
småbåter) tilsvarende 700 km² på norskekysten (54) 

• Utgi nye kart og tilsvarende kartceller i henhold til den nye kartplanen til Statens kartverk, 
herunder oppdatere og trykke ca. 90 kartnumre for sjøområder (55) 

• Etablering/periodisk vedlikehold av minimum 12 000 km2 FKB-A, B og C (felles 
kartdatabase med gradering av nøyaktighetsbehov for ulike arealer) gjennom Geovekst-
samarbeidet, slik at 99,5 prosent av de norske landområdene som skal kartlegges ihht 
FKB- A,B  er dekket med FKB-A,B data og 95 prosent som skal kartlegges ihht FKB-C er 
dekket med FKB-C data. (56) 

• Gjennom Geovekst-samarbeidet fotografere for etablering av 18 000 km² ortofoto med høy 
oppløsning (10-20 cm oppløsning) (57) 

• I tillegg til ortofoto av høy oppløsning skal det gjennom ”Nasjonalt program for 
omløpsfotografering” fotograferes for etablering av 77 000 km² ortofoto av lavere 
oppløsning (ca. 50 cm oppløsning) (58) 

• Gjennom Geovekst-samarbeidet etablere 12 000 km² digitale høydedata (DTM) ved hjelp 
av flybåren laserskanning (59) 

• Holde topografisk hovedkartserie ”Norge 1:50 000” à jour ved å utgi 80 reviderte kartblad, 
der også sjøinformasjon er tatt med. Antall kartblad bør søkes utvidet i samarbeid med de 
viktigste interessentene (60) 

 

Statens kartverks har rollen som sentral matrikkelmyndighet. En viktig oppgave er 
opplæring av og faglig brukerstøtte til kommunene som lokale matrikkelmyndigheter.  
Statens kartverk skal sørge for nødvendig samspill mellom matrikkelen og elektronisk 
grunnbok herunder andeler i borettslag. 

Statens kartverk skal: 

• følge opp lov om eiendomsregistrering, herunder arbeide for at kommunene 
avvikler restanser etter delingsloven innen gjeldende frister (61) 

• utarbeide og oppdatere nødvendig veiledningsmateriell knyttet til alle sider ved  lov 
om eiendomsregistreringmed forskrift, slik som oppmålingsforretning, 
matrikkelføring og behandling av matrikkelinformasjon (62) 

• tilrettelegge veiledningsmateriell på portalen miljøkommune.no jf pkt. 4.2 (63) 

• Følge opp endringer i matrikkellova vedtatt av Stortinget 15. desember 2011, jf. Innst. 92 
L (2011-2012), og i den forbindelse fremme forslag om forbedringer av matrikkelen og 
tilhørende regelverk og hvilke tiltak som da bør prioriteres, herunder  (64) 

o i samarbeid med skattemyndigheten å utarbeide rutiner for oppdatering av 
matrikkelen basert på likningsopplysninger  
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o utarbeide forslag til hvordan skatteyter kan orienteres om ordningen 
o foreslå en bedre ordning for registrering av fallrettigheter i vassdrag 
o klargjøring av grenser som involverer landbrukseiendommer som består av 

flere bruksnummer 
• bistå med forberedelsene til iverksetting av matrikkelloven på Svalbard (65) 
• utføre myndighetsoppgaver som sentral matrikkelmyndighet (66) 

• påse at matrikkelen blir videreutviklet som et landets offisielle eiendomsregister 
med fleksible muligheter for utveksling av data med andre systemer (67) 

• arbeide for et godt samspill mellom stat og kommune i den hensikt å oppnå best 
mulig kvalitet i matrikkelen. Statens kartverk må arbeide aktivt for at informasjonen 
i matrikkelen og grunnboken har en slik kvalitet at den skaper mest mulig 
samfunnsnytte. For å oppnå dette må det legges til rette for at eiendomsdata enkelt 
kan integreres med andre typer geodata (68) 

• fortsette arbeidet med strategisk avklaring av om bygningsdelen av matrikkelen skal 
utvikles videre for å legge til rette for større brukergrupper og på større 
bruksområder (69) 

• utarbeide forslag til opplegg for evaluering av matrikkelen og matrikkelloven (70) 

• Ferdigstille en versjon av matrikkelen som ivaretar alle krav etter lov om 
eiendomsregistrering, slik som bevaring av historisk informasjon (71) 

 

Nasjonalt mål 2. Tinglysing i fast eigedom og del i burettslag blir gjort forsvarleg, effektivt og 
med kvalitet. 

