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Svar - Offentlig høring av kart- og planforskriften  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har den 20.12.2016 sendt forslag til revisjon av 
kart- og planforskriften på høring. De foreslåtte endringene skal oppnå en bedre tilpasning til 
digitale planprosesser samt noen utvidede framstillingsmuligheter på arealplan. 
   
Merknader 
Til §4 om at årsversjoner både av planregister og DOK skal sendes til Kartverket: 
Det er viktig å merke seg at enkelte av datasettene i DOK har hyppig oppdateringsfrekvens, og at 
en årsversjon av disse ikke nødvendigvis vil gi et tidsoppdatert bilde ved f. eks. analyser. På sikt vil 
det være nødvendig med en tettere utveksling, f. eks. gjennom geosynkroniseringsløsninger, for å 
gi et riktig bilde av disse datasettene for analyser og annen bruk. 
  
Til §5 første ledd nytt tredje punktum om at NOU 2015:16 kapittel 11.9.2 har ført til at forskriften 
tar inn mer spesifikke krav til kartfesting av forhold av betydning for kommuneplanleggingen:  
Hedmark fylkeskommune mener at den foreslåtte forskriftsfestingen av at anbefalingene gitt i 
NOU om overvannshåndtering vil bidra til bedre kartinformasjon og grunnlag for hensiktsmessig 
overvannshåndtering i arealplanarbeid. 
  
Til §9 fjerde ledd:  
Det refereres til vedlegg II i høringsnotatet for kartografisk framstilling for arealsoner, 
overordnede hensyn og grenser, akser, linjer og punkt til regional plan. Den regionale 
planprosessen inneholder et bredt spekter av arealsonekategorier. Det vil erfaringsvis også 
oppstå behov for nye, avhengige av tematikk. Dersom forskriften skal dekke det fulle behovet for 
kartografisk framstilling i forbindelse med utarbeidelse av regionale planer, bør det gås grundig 
gjennom hvordan dette kan oppnås i et samarbeid med fylkeskommunene. Vi ser ikke at det fulle 
spekteret av behov er dekket av det foreliggende forslaget til vedlegg II. Det er mellom 



 

 

fylkeskommunenes GIS-faglige representanter diskutert å be om å få utarbeidet en veileder for 
arbeidet med regionale planer og hvordan disse skal framstilles kartografisk. Hedmark 
fylkeskommune mener dette ville være et godt tiltak. 
  
Til §12 andre ledd bokstav a) om at Kartverket får ansvar for forvaltning av kommunale og 
regionale arealplanbaser og §15 fjerde ledd om Kartverkets veiledningsansvar i denne 
sammenheng: 
Hedmark fylkeskommune støtter dette. Vi mener det er viktig at man er oppmerksomme på at 
gjeldende geodataarbeid i fylkeskommunene i stor grad gjøres uten å bruke SOSI som 
utvekslingsformat. Dette har historiske årsaker, men det er grunn til å gjøre et strukturelt arbeid 
for å øke fylkeskommunenes kjennskap til og fortrolighet med SOSI-formatet. 
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