
   
 

 

KRAVSPESIFIKASJON FOR UTVEKSLING AV DIGITALE 
KARTDATA I REGULERINGSPLANPROSESSER 
 
1. INNLEDNING 
 
1.1 Kart- og planforskriften 
Miljøverndepartementet kunngjorde 1. juni 2007 ”Forskrift om kart, stedfestet 
informasjon, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften)". 
Forskriften gir kommunene muligheten til å kreve at plandata leveres på digital form 
(§7), og utarbeidet i henhold til nasjonale standarder (§8).  
 
1.2 Formål 
Denne kravspesifikasjonen er laget for nærmere å spesifisere hvilken form digitale data 
som leveres kommunen skal ha. 
 
1.2 Målsetning 
Erfaringsmessig er det som oftest mye arbeid å legge digitale plandata fra en 
forslagstiller inn i kommunens planbase. Ved å sette noen krav til formen på de dataene 
som leveres håper vi at prosessen med innlegging av data kan effektiviseres betydelig. 
 
2. GRUNNLAGSDATA 
 
2.1 Grunnkart og plankart 
Alle som utarbeider digitale reguleringsplaner skal bruke oppdatert grunnkart og 
plankart.  
 
2.2 Automatisk kartbestillingsløsning 
Grunnkart og plankart bestilles via Infoland (www.infoland.no), og leveres på SOSI-
format i henhold til gjeldende sosi-standard. Løsningen gir bestiller mulighet til selv å 
definere det område som ønsket levert. Pris på kartdata beregnes automatisk og ved 
betaling sendes kartdata på e-post til bestiller i løpet av noen få minutter (avhengig av 
datamengde).  
 
2.2 Koordinatsystem 
Plandata SKAL leveres tilbake til kommunen i Euref89, UTM sone 32.  
 
2.3 Innhold 
Alle objekter som inngår i den ferdige planen skal leveres tilbake til kommunen på 
digital form. Grunnkartet skal ikke følge med. 
 
3. PLANDATA 
 
3.1 Veiledere 
Digitale reguleringsplaner skal fremstilles i henhold til Nasjonal produktspesifikasjon 
for arealplan og planregister, del 1, 2 og 3. Denne kan lastes ned fra: 
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart--
og-planforskriften-.html?id=570324 
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3.2 Prinsipper for konstruksjon 
For å sikre  planer av god kvalitet skal disse konstrueres på en systematisk måte. 
Kapittel 1.7 i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 
beskriver denne systematikken. 
 
3.3 Digitale formater   
Digitale plandata skal leveres til kommunen på SOSI-format, på gjeldende versjon. 
SOSI-kontroll rapport skal følge leveransen. 
 
Program og veiledning for bruk av SOSI-kontroll kan lastes ned fra: 
 
http://www.statkart.no/IPS/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;
ID=1918  
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