Departementet legger vekt på at Statens kartverk ivaretar sin sentrale rolle for forvaltning 
og distribusjon av eiendomsdata på en god måte. En viktig oppgave er å yte faglig støtte til 
brukerne, herunder kommunene. 

Statens kartverk skal ha riktig bemanning og kompetanse slik at tinglysingsoppgavene blir 
utført i tråd med tinglysingsloven og de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt på et 
akseptabelt servicenivå.  

Statens kartverk skal: 

• Opprettholde et høyt tinglysingsfaglig nivå og ha rask svartid ved kundesenteret (72) 

• Sørge for sikker og god formidling av tinglysingsinformasjon i samsvar med gitte 
rammer (73) 

• Gjennomføre forprosjekt for å kunne videreutvikle helelektronisk tinglysing (74) 

• Videreføre arbeidet med scanning av panteboken (75) 
 

Produksjonsmål i 2012 

• Mål for saksbehandlingstiden settes til 4 dager for 95 % av dokumentene (gjelder både 
fast eiendom og borett). (76) 
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• Kundesenteret skal ha en gjennomsnittlig svartid på telefon på maksimalt 90 sekunder. 
Dette beregnes som et gjennomsnitt per tertial. Alle e-poster skal  besvares innen 24 
timer på virkedager (77) 

• Det skal etterskannes i gjennomsnitt 7000 ark pr virkedag i første halvår 2012. 
Resultatmålet revideres i forbindelse med igangsetting av etterskanning av aktskuffer. 
Resultatmålet formidles til departementet senest 1.6.2012. (78) 

• Kravene til saksbehandlingstid vedrørende anker: (79) 
For anker som ikke skal forkynnes skal gjennomsnittlige saksbehandlingstid ikke 
overstige 3 mnd.  

For anker som må forkynnes skal gjennomsnittlige saksbehandlingstid ikke overstige 5 
måneder 

 

Statens kartverk har rollen som nasjonal geodatakoordinator.  Miljøforvaltningen skal 
klarlegge endrings- og utviklingsbehov for sine forvaltningssystemer for å kunne gi enklere 
tilgang til geografisk miljøinformasjon. Det etableres et eget prosjekt under ledelse av 
Statens kartverk og med deltakelse fra etatene.  Mandat for prosjektet utvikles av Statens 
Kartverk i samarbeid med departementet og etatene. Prosjektet vil kunne medføre behov 
for involvering av virksomheter utenfor miljøforvaltningen.   

Statens kartverk skal: 

• følge opp delingsplikten etter geodataloven gjennom deltakelse i Norge digitalt 
samarbeidet (80) 

• lede prosjektet om miljøforvaltningens kartlegging av endrings- og utviklingsbehov for 
egne forvaltningssystemer for å kunne gi enklere tilgang til geografisk informasjon  (81) 

• koordinere arbeidet med den geografiske infrastrukturen (INSPIRE) opp mot norsk 
arbeid med det europeiske miljøinformasjonssystemet (SEIS), den europeiske 
forskningsinfrastrukturen for artsmangfold og økosystemer (Lifewatch), Europas 
globale overvåkingssystem for miljø og sikkerhet (GMES) og andre tilsvarende initiativ 
i samarbeid med respektive norske noder (82) 

 

Forskning, overvåking og kartlegging 

Etatene skal ha fokus på forsknings- og overvåkingsarbeidet, og instituttene skal være de 
sentrale kompetansesentrene for miljøforvaltningen. For alle overvåkingsprogram skal 
muligheten for bruk av ny teknologi vurderes, f. eks. automatiske målestasjoner, satellitter 
etc. Innledningsvis gjelder dette nye måledata og oppdrag som settes ut på anbud, på lengre 
sikt alle overvåkingsprogram. Vurderingen bør skje i samarbeid med andre kompetente 
virksomheter og etater, der dette er relevant. Mulighetene for sambruk av data og 
måleutstyr skal være en del av vurderingen. 

