HOVEDPUNKTER FRA STYREMØTE NR. 4 – 23.
NOVEMBER 2017
1. Status pågående saker
1a.

Medlemsverving.
Det er ikke kommet inn flere medlemmer siden forrige styremøte. Arild Iversen mente
det var vanskelig å be om nye medlemmer når vi også har samtaler med Abelia.
Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering

1b.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen
Hovedpunkter fra endringer i PBL i forbindelse med ledninger:
o Eiere av infrastruktur skal dokumentere opplysninger om infrastrukturen
o Eiere skal på forespørsel utlevere dokumentasjon til de som har saklig behov
o Den som under arbeid avdekker eksisterende infrastruktur skal dokumentere
opplysninger om dette og rapportere til berørte kjente eiere
o Det skal ikke kreves betaling for utlevering av opplysninger eller påvisning, uten at
det fremkommer av forskrift at det ikke er adgang til å kreve betaling
Forskrift til endringer i PBL har startet opp og forventes sendt på høring i løpet av 1.
kvartal 2018.
Hovedpunkter i «ledningsforskriften» som har vært på høring.
o Nasjonale bestemmelser om gravedybder
o Dispensasjon fra ovennevnte
o Ekstra trekkrør ved graving
o Flytteplikten ved graving inkl. kostnader
o Istandsetting etter graving inkl. kostander
Det forventes at ledningsforskriften trer i kraft fra årsskiftet eller tidlig i 2018.
Etterkant av styremøte er det holdt et eget møte i SLG. Referat følger vedlagt.
Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering

1c.

Produktspesifikasjon for VA-nett
Initiativer for Produksspesifikasjonen startet opp av Powel, men er nå overtatt av Norsk
Vann. De har sent en foreløpig versjon til styret for prosjektet. Norsk vann vil invitere
alle involverte til fellesmøte før jul 2017.
Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering

1d.

Geomatikkdagene 2018
Når det gjelder Geomatikkdagene blir opplegget stort sett som i fjor. Programmet har
mer fokus på ny teknologi og presentasjon av ulike prosjekter. Programmet er snart
ferdig.
GB har fått melding fra Marianne Meinich om at lettvegger kan falle bort fra utstillingen,
på grunn av brannfarlige elementer. GB synes at problemet løses ved at hver utstiller får
noe mindre plass, slik at man kan sette inn nødvendige skillevegger.
Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering
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1e.

Nasjonalt Geodataråd
Sak 19/2017 Økologisk grunnkart – kunnskapsløft på
natur.
o Bjørn Bjørnstad holdt innlegget. Økologisk
grunnkart er et stort løft. Detaljeringen er
vanskelig. Hva går man glipp av når det gjelder
informasjon. Kartleggingsstrategien er at man innhenter informasjon i drypp, uten
at man har en overordnet strategi.

Det økologiske grunnkartet er ikke ett spesifikt kart, men en samling kartlag med
stedfestet informasjon om naturtyper, arter og landskapstyper. Videre inneholder det
økologiske grunnkartet kartlag over miljøvariabler som sier noe om forutsetninger for at
landskapstyper, naturtyper og arter kan finnes på gitte steder i landet. Informasjonen
skal kunne brukes til myndighetsutøvelse, forvaltning, planlegging, forskning og generelt
innsyn i kunnskap om natur i Norge.
Forslag til vedtak
Nasjonalt geodataråd anbefaler en videre oppfølging av utfordringene knyttet
til samarbeid om kartlegging av bunnforhold i innsjøer og at det avklares en
nasjonal løsning for forvaltning og tilgjengeliggjøring av data.
Sak 20/2017. Geonorge
o Dersom Geonorge skal fungere, må alle parter følge vedtatt standard.
Geodatarådet vil ha en analyse som forteller om hvorfor ikke datainnsamlingen
fungerer. Hvordan bli oppdatert når det gjelder innholdet i Geonorge?

