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Årsmelding 2019 
 
 

Fagrådet 
 

Fagrådet i Geovekst-kommune har i 2019 hatt følgende sammensetning: 
 

• Leder   Ole Grammeltvedt  Sandnes kommune  

• Nestleder  Eva Høksaas   Kristiansand kommune  

• Fagrådsmedlem  Lars Østbye Hemsing  Vang kommune  

• Fagrådsmedlem Petter Stordahl   Fredrikstad kommune 

• Fagrådsmedlem  Bjørn Vik   Kvam Herad  
 
Sekretær i 2019 har vært Brit Marit Fossan Knudsen, Forsand kommune. 
 
 

Medlemsutvikling og kontingent 
 

Kommuner som er medlemmer, betaler kontingent i form av en avgift til Geovekst-kommune, 
avgiften har i 2019 vært 1 % av kommunens kostnader i forvaltningsprosjektene. Geovekst-
kommune består av 421 kommuner, inkludert i dette er 5 av de 10 storbykommunene. 
Listen med kontaktinformasjon for Geovekstkontakter oppdateres fortløpende og ligger 
tilgjengelig på fagforumets hjemmeside. 

Søknader om støtte 
 

Kommuner som er medlem av Geovekst har mulighet til å søke midler i henhold til 
dokumentet ”Prinsipper for søk om midler” som ligger ute på nettsidene våre.   
 
I 2019 har følgende blitt tildelt midler: 
 
Plan- og Temadatautvalget i Buskerud har fått støtte på 60 000,- til å utarbeide et ferdig 
kursopplegg og utarbeidelse av veileder i bruk og forvaltning av laserdata.  
 

Nettsidene til Geovekst-kommune 
 

Nettsidene til Geovekst-kommune blir kontinuerlig oppdatert og inneholder stoff som 
Fagrådet mener kan ha interesse for medlemmene.  
Innkalling og saksdokumenter til samlinger i Geovekst-forum, blir lagt tilgjengelig på 
nettsidene, og informasjon blir sendt til alle Geovekst-kommune kontakter i forkant av hver 
samling. 
Geovekst-kommune sin hjemmeside: www.geovekst-kommune.no 
 

Møter i Geovekst-forum 
 

Møter i Geovekstforum har vært holdt:   
12.-13.mars, 12.-13.juni, 10.-11.september og 27.-28.november. 
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Saker som vært oppe til behandling: 
 
Et utvalg av saker av betydning for kommunesektoren 

• Oppfølging av prosjektet sentral lagring av FKB 

• Revisjon av forvatningsavtalen (FDV-avtalen) 

• Revisjon av Ortofoto produktspesifikasjon 

• Nasjonal detaljert høydemodell 

• Revisjon av veiledningsmaterialet 

• Revisjon av FKB spesifikasjon 

• Nasjonal Geodatastrategi 

• Klassifisering av laserdata (testprosjekt pågår) 

• Møte med Geodatautvalget i Agder og Viken 

• Effektivitetstest av laserdrone samt evaluering av nytt regelverk for drone bruk 

• Geovekst Leidning Arbeidsgruppe 

• Det er gitt støtte til følgene prosjekter i 2019: (sentrale midler i Geovekst forum) 

- Bruk av droner til kartleggingsformål    150 000,-  

- Nytt testområde 

- Klassifisering av laserdata i vegetasjonsområder     50 000,-

  

 
 
Se eller www.geovekst-kommune.no for mer informasjon 

Fagrådsmøter / Andre møter 
 

Fagrådsmøter er i 2019 samkjørt med Geovekst-forum sine møter. Det er gjennomført flere 
Skype møter i forkant av Geovekst-forum. 
 
Fagrådet i Geovekst kommune har hatt et møte med KS 09.09.2019 
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______________________________  ____________________________        
Ole Grammeltvedt     Eva Høksaas 
Leder       Nestleder   
   
 
_____________________________       ____________________________ 
Lars Østbye Hemsing     Petter Stordahl 
Fagrådsmedlem     Fagrådsmedlem   
 
 
_____________________________  
Bjørn Vik  
Fagrådsmedlem 

 