Statens kartverk skal: 

• utarbeide strategisk plan for FOU som  underlag for dialog om relevant 
forskningsprogram (83) 
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• utarbeide en rapporteringsplan for oppdatering av data i Miljøstatus.no, og som leveres 
redaksjonen for Miljøstatus etter nærmere avtale (84) 

• gi høy prioritet til oppfølging av relevante programmer i Forskningsrådet og arbeidet 
med utvikling av strategiske instituttsatsinger (SIS) ved miljøinstituttene (85) 

 

Miljødatasamordning  

Miljødatasamordning skal være en integrert del av arbeidet i forvaltningen. Klif har rollen 
som nasjonalt samordningsorgan for miljødata. Etatene skal bidra til å styrke 
miljødatasamordningen i sektoren gjennom aktiv deltakelse i faglige nettverk, prosesser og 
fora, og etatene skal slutte opp om arbeidet med sektorens fellesløsninger for miljødata.  
Miljøstatus skal særlig prioriteres, herunder markedsføring og utvikling av 
informasjonsprodukter mot definerte målgrupper. Alle etatene skal bidra med data og 
oppdatert informasjon til miljøstatus. Miljødataforumet skal initiere og koordinere tre 
prosjekt i 2012.  Det ene prosjektet skal definere en overordnet modell for tjenestebasert 
arkitektur i miljøforvaltningen og se på områder for bedre samhandling.  Det andre 
prosjektet knyttes til kartlegging av metadata i miljøforvaltningen for å bedre 
harmonisering i bruken av metadata.  Det siste prosjektet er å få etablert en løsning for 
forvaltning av indikatorene for nasjonale miljømål.   

Statens kartverk skal: 

• følge opp miljøforvaltningens ikt-strategi og gjennomføre tiltakene i handlingsplanen 
for 2012 (86) 

• Bidra i arbeid for å øke bruken av miljøstatus.no hos elever og lærere, i tett 
samarbeid med eksisterende skolerelaterte tiltak som miljølære, kart i skolen og 
Den naturlige skolesekken (87) 

 

Miljøhensyn integrert i næringsliv, husholdninger og offentlige virksomheter  

Statens kartverk skal: 

• styrke formidling av faktakunnskap om klimaendringer og bistå 
Miljøverndepartementet i arbeidet med ”Klimaløftet”, (88) 

 

Informasjon og kommunikasjon  

Det skal være effektivt samspill om kommunikasjon mellom etatene og departementet 
gjennom tett dialog og utveksling av media- og kommunikasjonsplaner. Informasjonssjefene 
skal møtes regelmessig for å diskutere felles utfordringer og planer både mht media og 
andre kommunikasjonstiltak. Alle medieplanene skal være tilgjengelige for alle etatene og 
departementet.  Etatene og departementet skal også samarbeide om tiltak overfor skolen. 

Statens kartverk skal: 



 

 

 

16 

• varsle departementet, og i den grad det er relevant også andre etater, om store 
mediesaker (89) 

• samarbeide med departementet og de øvrige etatene om Miljøvern-departementets 
40-års jubileum i 2012 (90) 

Oppdrag  

Kunnskap Levere forslag til nye forsknings – og 
overvåkingssatsinger på eget ansvarsområde. 

15. desember 

 Kan spille inn eventuelle forslag til endringer i 
sammensetningen av forskningsbevilgningene 
(forsknings- programmer, basisbevilgninger m.m) 
og mellom forskning, overvåking og utredninger 
innen sitt ansvarsområde. 

15. mars 

 Statens kartverk skal utvikle 
Tilgjengelighetsportalen.no med  

- målepunkter (indikatorer) for tilgjengelighet 
av bygningar og tilhørende uteområder 

- omfanget av kommunesentra som er kartlagt 
etter tilgjengelighetskriterier 

- og arbeide for at data om universell 
utforming innfases som del av den 
geografiske infrastrukturen 

Fortløpende 

 Det skal gjennomføres et arrangement på 
miljøstatus i forbindelse med 40-års jubileet til 
MD.  