Den grunnleggende utfordringen med Geonorge som fellesløsning i infrastrukturen, er
den generelle erfaringen med at de ansvarlige etatene deler for lite av sine data og
tjenester. Det er helt avgjørende for en mer omfattende bruk av Geonorge hos
kommuner, etater og næringsliv. Et grunnleggende suksesskriterium for Geonorge er å
sikre en tydelig forankring som en nasjonal fellesløsning. Dette for å bidra til å ta ut
gevinstene ved digitalisering i offentlig sektor med påfølgende verdiskapning i samfunnet.
Forslag til vedtak:

Rådet vil be om at KMD vurderer en tydeliggjøring av kravene til bruk av Geonorge i relevante
regelverk (lovverk, forskrifter) og rundskriv. Videre at Kartverket etablerer et samarbeid med et
utvalg involverte etater om å utarbeide en plan for gevinstrealisering for Geonorge.
Sak 21/2017 Graderingsregimet
Mads Halle Olsen fra Forsvarsdepartementet vil gi en innledning med en faktisk
gjennomgang av hva loven innebærer og hva Forsvarets hovedargumenter har
vært i forbindelse med utarbeidelsen av loven. Videre blir det oppsummert noen
hovedproblemstillinger som er løftet frem fra de øvrige departementene – med
hovedvekt på sjøsiden.

For informasjon og drøfting av videre oppfølging:
Geodatarådet får presentert en gjennomgang av loven og viktige problemstillinger. Rådet drøfter
videre oppfølging av dette området.
Vedtak: Styret tok redegjørelsen fra Nasjonalt geodataråd til orientering
1f.

Abelia /NHO
Abelia var til stede med Håkon Haugli og Hege Wullum i GBs styremøtet 23.11.2017.
Abelia har utarbeidet et notat som viser 2 forskjellige måter å bli medlem på. Saken vil bli
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drøftet på GBs styremøte, som avholdes 24.01.2018,
og som blir presentert for medlemmene på årsmøtet
27.02.2018.
Styret ser at det kan være nyttig med et samarbeid med
Abelia for å få større næringspolitisk gjennomslag. GB
ser også at Abelia kan tilby tjenester innen pensjon og forsikringsløsninger mm som kan
være nyttig. GB ønsker å få tilgang til hva medlemskapet koster, og om det er flere
«nivåer» som for dette. Det er enighet om at GB kontakter Abelia for nærmere
opplysninger.
Bedrifter

NHO
Abelia
Bransjeforeninger

Myndighetene

Kopi av brev fra Abelia er vedlagt.
Øystein Halvorsen arbeider med et strateginotat som fremlegges i neste styremøte. Styret
beslutter der om saken fremlegges for generalforsamlingen.
Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering
1h.

Endringer i matrikkelloven.
Matrikkeloven er nå kommet til Stortinget. Det er annonsert en høring som finner sted
18.01.2018, med frist for å melde seg på innen 10.01.2018.
GB er på saken og har allerede hatt samtaler med berørte parter. Vi kommer til å kontakte
Abelia, Tekna og MEF (Maskinentreprenørnenes Forbund).
GB får 5 minutter for å fremheve våre synspunkter i saken. Utgangspunktet er at GB er
enige om alle parter, bortsett fra «fritt landmålervalg».
Arild Iversen og Øystein Halvorsen er på saken
Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering

2. Nye saker.
2a.

Møte med Geoforum – avholdt 16.11.2017
Fra GB møtte Jorunn Kragset og Øystein Halvorsen. Det er skrevet eget referat fra møtet
Referat vedlagt.
Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering

2b.

Styremøter GB våren 2018.
o 24.01.2018 – Styremøte 1 avholdes hos Blom Norway AS fra 09 – 12 med lunch.
o 27.02.2018 – Årsmøte avholdes hos Abelia fra kl. 12 – 15, starter med lunch
(forutsatt at styret går inn for å fremlegge saken om et samarbeid med Abelia for
årsmøtet)

2c.

Geomatikk AS har sendt brev til Høyres stortingsgruppe
o Styret ble orientert om at Geomatikk AS har sendt et brev til Høyres
Stortingsgruppe med innspill om at det i regjeringserklæringen blir tatt inn at det
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blir foretatt en kritisk gjennomgang av
Kartverket rolle. Det var spørsmål om styret i
GB ville stille seg bak dette, og
tilbakemeldingen på dette var negativ.

3. Strategi Geomatikkbedriftene

Det ble foretatt en gjennomgang av strategidokumentet til GB. Vi er nesten ferdige og det er
laget en «kladdeversjon» av utkastet. Eldar Brænden går gjennom utkastet og sender det til
medlemmene.
Vedtak: GBs strategi arbeides det videre med og legges frem på styremøte 1 2018.

