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Plan og bygningsloven og geomatikk

Vi har i dette heftet en solid 19 siders sammenlig-
nende artikkel. Forfatterne sier: «Artikkelens for-
mål er å kontrastere de formelle plan- og bygnings-
lovrevisjoner som nå er foretatt i Norge og Sveri-
ge.» Overskriften «nær utakt» er interessant. Det
må være forfatternes karakteristikk av utviklin-
gen i våre to naboland.

Det var flere artikler innen fagfeltet plan til fag-
fellevurdering, men de ble ikke ferdige til dette
heftet. De fleste artiklene som går til fagfellevur-
dering får kritikk som fordrer omarbeiding i større
eller mindre grad, og slett ikke alle artikler passe-
rer nåløyet. Ofte tar også prosessen lengre tid enn
man på forhånd forutsetter. Det blir både mye gle-
de men også skuffelser.

På den annen side er det fint å ha fått med et
antall artikler innen geomatikk. Vi har nemlig
ikke fått plass til et eget temahefte for geomatikk i
år. Det skyldes to forhold. To store fagpersoner
pensjoneres. Det er Daniel Rogstad og Hans Sevat-
dal. Fagmiljøene ønsker å lage festskrift. Det kan
bli interessante hefter og vi vil gjerne bidra. I til-
legg skal vi ha nordisk hefte i 2010.

Trond Arve Haakonsen har skrevet en interes-
sant artikkel om «Omregning av relative GNSS-
sanntidsmålinger fra lokalt system til EUREF89-
UTM32.» Med utgangspunkt i erfaringer fra
Trondheim kommune presenterer han en korrek-
sjonsmetode. Den kan være av interesse for andre
kommuner. I utgangspunktet sto Haakonsen’s ar-
tikkel først i heftet, men Kart og Plan har et fast si-
detall. Vi setter gjerne en artikkel mer enn det er
plass til. Så beholder vi de artiklene som samlet
passer best i totalt sidetall.  Denne gangen gikk
Haakonsen ut. Det beste vi da kan gjøre i påvente
av plass i et hefte, er å legge artikkelen på Kart og
Plan sine sider hos www.njkf.no. Les den der.

Vi har to saker under aktuell debatt. Tore Bø
har et innlegg om visualisering ved plan- og bygge-
saker og Ivar Johansen  mener at offentlig kartin-
formasjon bør være gratis. 

Til slutt. Fagredaktør i eiendomsfag Solfrid
Mykland, har gjort en fin innsats gjennom flere år
for Kart og Plan. Solfrid trakk seg ved siste årsskif-
te. Hun er nå i ferd med å fullføre sin doktorgrad
ved Institutt for strategi og ledelse. Solfrid har
bidratt ved mange anledninger. Jeg vil spesielt
framheve heftet hun sto for om konflikthåndtering
(nr. 4 2008). Så på Kart og Plans vegne: Tusen takk
Solfrid og lykke til!

Inge Revhaug

HOVEDTEMA Manusfrist Utsending

2-2010 Nordisk hefte 15.04.2010 Juni

3-2010 Festskrift Daniel Rogstad 30.06.2010 September
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