Statens kartverk skal gi innspill til Klima - og 
forurensningsdirektoratet med forslag til tema for 
et faglig opplegg.  

Departementet, eventuelt 
Klima - og 
forurensningsdirektoratet, 
vil komme med eget 
oppdragsbrev vedrørende 
oppdraget. 

 

 

4.2 Virkemiddelområde Regelverk og systemer 

I 2011 startet etableringen av en ny nettportal med veiledning for kommunene på hele 
miljøområdet. Målet er å få kommunene til å bruke myndigheten de er tillagt etter 
miljølovverket bedre og mer effektivt enn i dag, samt å gjøre myndighetsutøvelsen enklere 
for kommunene.  

Første dellansering av www.miljøkommune.no finner sted tidlig i 2012. Det vil bli flere 
dellanseringer i 2012- 2014. 

Statens kartverk skal: 

http://www.miljøkommune.no/


 

 

 

17 

• fortsatt delta i styringsgruppe og prosjektgruppe, og gjennom arbeidsgrupper på 
sine felt fortsette å bidra med innhold til nettsiden, og påse at rett veiledning og 
informasjon samles og legges ut på riktige områder på nettsiden (91) 

• sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet, de øvrige etatene og Planavdelingen 
i Miljøverndepartementet være ansvarlig for å få på plass www.miljøkommune.no med 
nyttig og brukervennlig informasjon om hvordan kommunene kan løse sine oppgaver 
innenfor hele plan- og miljøområdet. (92) 

 

Målrettet, effektiv og miljøvennlig miljøforvaltning 

Etatens systemer og rutiner skal tilpasses risiko og vesentlighet ved at risikovurderinger 
inkluderes i planlegging av egne vesentlige prosesser, prosjekt og tiltak, og legges til grunn 
ved gjennomføring, intern kontroll og oppfølging. Gjennomførte eller påbegynte 
risikoanalyser skal rapporteres i foreløpig og endelig årsrapport. Retningslinjer for denne 
rapporteringen vil bli tatt inn i retningslinjer for den periodiske rapporteringen. 

Statens kartverk skal: 

• videreføre arbeidet med risikostyring (93) 
 

Beredskaps og sikkerhetsområdet  

Statens kartverk skal: 

• følge opp beredskapsarbeidet og sikre etatens og miljøforvaltningens evne til å 
håndtere kriser (94) 

• dokumentere/utarbeide og oversende risiko- og sårbarhetsanalyser til MD (95) 

• gjennomføre en til to beredskapsøvelser i 2012 (96) 

 

Fellestiltak knyttet til ikt-strategien  

Statens kartverk skal: 

• etablere en oversikt over sine data, nettsteder og tjenester og vurdere dette i 
samarbeid med departementet opp mot nasjonale mål for tilgjengeliggjøring av 
offentlig informasjon. (97) 

•  i samarbeid med departementet se på mulighetene for bedre samordnet og 
koordinert forvaltning og felles arenaer for erfaringsoverføring rundt administrative 
løsninger (98) 

• delta på to nettverksmøter for ikt-lederne som NP og RA koordinerer i 2012, og 
bidra til å etablere et nytt fast nettverk for etatenes systemforvaltere (99) 

 

  

http://www.miljøkommune.no/
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Fellesføringer  

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til rundskriv P 2/2009 N av 14. mai 
2009, og ber departementene skal videreformidle følgende fire fellesføringer til de underliggende 
etatene i 2012:  

• ”Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med 
inkluderende arbeidsliv”  

• ”Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen”  

• ”Viderebruk av offentlige data”.  