Kristiansand 04.12.2017

Øystein Halvorsen
Generalsekretær
Vedlegg 1: Møtereferat fra «Samarbeidsforum for ledninger i grunnen»
Vedlegg 2: Brev fra Abelia
Vedlegg 3: Notat fra møte med Geoforum (blå skrift er GBs notater)
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Samarbeidsforum for
ledninger i grunnen (SLG)

Møtereferat

Møtetidspunkt

Møtested

Møteleder

Referent

29.11.2017 kl 09.00 – 12.00
Magnar Danielsen

Sak

NVE, Middelthuns gate 29, Oslo
Arnhild Krogh

Beskrivelse
Ny § 2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv. ble vedtatt i
Stortinget 13.juni.2017, men er ikke satt i kraft ennå. Den blir ikke satt
i kraft før utfyllende forskrifter er utarbeidet (ansvar KMD).

Ansvar
Dag Høgvard,
KMD

Kravene til innmåling gjelder for nye anlegg (fra lovbestemmelsen trer i
kraft). Gamle anlegg skal også kunne dokumenteres, men da på den
måten ledningseieren har oversikt over anlegget.
Det er anleggseier som har ansvaret for å påvise og dokumentere sine
anlegg, og bestemmer selv hvordan dokumentasjonen organiseres og
vedlikeholdes.
Betaling for påvisning og utlevering av ledningsdokumentasjon er ikke
avklart ennå, men vil bli avklart i forskriften.
Forskriften vil komme på høring i løpet av våren.
Se vedlagte presentasjon

3

Kartverkets arbeid med standard for stedfesting av
ledninger og andre anlegg i grunnen og i sjø/vassdrag
Målet er å utarbeide felles retningslinjer for stedfesting og registrering
av informasjon. Fokus på at samfunnets behov for dokumentasjon av
slike anlegg blir tilfredsstilt. Standarden beskriver minimumskrav til
hva som skal registreres.
Status: Arbeidsgruppen fikk 2 november utkast til standarden og forslag
til produktspesifikasjon for nye ledninger, samt eksempel GML-fil i hht.
produktspesifikasjonen. Det vil bli ulike produktspesifikasjoner for nye
kontra gamle ledningsanlegg.
Standarden vil komme på høring før forskriften til § 2-3 i pbl.
Presentasjonen ligger vedlagt referatet

4

Ny ledningsforskrift - Innlegg ved samferdselsminister
Ketil Solvik Olsen
Samferdselsministeren orienterte om bakgrunnen for endringene i
ledningsforskriften og at endringene nå er fastsatt. De vil gjelde fra
1.januar 2018.
Se vedlagte presentasjon

Geir Myhr
Øien, Statens
kartverk

Frist

Sak

Beskrivelse

Ansvar

5

Endringer i ledningsforskriften etter høringen

KMD, OED,
SD

Det kom inn totalt 75 høringssvar til endringene i ledningsforskriften.
De har medført noen justeringer i forskriften.

Magnar
Danielsen,
KMD

Det er lagt ut en pressemelding hvor forskriften med merknader kan
lastes ned.
Se vedlagte presentasjon for endringene som er gjort etter høringen.

6

NS 3070 del 2
Standarden ble ferdigstilt 1.juli 2017.
På møtet ble prosedyrene for kostnadsfordeling gjennomgått. I
standarden er det også laget tabeller og eksempler for å illustrere
hvordan kostnadene skal fordeles mellom de ulike aktørene.

Tom BaadeMathisen, RIF

Det kom fram på møtet ønske om at eksempelfilene (i excel) burde
være tilgjengelige for aktørene i SLG. Dette sjekkes ut med Standard
Norge.

7

Supplering av arbeidsutvalget i SLG
Jørn Holtan trer ut av arbeidsutvalget grunnet jobbskifte. Terje
Lindland, Vegdirektoratet ble valgt inn som nytt medlem i
arbeidsutvalget.

