Møtereferat av 04.04.2017 fra delprosjekt : Matrikkel, kart og oppmåling.

Møtested: Møterom i 7 et. i syd på rådhuset , Ålesund kommune
Tid: 04.04.2017 fra kl. 09.00 – 11.00
Disse møtte: Prosjektkoordinator Anne Berit Støyva Emblem, Sol Slinning - Sandøy kommune, Beate
Furstrand – Ørskog kommune, Knut Berg og Bent Leite – Skodje kommune, Kjetil Grytten – Haram
kommune, Knut Helge Skare og Per Anders Aure – Ålesund kommune.
Kim Andrè Breivik – Sandøy kommune hadde meldt forfall.
Anne Berit presenterte seg selv og oppgaven ho har i arbeidet som prosjektkoordinator i «nye Ålesund
kommune». Deretter presenterte hver enkelt seg selv med sin bakgrunn og stilling i kommunen.
Det var enighet i gruppa om at den kan bestå av 10 personer, to fra hver kommune. Haram og Ørskog
møtte med en hver ved dette oppstartsmøtet. De tar stilling til om de heretter skal møte med to
representanter hver. Dette avklares på neste møte.
Det ble bestemt at den kommunen som er vertskommunen for gruppemøte sørger for at det utarbeides
møtereferat fra møtet. Dette oversendes til gruppens medlemmer med kopi til Anne Berit.
Gruppen diskuterte litt omkring hvilken kompetanse som kan være viktig å ha med i delprosjektet.
Selv om mandatet ikke er vedtatt var alle er enige om at gruppens sammensetning er tilstrekkelig for at
oppgaven som ligger til dette delprosjektet er ivaretatt.
Virksomhetsleder Per Anders Aure i Ålesund kommune er valgt som leder av gruppa.
Anne Berit forlot møtet ca. kl. 10.
Gruppa tok straks til å gå igjennom praktiske problemstillinger realtert til vårt fagområde knyttet til
kommunesammenslåing.

Tema

Beskrivelse

Felles gatenavn /

Wenche Mork i Statens kartverk (SK) har oversendt Per Anders
liste som inneholder gatekoder med tilhørende gatenavn som er
registrert i matrikkelen pr. 30.03.2017 i de fem kommunene.
Disse har blitt lagt inn i en XLS- fil med navnet: Gatenavn_alle
kommuner_matrikkel.xls I denne filen finnes gatenavnsliste fra
de enkelte kommuner under forskjellige arkfaner med påført
navnet til kommunen. Det er laget en arkfane med navnet:
Analyse-Gatenavn der alle listene er sammenstilt slik man enkelt
får en oversikt over like gatenavn. Videre finnes tilsvarende
arkfane for gatekoder med navnet; Analyse-Gatekode

Gatenavnsproblematikk

Ansvar /
utfører

Felles
gatenavnsliste

For kommunene Sandøy, Haram og Ålesund inneholder listen
alle godkjente gatenavn for disse kommunene. Kommunene
Skodje og Ørskog legger inn evt. manglende godkjente gatenavn
i matrikkelen senest en uke før møtet 28.04.2017.

Beate /
Bent

Det tas sikte på å få Wenche i SK til å ta ut ny rapport fra
matrikkelen slik at gruppa kan ha en ajour liste for alle godkjent
gatenavn i alle de fem kommunene. Denne listen skal være felles
grunnlag for alle kommunene i tiden fremover. Dette sikrer at
den enkelte kommune ikke vedtar gatenavn som allerede
tidligere er vedtatt i en annen kommune. Knut Helge blir
koordinator og har originalen av denne listen.
Alle må rapportere nye/endrede navn til Knut Helge så fort
vedtak er fattet. Knut Helge påfører endringer og
videreformidler kontinuerlig oppdatert liste til alle kommunene.

Per
Anders
(Wenche i
SK)

Knut
Helge

Knut Helge har oppsummert ant. gatenavn i de fem kommunene;
Sandøy 68, Ørskog 125, Skodje 160, Haram 195 og Ålesund
828. Til sammen 1376 gatenavn.

Like gatekoder /
løsning

Flere av kommunene har like gatekoder selv om gatenavnet er
ulikt. Det skal ikke være like gatekoder i en kommune. Sandøy
kommune har gatekoder der de to første sifrene i denne
gatekoden er de to siste sifrene i kommunenummeret.
Kommunenummeret til Sandøy kommune er 1546 og alle
gatekoder til Sandøy kommune begynner med sifrene 46.
Spørsmålet som stilles er om de fire andre kommunene kan
tilføre sine to siste siffer i kommunenummeret som de to første i
gatekodene?
Det er gatekoder med både fire og fem sifre.

