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Kartverket, våren 2018 

 

  

 
Roller og oppgaver i Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) 
 

 
Dokumentet tar utgangspunkt i KMDs veileder «Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, 
arealformål og digitalt planregister», og Kartverkets veileder for arbeid med DOK i kommunene. Det er 
ment som en klargjøring og grenseoppgang mellom oppgavene til aktørene i DOK. Dokumentet skiller 
mellom oppgaver man er pålagt å gjøre, og oppgaver som er hensiktsmessig å uføre for å forenkle 
prosessen. 
 
Statlige etater som fagetat og dataeier: 

 Skal Bør 

Kartlegge, etablere og forvalte egen faginformasjon i form av geografiske databaser som er definert 
som del av det offentlige kartgrunnlaget. Tilrettelegge de ulike leveransene, spesielt kartografi og 
metadata, slik at PBL-bruker i størst mulig grad forstår dataene.  

X  

Utføre teknisk kontroll av egne data og sørge for at dataleveranser følger 

a) Generelle tekniske krav og dokumentasjonskrav knyttet til det offentlige kartgrunnlaget 

b) Geodatalovens øvrige krav, bl.a. når det gjelder tjenester 

X  

Utarbeide dekningsoversikter på kommunenivå. Tilgjengeliggjøres i Geonorge.  X 

Organisere mottaksrutiner for data som etableres av kommunene eller forslagsstillere der disse blir 
bedt av kommunen å framskaffe supplerende geografisk informasjon. Dette forutsetter at den 
nasjonale produktspesifikasjonen blir utvidet til også å omfatte detaljerte registreringer på 
kommunenivå, og at forvaltningsløsningen hos fagetat tilpasses for mottak av detaljerte data. Som 
oftest vil slik informasjon kunne inngå i eksisterende databaser i etaten og supplere eksisterende 
informasjon. 

 X 

Løpende vurdere og gi innspill til endringer i DOK-listen 

a) Gjennom nasjonale og regionale forum opprettet i Norge digitalt-samarbeidet (basisdata, 
temadata, plandata) 

b) Gjennom direkte kontakt med geodatakoordinator 

 X 

Løpende vurdere og gi innspill til endringer i tekniske krav som gjelder for DOK-data  X 

Bidra til å øke kunnskapen om bruk av dataene hos kommunene gjennom egne tiltak eller i samarbeid 
med andre etater.  

 X 

 
Kartverket som Nasjonal geodatakoordinator: 

 Skal Bør 

Informere de statlige etatene om endringer i krav og frister knyttet til det offentlige kartgrunnlaget. X  

Årlig samle forslag til endringer i DOK og fremlegge disse for KMD X  

Kontrollere at de statlige etatenes leveranser og dokumentasjon er i henhold til DOK-kravene. Endre 
status i DOK-registeret i Geonorge når kravene er oppfylt 

X  

Utvikle- og drifte Geonorge som dokumentasjons- og distribusjonssted for det offentlige 
kartgrunnlaget 

X  

https://www.regjeringen.no/contentassets/32c1f48140d14c1a8b3526b8fb794290/veileder_kart_planforskriften_juni2014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/32c1f48140d14c1a8b3526b8fb794290/veileder_kart_planforskriften_juni2014.pdf
https://kartverket.no/globalassets/geodataarbeid/det-offentlige-kartgrunnlaget/veileder-i-bekreftelse-av-dok.pdf
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Tilgjengeliggjøre nødvendig dokumentasjon som for eksempel maler, veiledere og rutinebeskrivelser X  

Arbeide i nær kontakt med og rapportere til departementet X  

Utarbeide maler til fylkenes geodataplaner X  

 
 
Fylkeskartkontorene: 

 Skal Bør 

Bidra til at DOK-aktiviteter inkluderes i fylkenes geodataplaner X  

Følge opp kommunale og regionale DOK-aktiviteter X  

Veilede og bistå kommunene i prosessen med å bekrefte DOK i forbindelse med de årlige FDV-
årsmøtene 

X  

Informere kommuner og regionale etater om hvor og hvordan man finner oppdatert informasjon om 
DOK 

X  

Gi veiledning i bruk av Geonorge, særlig knyttet til registrering av metadata, nedlasting og bruk av 
tjenester og felleskomponenter 

X  

Arrangere fagdag(er) om DOK  X 

Videreformidle innspill til endringer i DOK fra kommuner og regionale etater eller -fora   X 

Oppmuntre og bidra til DOK-relaterte aktiviteter som hever kvaliteten på kommunale og regionale 
data 

 X 

Oppmuntre og bidra til at kommunale og regionale data leveres inn til nasjonale baser/systemer  X 

 
 
Kommunene: 

 Skal Bør 

Bekrefte kommunens DOK ved hjelp av verktøy i Geonorge X  

Stille de bekreftede datasettene til rådighet for alle brukere som utfører oppgaver etter Plan og 
bygningsloven 

X  

Dokumentere kommunens DOK i FDV-avtalens vedlegg 6 X  

DOK-relevante prosjekter og tiltak knyttet til samarbeid mellom statlige etater og kommunene 
forankres i geodataplanen. Dette gjelder også andre tiltak som bidrar til et bedre DOK-grunnlag i fylket 

 X 

Temadatasettene hvor kommunen forplikter seg til å bidra med innhold skal inngå i den enkelte 
kommunes FDV-avtale  

 X 

Gi innspill til revisjon av DOK-listen gjennom regionale Norge digitalt-utvalg, eller direkte til 
kartkontoret.  

 X 

Kunne kreve tilleggsinformasjon til aktuelle DOK-datasett fra forslagsstiller dersom informasjonen som 
kommunen har ikke er tilfredsstillende som saksunderlag for å belyse saken (iht. Kart- og 
planforskriften §6 – Krav om kartlegging) 

X  

Levere data til aktører som har behov for DOK-data til arbeid etter PBL  X  

 
Geodatautvalget, inkl PTUs, rolle: 

 Skal  Bør 

Vedta en geodataplan som inkluderer DOK-relevante prosjekter og tiltak i regionen X  

Sende innspill til endringer i DOK og evt nye tekniske krav i DOK til Geodatakoordinator innen 1. oktober  X 

 
Temadataforums rolle:  

 Skal  Bør  
Sende innspill til endringer i DOK og evt nye tekniske krav i DOK til Geodatakoordinator innen 1. 
oktober 

 X 

Temadataforum skal komme med anbefalinger til satsninger innenfor temadata, for gjennomføring i 
fylkene. Disse satsningene skal inkluderes i de fylkesvise geodataplanene der satsningene ønskes 
gjennomført 

 X 

 