8

Statusorienteringer
Riksantikvaren (RA)- veileder "Arkeologiske kulturminner og
nedgravde ledningsanlegg"
Det kom inn få tilbakemeldinger på høringen i vår. Arbeid med
ferdigstillelse pågår nå.
I de tilbakemeldingene som kom inn var det ønske om en kortere
versjon. Det vil derfor bli utarbeidet et to-siders faktaark om hva
ledningseiere bør tenke på når det gjelder arkeologiske kulturminner.

Presentasjoner som vedlegges referatet:
- Iverksetting av ny plan- og bygningslov §2-3 ved Dag Høgvard, KMD
- Stedfesting av ledninger i grunnen ved Geir Myhr Øien, Kartverket
- Ny ledningsforskrift ved Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen
- Nye regler for fremføring av ledninger i grunnen ved Magnar Danielsen, KMD
- NS3070 del 2 ved Tom Baade-Mathiesen, RIF
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Frist

Oslo, 21. november 2017

INVITASJON TIL DIALOG OM TILKNYTNING TIL NHO OG ABELIA
Vi viser til hyggelig møte 6. november 2017, og brev av 28. august 2017 hvor vi beskriver
hvordan et tettere samarbeid/ integrasjon mellom Geomatikkbedriftene og Abelia/ NHO kan
gjennomføres.
I møtet i november ble vi enige om at Abelia skulle komme tilbake med konkretisering av hva
et fremtidig samarbeid vil kunne innebære. Dette er forsøkt oppsummert nedenfor.
Oppsummering mulig samarbeid mellom Geomatikkbedriftene og Abelia / NHO:
•
•
•
•
•
•

•

Geomatikkbedriftene blir en bransjeforening under Abelia/NHO
Geomatikkbedriftene opprettholder eget styre med eget budsjett
Geomatikkbedriftene vil fortsatt ha egen generalsekretær
Regnskap-, økonomi- og møteroms- og andre administrative tjenester vil håndteres
av Abelia
Næringspolitisk avdeling bringer inn Geomatikkbedriftene der det er naturlig å ha "to
stemmer", og fremmer samtidig Geomatikkbedriftenes interesser der dette er
formålstjenlig.
Geomatikkbedriftenes medlemmer blir også medlemmer av NHO/ Abelia.
o Medlemmene innfases i en toårs periode – dvs dobbelt medlemskap vil gjelde
fra 1. januar 2020.
o Det er i dag 5 bedrifter som er medlemmer begge steder – Powel, Bang
Oppmåling, Geodata, Geomatikk og Ambita.
Mulige modeller for medlemskap:
Modell 1:
o
o
o

Betale medlemskontingent begge steder, lik kontingentstruktur som i dag,
men med mål om å få denne gradvis redusert
Mål om fullverdig medlemskap begge steder innen 2 år etter at avtalen er
signert.
Bedriftene som representerer rådgivende ingeniører blir tilknyttede
medlemmer og betaler kr 50.000,- per år (Asplan Viak, Cowi, Norconsult
informasjonssystemer og Rambøll Norge). Dette vil være en økning, men de
vil i tillegg til Geomatikkbedriftenes tjenester få tilgang til Abelias møteplasser
(cirka 100 stk. i året).

Modell 2:
o

Betale kun kontingent i NHO/Abelia. Dette kan forsvares ved at det er en
intensjonsavtale at Geomatikkbedriftenes medlemmer også blir fullverdige
medlemmer av NHO/Abelia innen 2 år etter at avtalen er signert.
Medlemmene som i dag er medlem begge steder vil oppnå en besparelse på kr
120.000,-, mens 10 andre får høyere kontingent.

o

Bedriftene som representerer rådgivende ingeniører blir tilknyttede
medlemmer og betaler kr 50.000,- per år (Asplan Viak, Cowi, Norconsult
informasjonssystemer og Rambøll Norge). Dette vil være en økning, men de
vil i tillegg til Geomatikkbedriftenes tjenester få tilgang til Abelias møteplasser
(cirka 100 i året).

