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1. Generelt  
Miljøverndepartementets forskrift ”Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og 

kommunalt planregister (kart- og planforskriften)” gir kommunen hjemmel til å kreve at arealplaner 

utarbeides digitalt etter gjeldende standarder. Med bakgrunn i dette krever Porsanger kommune at alle 

reguleringsplaner skal: 

 

 Utarbeides av fagkyndige, jfr. § 12-3 i Plan- og bygningsloven. 

 konstrueres på digitalt basiskart levert av Porsanger kommune.  

 utformes etter Miljøverndepartementets veileder for regulerings- og bebyggelsesplaner.  

 Leveres på:  

o SOSI og Quadri med tittelfelt i VTF-format eller 

o SOSI og DWG/DXF med tittelfelt i DAK-format eller 

o SOSI og Shape med tillelfelt i ArcGIS-format 

o Plankart og Illustrasjoner på PDF-format (ikke nedskalert) 

o sammen planmateriale og planbestemmelser ved leveranse av planforslag til 

kommunen 

o Dokumentasjon på at fila er sjekket i SosiKontroll og er feilfritt 

  

2. Grunnlagsdata  
Digitale kartdata som skal brukes i forbindelse med prosjektering eller utarbeidelse av regulerings- 

eller bebyggelsesplan kan bestilles via Internett, www.porsanger.no. Kommunen leverer bl.a. basiskart 

(FKB), eiendomskart, plandata, ortofoto og diverse temadata.  

 

 Digitale kartdata faktureres i samsvar med Geovekst- avtalen.  

 Varslingskart med naboliste produseres av Forvaltningsavdelingen v/ Matrikkel-ansvarlig på 

grunnlag av planens avgrensning. Avgrensingen skal leveres på SOSI-format sammen med 

bestilling av varslingskartet 

 Tiltakshaver bør bestille opplysninger om heftelser på eiendommer innenfor planområdet. 

Disse kan bestilles hos tinglysingen.  

 Det er kun kommunen som leverer plandata (regulering og bebyggelsesplaner). 

 

3. Krav til kartlegging av eksisterende eiendomsgrenser  
Dersom det offentlige kartgrunnlaget ikke er nøyaktig eller detaljert nok til å ta stilling til  



forslaget, gir forskrift om kart og stedfestet informasjon kommunen hjemmel til å pålegge den som 

fremmer et planforslag å framskaffe slik informasjon. Dette innebærer at:  

 

 Kommunen kan kreve at det etableres mer detaljerte kartdata for hele eller deler av 
planområdet. 

 Alle eksisterende eiendomsgrenser som er ment å skulle sammenfalle med formålsgrenser i 

planen skal være koordinatfestet (i Euref89) og innarbeidet i planforslaget før innlevering til 1. 

gang behandling 

 

 

Figur 1. Eksempel på eiendomsgrenser som må 
koordinatfestes.  

I dette eksempelet er det meningen at formålsgrensen 

mellom friområdet og boligområdet skal sammenfalle 

med eiendomsgrensene (grense A og B). I og med at 

eiendomsgrensene ikke er koordinatfestet må dette 

gjøres i forbindelse med planarbeidet. Dette gjøres 

ved å sende en rekvisisjon av kartforretning til 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Krav til digitale plandata 
 

4.1 Generelt 

Regulerings- og bebyggelsesplaner skal fremstilles i henhold til SOSI-standarden siste versjon. Se for 

øvrig informasjonen som finnes på www.regjeringen.no/kartforskriften 

 

 Det skal kun brukes objektnavn, tekst, linjetyper og linjetykkelser i henhold til veilederen, 

samt koder/egenskaper i henhold til databeskrivelse for plan i SOSI-standarden.  

 Produsent må også være à jour med Miljøverndepartementets veileder om utarbeiding, 
overføring og ajourhold av digitale planer etter plan- og bygningsloven.  

 Planen skal være plassert geografisk korrekt i forhold til kommunens gjeldende grunnlagsnett 

for kartdata (Euref89, koordinatsystem 25).  