Per
Anders
Avklares
med
Wenche i
SK

Endring av gatekoder er en administrativ oppgave
Lokale
adresseforskrifter

Ingen av kommunen har lokale adresseforskrifter

Fiktive gnr.

Noen kommuner har fiktive gnr. Dette er eksempelvis brukt ved
etablering av «anleggseiendommer» når delingsloven gjaldt.
Fiktive gnr. knyttet til eiendommer må ommatrikkuleres før
sammenslåing av matrikkelen for ny kommune. Wenche Mork i
SK har oversendt en XLS- fil med filnavnet; gnr-bnr
kommunereform.xls som inkluderer alle matrikkelnummer
tilhørende de fem kommunene. Kommunenummeret i første
kolonne (i filen) skiller disse fra hverandre.

Alle

Bent tok opp problemstilling knyttet til dette for et område i
Skodje kommune og begynner arbeidet med å klarlegge hvordan
dette kan løses. Iflg. Bent er dette en sak som vil bli tidkrevende
å få på plass.

Bent

§ 23.Tildeling av matrikkelnummer
Kommunen tildeler matrikkelnummer ved innføring av matrikkeleining i
matrikkelen.
Kommunen kan tildele nytt matrikkelnummer til matrikkeleining som ikkje er
nummerert i samsvar med føresegnene i denne lova.
Departementet kan i forskrift gi nærare reglar om tildeling av matrikkelnummer.

Utheving i 2. avsnitt er utført for å vise hjemmel til endring av
matrikkelnummer.
Siste avsnitt i matrikkellovens §23 viser til matrikkelforskriften
§7.
Kriterier for
endring av
gatenavn

Til neste møte, 28. april, tenker alle igjennom kriterier for
endring av like gatenavn eller navnelikhet. Kriteriene for hvilke
Alle
navn som må endres og hvilke som beholdes gjennomgås på
neste møte. Det vises til kommunesammenslåingen for Stokke,
Andeby og Sandefjord der de har nedfelt kriterier for dette. Dette
fremgår av dokumentet; Sandefjord kommune – Hva skal veien
hete .pdf

Saksgang ved
endring av
gatenavn

Saksgangen ved endring av gatenavn og kriteriene for slik
endring ble diskutert. Det var en felles forståelse for hvordan
dette kan gjøres;
Dersom fellesnemnda godkjenner kriterier for endring av navn,
og samtidig bestemmer seg for hvilke navn dette gjelder for, vil
den enkelte kommune kunne saksbehandle navnesaken på vanlig
måte i kommunen, slik det gjøres i dag. Dette utføres noe
forskjellig i de fem kommunene.

Forvaltningssystem
– digitale kartdata
(FKB)

Alle kommunene melder til møtet 28. april om hvilke GIS/kartforvaltningssystem og landmålingsprogram som brukes i
kommunen. Herunder antall faktiske brukere, antall lisenser,
avtaler som er inngått (evt. oppsigelsestid) og kostnader pr. år.

Knut,
Beate,
Sol,
Kjetil,
Knut
Helge

Med overgang til kartdata i FKB 4.6 er det nå åpnet for sentral
lagring av kartdata. I kartverket sin oversikt er alle fem
kommuner satt opp med overgang 1 kvartal 2018. Ved sentral
lagring vil ajorhold av kartdata skje mot en sentral base.
Kommunene må også ha en lokal base og kartforvaltningssystemet må settes opp til å benytte både lokal og sentral base.
eKommune Sunnmøre har allerede etablert en kartdatabseserver
(SQL-server) som driftes lokalt. Ålesund kommune har sine
kartdata på denne serveren og den er også klartgjort for data
for/fra andre kommuner. Det er viktig at kommunene allerede
nå startet planleggingen for oppdatering mot sentral base. Det er
i den forbindelse viktig at kommunene allerede nå tenker felles
løsning på hvordan dette gjøres. Det sjekkes opp om
kommunene kan forskyve oppstartstidspunkt til 4. kv. 2018 eller
senere.

Knut
Helge

Basert på GeoVekst-avtalene setter Knut Helge opp en oversikt
som viser hvem som er originaldatavert for de enkelte
datasettene.

Organisering i den
enkelte kommune

Per Anders Aure
Referent
06.04.2017

Til møtet den 28. april presenterer en fra hver kommune hvordan
arbeidet med kart og matrikkel er organisert i sin kommune,
antall tilsatte innenfor fagområdet og arbeidsoppgavene som
følger av dette.

Alle