Disse modellene kan også kombineres.
* * *
Vi håper dette gir grunnlag for videre diskusjoner om et fremtidig samarbeid.
Vennlig hilsen,
Håkon Haugli /s/
administrerende direktør

Vedlegg: Brev av 28. august 2017

Møte Geomatikkbedriftene - GeoForum
Møtet avholdes 16. november kl. 1145 – 1400 hos Norkart i Sandvika. Fra GeoForum møter Terje
Midtbø, styreleder, Heidi Liv Tomren, nestleder og Marianne Meinich. Fra Geomatikkbedriftene:
Øystein Halvorsen, generalsekretær og Jorunn Kragset
Forslag til agenda:
1. Gjensidig informasjon
a. Fra GeoForum
 Strategiplan
 GF lager ny strategiplan. Hovedsatsingsområder er
o Prøve å komme inn på andre bransjer
o GFs organisasjon må «henge» bedre sammen
o GF ønsker flere personlige medlemmer som betaler personlig
medlemskontingent
 Medlemsmodell
 Presentasjon av intensjonene med ny medlemsmodell (se ovenfor)
b. Informasjon vi ønsker fra Geomatikkbedriftene:
 Geomatikkbedriftenes forventninger til GeoForum
 Har Geomatikkbedriftene forslag til medlemsfordeler for bedriftsmedlemmer?
 I dag gis rabatt på deltakeravgift til sentrale arrangement, gratis
stillingsannonse på nettsidene og rabatt som utstiller
o GB er positive til gratis stillingsannonser i Posisjon
 Samarbeid
 Fremtidige kurs og konferanser. Hva kan gjøres bedre?
o GB ønsker å være med i alle kurskomiteer. Det ble nevnt
kommunal geodatakomite, DiBT, andre kurs).
o GF må finne ut om hvem som kan være med på kurs for
byggesaksbehandlere
 Andre forslag til samarbeid
 Posisjon
 Forventninger
o Fortelle «gladhistorier» som i tillegg gir en verdi for alle.
Kontaktperson fra firmaer er viktig å fremskaffe. Sende
kontaktperson til Marianne Meinich.
 Artikler, annonser og småstoff
o Posisjon skal være en mix fra bransjen.


Møteform
 Fellesmøte / møter med hver enkelt
o Vi kan foreslå at møtene arrangeres annet hvert år, med sentral
konferanse det ene året og individuell konferanse det andre
året.
2. Sentralisering og endrede rammebetingelser for private aktører
o De private firmaene opplever at enkelte statsetater går ut og
tilbyr oppgaver som private gjerne kan gjøre. Mens andre private
statsetater lager rammene, men ber om løsninger fra private.

o

GB opplever at KV går ut i det privates oppgaver, mens DiBK er
OK.
o Når det gjelder en byggesøknad, fra bygg til matrikkel, så kan
DiBK si hvordan standarden skal virke, men det er private som
lager løsningen.
3. Påvirke offentlige anskaffelsesprosesser for å sikre innovasjon og utvikling
o Man må bruke innovative anskaffelser som løser problemene.
Man må skrive om disse i Posisjon og skape snakkis om nye
løsninger. Bruk gode eksempler.
4. FIG Working Week 2023
Søknadsfrist er november 2018. Saken drøftes i møtet.
o Dersom KV er med på å lage FIG Working Week konferanse, kan
GB sammen med Geoforum og Tekna bidra i konferansen.
o For GBs del må vi få klare oppgaver som viser hvor mye vi skal
bidra med.
5. Nasjonal geodatastrategi
Saken tas også opp i møte med KMD og Kartverket.
o GB er representert i NGR gjennom Geir Hansen. Han holder oss
løpende orientert om fremdriften i prosjektet.
6. Matrikkelloven -forslag til endringer i loven
 Hvordan møte forslag til endringene i loven?
 Behov for opplæring
o I matrikkelloven er vi enige om alt, bortsett fra fritt spørsmålet
rundt fritt landmåler valg. Det er viktig at dette fremheves, slik at
det blir noe av loven.
7. Digital Agenda St. meld. 27, 2015-2016
Hvilke erfaringer har Geomatikkbedriftene gjort seg innen digitalisering som er nyttig for
GeoForums medlemmer?
 Hvordan møte forventninger i strategien?
o GFs medlemmer skal nå innføre digitalisering innen den enkelte
kommune. Det er derfor viktig at ny matrikkelov blir vedtatt slik
at digitaliseringen kommer i gang.
8. Eventuelt
o GB bekrefter at størrelsen på utdanningsprosjektet blir 50 000 kr
i 2018

18.11.2017
Øystein Halvorsen
Generalsekretær

