
 

Vedlegg til FDV-avtale 

 

Vedlegg 8. Avtale om bruk av kommunens 

plandata i pilotering av e-byggesøknadsløsning 

Bakgrunn, formål og målsetting 
Kartverket har fått flere henvendelser fra privat bransje med et ønske om tilgang til 
plandata gjennom Norge digitalt arealplanløsning (NAP), der kopier av kommunens 
arealplandatabaser finnes for storparten av landets kommuner. Behovet har 

kommet opp i forbindelse med at IKT-leverandører med konsesjon fra Direktoratet 
for byggkvalitet (Dibk) gjennom Fellestjenester Bygg utvikler løsninger for e-

byggesøknader der arealplaner er en viktig del. Det vil være en vesentlig forenkling 
og effektivisering for IKT-leverandørene om de kan kople seg opp til en node å få 
tilgang til arealplaner fra mange kommuner, istedenfor oppkoplinger til hver og en. 

IKT-leverandørene har behov for tilgang til kommune- og regulerings-planer på 
WMS og vektorformat, blant annet for å gi søker tilgang til å se planens innhold og 

for å kunne trekke ut enkeltparametere som skal inn i e-søknaden. Målet er å 
effektivisere prosessen for søker i den grad det er mulig ut i fra dagens planverk. 

Norge digitalt Plandataforum har i 2019 besluttet å teste ut hvordan en slik tilgang 

til arealplaner fungerer gjennom en pilot med begrenset varighet med basis i gitte 
krav i egen piloteringsavtale med leverandørene.  

Piloten skal gi erfaringer om hvordan en løsning for e-byggesøknad fungerer når 
arealplantilgangen kommer gjennom NAP og ikke som originaler gjennom kontakt 
med kommunen. Erfaringer fra pilotering skal hentes inn fra kommuner som 

mottaker av e-byggesøknader, konsulentfirmaer som opererer som byggesøker og 
fra IKT-leverandørene.  

For øvrig vises det til beskrivelse av pilotprosjektet på Geonorge. 

 

Rettigheter 
Kommunene er alene rettighetshaver til alle plandata i egen kommune. For at 

godkjente IKT-leverandører skal få tilgang til kommunens arealplaner gjennom NAP 
krever dette godkjenning fra den enkelte kommune. 

 

Kvalifiseringskrav  
IKT-leverandør som ønsker tilgang til NAP må ha tjenestekonsesjon fra Dibk 
gjennom Fellestjeneste Bygg og ha oppfylt de krav som er satt gjennom 
konsesjonen for utvikling av løsninger for e-byggesøknader.  

Leverandører må inngå egen avtale for piloteringen med Kartverket. I denne 
avtalen stilles det følgende krav: 



 

 

 Det skal framgå av byggesøknaden at kilden til arealplankartet er Norge digitalt 

arealplankartløsning, og det skal opplyses om at dette er kopidata og at originaldataene 

ligger i kommunen.  

 Det skal opplyses om at kommunen skal kontaktes ved behov for tolkning og forståelse 

av den aktuelle planen. 

 Søker skal gjennom leverandørens løsning rutes til planens tilhørende dokumenter hos 

kommunen via link tilgjengeliggjort på det aktuelle planområdet.  

 E-byggesøker skal gjennom løsningen få informasjon om planens status.  
 

Avtalen med leverandører er tilgjengelig på Geonorge. 

 

Avtalen gjelder 
Tilgang til kommune- og reguleringsplaner på WMS- og vektorformat fra kommuner 

som synkroniserer sine data til NAP.  

IKT-leverandør kan ikke benytte plandataene til andre formål enn pilotprosjektet 
beskrevet over og ikke ut over piloteringsperioden (avtalens gyldighet). 

 

Avtalens gyldighet og oppsigelse 
Avtalen gjelder i pilotprosjektets varighet og tidligst fra 1. mars 2020 og senest til 
31. desember2021. Ved mislighold kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. 

 

Erfaringer og videre prosess 
Hvis konklusjonen fra pilotprosjektet blir et ønske om permanent tilgang til 
plandata for IKT-leverandørene gjennom NAP, vil dette kreve en ny avtale med 

både den enkelte kommune og IKT-leverandørene. Betalingsløsning kan inkluderes 
i eventuell fremtidig løsning. 

 

Signering 
Ved signering av avtalen bekrefter kommunene at deres plandata tilgjengeliggjort 
gjennom NAP kan benyttes til pilotprosjektet som beskrevet over og Kartverket 

bekrefter at de gjennom avtale med IKT-leverandørene har ansvar for at 
plandataene blir benyttet som avtalt. 
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