 Dersom det er ønskelig å vise flere detaljer i reguleringsplanen enn de som er juridisk 
bindende, anbefaler Porsanger kommune at dette gjengis i en eller flere illustrasjonsplaner 

 Regulering over og under bakkenivå skal leveres på egne filer dersom dette kreves av 
saksbehandler.  

 Plandata som leveres på SOSI-format skal ikke inneholde data fra basiskartet eller tittelfeltet.  

 

4.2 Konstruksjon  
 

 Plangrensen skal sammenfalle 100 % med formålsgrenser i planens ytterkanter.  

 Dersom det er ment at formålsgrense skal følge eiendomsgrense eller andre grenser/linjer i kartet 

må også disse sammenfalle 100 %.  

 Planen skal konstrueres matematisk korrekt etter geometriske prinsipper.  

http://www.regjeringen.no/kartforskriften


 Vegsider skal være parallelle.  

 Kurver må konstrueres med radius, og slik at overganger rettlinje/kurve eller kurve/kontrakurve er 

i tangeringspunktene.  

 

 

Figur 2. Konstruksjon av 

senterlinje. 

Senterlinje veg bygges opp av 

rettlinjer og sirkelbuer med 

riktig tangering. Senterlinjen 

legges inn med 

parallellforskyvning for å 

bygge opp vegkant og vegens 

formålgrense inntil andre 

formål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oppgitte mål skal være faktiske konstruerte mål. Se for øvrig kap. 5 i MDs veileder "Digitale 

planer etter plan- og bygningsloven". Dette kapitlet inneholder bl.a. en del svært viktige 

konstruksjonsprinsipper.  

 Ingen linjer på samme tema skal ligge dobbelt. Dersom to linjer på forskjellige tema skal ligge 

dobbelt skal den ene linjen være en kopi av den andre. 

 Se for øvrig www.regjeringen.no/kartforskriften 

 

4.3 Tekst og målsetting 

 

 Alle flater skal som minimum ha feltnavn, men gjerne også formålsnavn.  

 Alle byggeområder skal i tillegg ha opplysninger om formål, utnyttelse og areal.  

 Alle kurver på senterlinjer og hjørneavrundinger i kryss skal ha påskrift med radius.  

 Frisiktsoner skal ha påskrift om avstand langs sideveg og hovedveg.  

 Avstand fra senterlinje til formålsgrense vei og byggegrenser, samt avstand fra byggegrenser 

til andre formål skal målsettes.  

 

4.4 Egenskaper på objekter  
 

Alle objekter skal ha følgende egenskaper i henhold til SOSI-standarden siste versjon.  

 

Linjer:  

 Objektnavn  

 Vertikalnivå  

 

Flater:  

 Objektnavn  

 Reguleringsformål  

 Feltnavn  

 Vertikalnivå  

http://www.regjeringen.no/kartforskriften


 For byggeområder skal også opplysninger om plassering, utnyttingstype, utnyttingsgrad og 

eventuelt reguleringsformålsutdypning angis.  

 

4.5 Dataformat  
Porsanger kommunes plandata skal etableres i henhold til SOSI-standarden siste versjon. (SOSI-

standarden kan lastes ned hos Statens kartverk: http://www.statkart.no/nor/sosi/) 

 
For å tilfredsstille alle brukere av kartdata, både offentlige .og private, er det svært viktig at våre 

kartdata etableres og forvaltes i henhold til SOSI-standarden (nasjonal standard for modellering og 

utveksling av geodata). På denne måten sikrer vi en enklest mulig dataflyt mellom kommunen og alle 

brukere av våre data.  
 

 

5. Krav til det analoge plankartet 
 

5.1 Generelt 
 Plankart skal utformes etter www.regjeringen.no/kartforskriften Del 1. 

 Målestokk velges i samsvar med detaljeringsgraden i planen. Hvis ikke annet er avtalt med 

saksbehandler skal plankart for reguleringsplaner konstrueres for bruk i målestokk 1:1000, og 

bebyggelsesplaner i målestokk 1:1000.  