• ”Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser”  
FAD understreker at fagdepartementene skal følge opp fellesføringene og rapporteringene på dem i 
den ordinære dialogen med virksomhetene. Alle fellesføringene skal følges opp innenfor 
budsjettrammene for 2012. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965  

 

Statens kartverk skal: 

• Følge opp fellesføringer fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartemetnet angående 
viderebruk av offentlige data. Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i 
maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan 
viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å 
være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og 
bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av 
offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på 
virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal 
normalt registreres på nettstedet data.norge.no (100) 

 

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med 
utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig 
tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring 
av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, 
må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare 
formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester (101). 

 

Oppdrag  

Regelverk og 
systemer 

Oversende oversikt over hva som er planlagt på 
beredskapsområdet i 2012.  

Sammen med 
årsrapporten for 
2011 

 Rapportere til MD fra beredskapsøvelser i 2012 Fortløpende 

 Gjennomgå Grunnlagsdokument for sikkerhet, og 
rapportere til MD om sikkerhetssituasjonen i etaten. 

Sammen med 
årsrapporten 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965
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 Innrapportere eventuelle sikkerhetstruende hendelser 
til MD. Det skal også rapporteres direkte til Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet (NSM) i tråd med rundskriv 1/11 
fra NSM(datert 16.06.2011). 

Fortløpende 

 

 Rapportere til Miljøverndepartementet om status på 
sikkerhetssituasjonen i etaten (med basis i 
sikkerhetsloven med forskrifter). Sentrale momenter er 
gjennomgang av eventuelle sikkerhetstruende 
hendelser og tiltak som er truffet for å håndtere disse. 
Eventuell nye sikkerhetstiltak som innføres på annet 
grunnlag skal også innrapporteres. 

01.06.2012 

 

 Legge til rette for eventuelle inspeksjoner fra MD av 
forebyggende sikkerhetstjeneste. 

Etter varsel fra MD 

 

 Utarbeide forslag til skjermingsverdige objekter iht ny 
forskrift om objektsikkerhet 

Innen 01.06.2012 

 Ut fra ikt-strategiens struktur, gi tilbakemelding på de 
viktigste resultatene og utfordringene sett fra etatens 
ansvarsområder ved årets slutt.  Materialet vil være 
grunnlag for departements- og etatsledernes felles 
gjennomgang av ikt-utviklingen i sektoren.    

Innen 31.12.2012 

 Ansvar for teknisk utvikling av tegneregler for 
regionale plankart 

I løpet av 2012 

 

 

 

OPPDRAG SOM FØLGER AV REGJERINGENS FELLESFØRINGER: 

Regelverk 
og systemer 

Prioritering av økt rekruttering av personer med 
nedsatt funksjonsevne i arbeidet med 
inkluderende arbeidsliv 

Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å 
redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer 
med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at 
yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks 
måneder. Virksomhetene skal i årsrapporten 
systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, 
samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de 
aktivitetene som støtter opp under denne. 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 

Regelverk og 
systemer 

Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen 

Det bør legges til rette for inntak av lærlinger med mål 
om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 
2011. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 
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om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle, og antall 
lærlinger fordelt på lærefag.  

Regelverk og 
systemer 

Viderebruk av offentlige data 

Det vises til krav foran. Det skal framkomme av 
årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. 
Dersom publikumstjenester blir etablert uten 
tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i 
årsrapporten. 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 

Regelverk og 
systemer 

Utvikling i geografisk fordeling av statlige 
arbeidsplasser 

Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter 
omtale statistikk over utviklingen i den geografiske 
fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten. 

Sammen med 
årsrapporten for 
2012 

 

4.3 Virkemiddelområde Internasjonalt samarbeid 

Nasjonalt mål: Politikk og regelverksutvikling i EU/EØS resulterer i høye miljøkrav og 
fremmer en bærekraftig utvikling 

Statens kartverk skal: 

• Delta aktivt i samarbeid under EØS-midlene for 2009-2014, enten som Donor 
Programme Partner eller som samarbeidspartner i pre-definerte prosjekter. Formidling 
av norsk kompetanse og erfaringer, promotering av bilateralt samarbeid og involvering 
av relevante norske aktører er prioriterte oppgaver (102) 

• Bidra til en solid gjennomføring av det norske formannskapet i nordisk ministerråd 
(103) 

 
Nasjonalt mål: Utviklingspolitikken skal bidra til en grønnere utvikling og til oppbygging av 
kapasitet og kompetanse til å forvalte miljø- og naturressurser. 

