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NOTAT 
 

Emne Enhetspriser gjeldene for 2015 

Til 

 

Geovekst-forum 

Fra Geovekst-sekreteriatet 

Dato 4.august 2014 

Kopi til Fylkeskartkontorene 

 
 

Viser til vedtak i Geovekst-forum under sak 61/07, 5/08 og 07/11: 
”Egeninnsats som er timebasert, honoreres med en timesats vedtatt av Geovekst-forum. 

Timesatsen reguleres hvert år fra og med 1.1.2008. Timesatsen beregnes på grunnlag av 

Konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor, med arbeidslønn som 

dominerende prisfaktor. Denne indeksen distribueres månedlig av SSB. Timeprisen beregnes 

på grunnlag av indeksen per juni og iverksettes fra og med 1. januar etterfølgende år. 

Timeprisen rundes av oppover til nærmeste hele 10-krone. Timeprisen beregnet på grunnlag 

av indeksen per juni 2005 er satt til kr. 400,- 

 

Enhetsprisen per ny B-ident ved administrativt vedlikehold og enhetsprisen for etablering av 

AR5/DMK følger samme beregning og justering. Enhetsprisen per ny B-ident beregnet på 

grunnlag av indeksen per juni 2005 er satt til kr. 400,-. 

Enhetsprisen pr km2 kartleggingsareal for 2. gangs og senere periodisk ajourhold av AR5, 

reduseres fra kr. 1140,- til kr. 900,- fra 1.1.2011. Dette gjelder for alle prosjekter som ikke er 

lukket, dvs. at sluttrapport ikke er utarbeidet. 

 

Geovekst-avtaler som går over flere år skal ikke endre satser i løpet av avtalens løpetid. 

Løpende FDV-avtaler skal benytte satser gjeldende for aktuelt år” 

 

”Minimumsgodtgjørelse for arbeidet som originaldatavert justeres årlig etter samme 

retningslinjer som enhetsprisen per bygg. For minimumsgodtgjørelsen legges 15 bygg til 

grunn. Vedtaket gjelder fra og med forvaltningsåret 2009.” 

 
Til orientering var aktuell prisindeks 143,7 pr juni 2005. Denne er økt til 208,9 pr juni 

2014. 
 

Ovenstående medfører at følgende enhetspriser skal benyttes i 2015: 
 Timebasert egeninnsats kr. 590,- 
 B-ident i FDV-avtaler kr. 590,- 

 Ajourføring av AR5 kr. 1010,- 
 Minimumsgodtgjørelse som 

originaldatavert 15 x kr. 590,-  kr. 8.850,- 
 
Med dette orienteres Geovekst-forum.  

 
Geovekst-sekretariatet sender notatet videre til orientering for kartkontorene og 

legger informasjonen ut på Kartverkets Geovekst-sider. 
 