 Plankartet skal produseres i ISO A4-A0 størrelse.  

 Det skal påføres rutenett og koordinater i kommunens gjeldende koordinatsystem.  

 Informasjonen på det analoge kartet skal være identisk med SOSI-filen.  

 Det skal kun benyttes tema som er i henhold til gjeldende SOSI-standard. Andre tema skal 

presenteres i egne illustrasjonskart.  

 

5.2 Tekst og målsetting 

 Alle flater skal som minimum ha feltnavn, men gjerne også formålsnavn.  

 Alle byggeområder skal i tillegg ha opplysninger om formål, utnyttelse og areal.  

 Alle kurver på senterlinjer og hjørneavrundinger i kryss skal ha påskrift med radius.  

 Frisiktsoner skal ha påskrift om avstand langs sideveg og hovedveg.  

 Avstand fra senterlinje til formålsgrense vei og byggegrenser, samt avstand fra byggegrenser 

til andre formål skal målsettes. 

 

5.3 Tittelfelt 

 Porsanger kommunes mal for tittelfelt for plankart bør benyttes.  

 Tegnforklaringen skal være i overensstemmelse med de formål, benevnelser, farger, 

streksymboler og lignende som benyttes på plankartet. Ingen overflødige farger eller symboler 

skal være med i tittelfeltet.  

 Farger og symboler grupperes i samsvar med www.regjeringen.no/kartforskriften Del 2. 

 Det skal angis koordinatsystem, ekvidistanse og målestokk.  

 Tegnforklaringen skal skille mellom symboler som angir rettslige virkninger og annen 

informasjon. Det er bare plandata som har rettslige virkninger. Basiskartet er i juridisk 

forstand bare grunnlagsinformasjon. Det er derfor helt nødvendig at plankartet viser entydig 

skille mellom plandata og basiskartet. Dette må tydelig fremgå i tegnforklaringen.  

 Kartet skal være orientert mot nord.  

 

5.3 Basiskart 

Følgende tema fra basiskartet skal være med i det analoge plankartet:  

 Basiskartet utformes som strekkart uten fylte eller skraverte flater. Ortofoto kan ikke benyttes 
som basiskart, men kan være godt egnet til illustrasjonsformål.  

http://www.statkart.no/nor/sosi/
http://www.regjeringen.no/kartforskriften
http://www.regjeringen.no/kartforskriften


 Eiendomsgrenser (eventuelle eiendomsgrenser som etter godkjennelse fra kommunen ikke er 

koordinatfestet skal presenteres annerledes enn koordinatfestede eiendomsgrenser).  

 Eksisterende bebyggelse  

 Eksisterende høyspentledninger  

 Eksisterende veier med gatenavn, (senterlinje/ midt kan utelates)  

 Vann/ kystlinje  

 Terrengkoter  

 Evt. fornminneregistreringer, verneverdige bygninger og trær mv.  

 Eksisterende formålsgrenser i tilstøtende planer skal vises.  

 Andre tema som er omtalt i saksframstilling eller forslag til bestemmelser og som er 

nødvendige for å kunne forstå planen.  

 

6. Mottak og kontroll av innsendt materiale 
 

Alle private digitale planforslag blir kontrollert ved mottak. Leveransen, inkl. plankartets datastruktur 

og innhold, skal være godkjent før planen anses som komplett og tidsfristen for behandling begynner å  

løpe. Det vil bli gitt tilbakemelding dersom innholdet ikke godkjennes. 

 

Sosikontroll av plan kan utføres ved hjelp av programmet Sosikontroll. Det kan lastes ned gratis fra 

Statens kartverks nettside http://www.statkart.no/nor/sosi/ 

 

Miljøverndepartementets veiledere ligger under publikasjoner på nettsiden http://www.planlegging.no. 

 

 

http://www.statkart.no/nor/sosi/
http://www.planlegging.no/