Statens kartverk skal:  

• Bidra til institusjonsbygging innen relevante fagområder i norsk utviklings-samarbeid, 
herunder til å etablere strukturer for formalisert eierskap og formaliserte rettigheter til 
faste eiendommer (104) 

• Bidra til å videreutvikle det faglige inneholdet i miljøpilaren i OfU (105) 

• Bidra, i samarbeid med departementet, til FNs initiativ for bedre global 
geodataforvaltning (GGIM) (106) 
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4.4 Resultatområde 1: Levende hav og kyst 

Nasjonalt mål 1.1. De marine økosystemenes struktur, verkemåte, produktivitet og 
naturmangfold skal opprettholdes eller gjenopprettes og danne grunnlag for verdiskaping 
gjennom berekraftig bruk av ressurser og økosystemtenester.  

MAREANO-programmet har som mål å bedre kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert 
forvaltning av norske kyst- og havområder og å fremme kunnskapsbasert, bærekraftig 
utnyttelse av ressursene. MAREANO får over statsbudsjettet for 2012 en bevilgning på totalt 
88,4 mill. kroner, fordelt med henholdsvis 35,5 mill. kroner over 
Havforskningsinstituttet, 26,47 mill. kroner over NGU og 26,47 mill. kroner over Statens 
Kartverks budsjett. Midlene er øremerket MAREANO. 

Statens kartverk skal: 

• Ved behov, bidra med faglig ekspertise og kartmateriale i arbeidet med helhetlige 
forvaltningsplaner for havområdene (107) 

• Bidra i gjennomføring av kartleggingsprogrammet MAREANO i henhold til godkjent 
aktivitetsplan og nærmere føringer (108) 

• Bidra til at BarentsWatch bygger på en felles nasjonal geografisk infrastuktur (109) 

 

4.5 Resultatområde 6: Verdifulle kulturminner og kulturlandskap 

Kultur- og naturreisen  

Forprosjektfasen utvides til å dekke perioden august 2011-desember 2013. Justeringen 

begrunnes med forsinket oppstart/igangsetting. 

Statens kartverk skal: 

• delta aktivt i prosjektet både med egeninnsats og dekning av relevante kostnader 
innenfor egne rammer i samsvar med prosjektplan og budsjett. (110) 

• drifte utprøvingen av de tre pilotene i kultur- og naturreisen i samarbeid med DN, RA og 
Norsk kulturråd (111) 
 

Oppdrag 

Resultat-
område 

Oppgave Frist 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Utarbeide forslag til innretningen av et hovedprosjekt for 
kultur- og natur-reisen 

15.08.2012 
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4.6 Resultatområde 7: Godt bymiljø 

Statens kartverk skal:  

• utvikle Tilgjengelighetsportalen.no som den fremste formidlingskanalen og en 
indikatorbase for arealinformasjon på et slikt detaljnivå at den gir grunnlag for og støtter 
opp om planlegging og utvikling med sikte på å realisere visjonen Norge universelt utformet 
2025 (112) 

• gjennom tiltak P2 Geografiske informasjonssystemer for universell utforming i 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013, 
medvirke til at kommunesentra blir kartlagt etter kriterier for tilgjengelighet for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Tallet på slike kommunesentra skal inn i 
Tilgjengelighetsportalen.no (113) 

 

Oppdrag 
Resultat-
område 

Oppgave Frist 

Godt bymiljø Kartverket skal yte nødvendig bistand på 
informasjon/kartfaglig side i et utviklingsprosjekt for å 
etablere en eksempelbase med en ny web-løsning. 
Kartverket skal også bidra i utprøvingen av denne web-
løsningen mot et utvalg av Framtidens byer. Kartverket 
skal drifte denne web-baserte eksempeldatabasen når den 
er ferdig. 

Fortløpende 

Godt bymiljø Utarbeide en handlingsplan for universell utforming for 
egne virksomhetsområder. 

