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Høringsuttalelse – forskrift om kart, stedfestet informasjon, kommunalt 
planregister og arealformål 
 
 
Nasjonal arealplan-ID 
Valg av identifikasjon ved endring av plan. Helt greit å tilføye en bindestrek og gis et 
nytt løpenummer/bokstav for hver endring som skjer på den enkelte plan.  
 
Elektronisk signatur 
Ikke behov. 
 
Regulering i flere høydenivåer 
Usikker på behovet. 
 
SOSI produktspesifikasjon for digitalt planregister og arealplan 
Departementet legger til grunn at spesifikasjonen foreligger senest i juni 2009 – mens 
ny lov trer i kraft 1.juli 2009. Kartforskriften skal tre i kraft samtidig som ny lov. Det 
anbefales at kommunen og private forslagsstillere bruker de foreløpige kodene for 
arealformål og hensynssoner mv i planer som blir fremmet etter at ny lov trer i kraft,  
men at det vil kunne medføre behov for endelig oppdatering av planforslaget pga 
justeringer i den endelige forskriften og SOSI-produktspesifikasjonen.  
 
Kommunen er ikke kjent med at det pr. dd ikke finnes programvare for å produsere 
plankart med innhold etter ny forskrift/lov. Vi vil derfor ha vanskelig for å kreve av 
private forslagsstillere, at plankart som legges ut til offentlig ettersyn etter 1.juli skal 
være i henhold til ny kartforskrift. Etter vår vurdering vil det være behov for en 
overgangperiode når det gjelder et absolutt krav om at plankart etter 1.juli skal være i 
henhold til ny forskrift. I en overgangsperiode fram til 1.1.2010 bør det være 
anledning til å levere og utarbeide plankart etter dagens lov og forskrift.   
 