1. juni 2012 

 

4.7 Resultatområde 8: Aktivt friluftsliv 

Allemannsrette, friluftsliv, nasjonale sti- og løypedata 

Statens kartverk skal:  

• arbeide for å få på plass en samlet løsning for innsamling, oppdatering, lagring og 
distribusjon av prioriterte utmarkstema, herunder stier, traktorveier og løyper 
(barmarksløyper, lysløyper, fotruter og vinterruter, scootertraseer etc.) i samarbeid med 
Direktoratet for naturforvaltning. Videreutvikling av produksjonsløyper, datafangst i 
egen regi og i samarbeid med relevante interessenter skal fortsette i 2012 (114)  

• innsamling og oppdatering av traktorvegdata skal prioriteres, samt bidra til en nasjonal 
traktorvegdatabase som en del av ansvaret for den nasjonale kartinfrastrukturen. (115) 

4.9 Resultatområde 11: Stabilt klima  

Nasjonalt mål 11.5 At samfunnet er mindre sårbart for klimaendringer og at Norges 
tilpasningsevne er styrket. 
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Statens kartverk skal: 

• ved behov og etter nærmere avtale med MD bidra i oppfølgingen av den nasjonale 
utredningen om samfunnets sårbarhet og tilpasningsbehov som følge av klimaendringene, 
NOU 2010:10 og utarbeidelse av en stortingsmelding om klimatilpasning i 2012 (116) 

• integrere hensynet til klimaendringer i egen virksomhet (117) 
 

Klimaet er i endring. Som følge av global oppvarming vil klimaendringene gi oss 
utfordringer som vi må forberede oss på og tilpasse oss til. For Norges del vil det i 
hovedsak bety høyere gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Men 
Norge er et langstrakt land, og effektene vil variere og utfordringene vil være forskjellige. 
Verktøy og data må på plass i forhold til: 

• Flomsikring (EUs flomdirektiv) 

• Rassikring  

• Flysikkerhet (internasjonale pålegg) 

• Vannkraftsindustri 

• Forsvaret 

• Skogtaksering 

• Jernbane- og vegplanlegging 

• Skadeforsikring 

• Risikovurdering og krisehåndtering 

• Beregning av støyforurensing 

• Klima og miljø 

Med dagens organisering av prosjekter og pengestrøm er det krevende å etablere 
homogene landsdekkende detaljerte datasett. Det er derfor forslått å få til et 
satsningsprosjekt som involverer etater fra mange departementer. 

Statens kartverk skal: 

• arbeide for å få etablert en ny nasjonal høydemodell i Norge, ved hjelp av et nasjonalt 
program for laserskanning (118) 

• fortsette med etablering av lokale høydemodeller gjennom Geovekst-samarbeidet (119) 

• dele sin kunnskap om havnivåstigning, og utvikle samarbeidet med andre etater og 
aktører (120) 
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5. BUDSJETT OG FULLMAKTER 

5.1. Tildeling og budsjettforutsetninger   

Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2011–2012), Stortingets 
forutsetninger og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i samsvar med 
bevilgningsreglementet, Reglement for økonomistyringen i staten. Bestemmelser om 
økonomistyring i staten, Miljøverndepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltningen 
i virksomheten og andre regler som er fastsatt for disponeringen av statlige budsjettmidler. 

 

De føringer, krav, oppdrag og lignende som er stilt til virksomheten i kap. 2, 3 og 4 i dette 
tildelingsbrevet, skal realiseres innenfor de tildelte midler uten uhjemlede overskridelser, 
jf. bevilgningsreglementets § 11 annet ledd. Dette innebærer at samtykke til overskridelse 
må innhentes fra departementet før eventuelle utgifter utover tildelte midler pådras. 
Delegering i henhold til gjeldende unntaksbestemmelser i bevilgningsreglementet er tatt 
opp i Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter som omhandler fullmakt til å inngå 
avtaler om kjøp kartgrunnlag, fullmakt til å opprette og inndra stillinger samt fullmakter 
knyttet til unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet er omtalt. 

 

Etatene skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd med politiske 
signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til effektiv drift og ressursforvaltning 
omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser forårsaket av nye og endrede 
oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme.  
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Følgende midler tildeles i 2012 (i 1 000 kr):  

1465  Statens kartverk, arbeid med  
tinglysing og nasjonal geografisk 
infrastruktur    

 01 Driftsutgifter   192 431  

 21 Spesielle driftsutgifter,  
kan overførast   436 486 

 
628 917 

2465  Statens kartverk    

 24 Driftsresultat:     

  1 Driftsinntekter  -964 917   

  2 Driftsutgifter, overslagsløyving  948 785   

  3 Avskrivingar  13 930   

  4 Renter av statens kapital  2 202   

 45 Større utstyrsinnkjøp og  
vedlikehald, kan overførast   12 000  12 000  

  Sum Kart, geodata og  
eigedomsinformasjon   642 917  

 

Miljøverndepartementet disponerer selv inntil 2 mill. kroner til eget arbeid med tinglysing 
på kap 1465 post 01. Det betyr at Statens kartverk får tildelt 192 431 000 kroner på kap. 1465 
post 01. For kap. 1465 post 21 er det utover prisjusteringen på 12,715 mill. kr noen 
forandringer fra 2011.  Den flerårige bevilgningen på 1,5 mill. kr til skanning av 
bildemateriale og en ett-årig bevilgning på 1 mill. kr til forbredelse av observatoriet i Ny 
Ålesund er konsekvensjustert ut. Samtidig er det tilført nye 3,208 mill. kr øremerket til 
implementering av Inspire-direktivet og 12 mill. kr til styrket innsats på Mareano. 

Stortinget har videre gitt samtykke til at Miljøverndepartementet i 2012 kan foreta 
bestillinger av kartgrunnlag ut over gitt bevilgning under kap. 1465 post 21, men slik at 
rammen for nye bestillinger og gemmelt ansvar ikke overstiger 90 mill kroner. Fullmakten 
delegeres til kartverkssjefen. Det vises til omtale i vedlegg 2 punkt 2.  

Det forutsettes ved inngangen til budsjettåret at kostnadene med drift og forvaltning av 
Regina må dekkes av eksterne inntekter selv om MD vil arbeide for å øke statsoppdraget til 
å dekke disse. 

Det forutsettes videre at drift av formidlingstjenestene dekkes av eksterne inntekter og at 
forberedende arbeid for å avklare kostnader med å utvikle utvidede avgivergrensesnitt 
igangsettes også innenfor rammen av eksternfinansierte kostnader. 

Det bør også tas høyde for at det kan igangsettes et utviklingsarbeid på utvidet avgiver-
grensesnitt høsten 2012, når vi har konkludert i forhold til utredningen og høringsrunden 
på den. 
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6. STYRINGSKALENDER 

Det vises til departementets etatsstyringshefte.    

Retningslinjene for rapportering er sendt ut elektronisk som egen sak, og skal benyttes 
hvert år som rapporteringsmal av etatene. Etatene forutsettes å lagre dette dokumentet og 
hente det fram og fylle ut relevante rapporter når de enkelte rapportene skal avgis. Dersom 
det blir behov for endringer i retningslinjene, vil departementet meddele dette. Vi minner 
om at alle etatene skal lage en kort, samlet oppsummering under det enkelte 
resultatområde ved rapportering pr. 31. august og 31. desember i 2012. Denne 
oppsummeringen kommer i tillegg til rapportering på resultatkrav i tildelingsbrevet. 

 

Frister for rapporteringer i 2012 er:  

Avviksrapportering 18. mai 2012 

Foreløpig årsrapport 14. september 2012 

Endelig årsrapport 8. februar 2013 

Vi minner også om at etatene årlig skal rapportere på nærmere spesifiserte data vedrørende 
personell og utgifter under postene 01 og 21. Frist for denne rapporteringen for 2012 er 1. 
mars 2013. 

Oversikt over etatenes koordineringsoppgaver er tatt inn i ”Faste, løpende oppgaver for 
2012”. 

 

OVERSIKT OVER VEDLEGGENE 

Vedlegg 1: Møteplan 2012 
Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter 
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