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Innledning
Hensikten med dette heftet er å gi nye brukere av kartverktøyet ”web-innsyn” utbytte av de såkalte TEMATISKE dataene i
verktøyet. Dette omfatter karttemaer (temalag) innenfor natur, friluftsliv, landbruk, kulturminner, landskap og forurensning.
Når det gjelder bruk av web-innsyn, viser vi til en enkel brukerveiledning som nylig er utarbeidet.
På de påfølgende sidene beskrives de ulike tema-dataene som nå er tilgjengelig i web-innsyn i 9-K. I tillegg til opplysningene
her inneholder selve innsyns-løsningen selv beskrivelser av dataene. Dette framkommer dels ved å klikke på det enkelte
kartobjekt, og dels ved å klikke på karttemaets navn i tegnforklaringen.
Beskrivelsen inneholder en vurdering av nytten av det aktuelle karttemaet. Denne vurderingen er utført i regi av det
nasjonale Arealis-sekretariatet i Statens kartverk, og er ment som en foreløpig veiledning til nye brukere av slike tema-data.
Beskrivelsen inneholder i tillegg en orientering om hvilken instans som har gjennomført kartleggingen, aktuelle
bruksområder, anbefalt målestokk m.m. . På motstående side er det tatt med et karteksempel til hvert tema.
Slike karttemaer har til nå gått under samlebetegnelsen AREALIS-data. Fra 2005 vil betegnelsen
”tematiske geodata” (eller temadata) bli mer vanlig i bruk. Dette har sammenheng med at slike data nå er en fullverdig del
av det norske, digitale kartverket. I denne forbindelsen viser vi til St.meld. nr. 30 (2002 – 2003 ”Norge digitalt - et felles
fundament for verdiskaping”. Stortingsmeldinga omhandler etablering og distribusjon av både ”basis geodata” og
”tematiske geodata”.
I Vestfold lever likevel begrepet AREALIS videre - bl.a. som navnet på prosjektet ”Arealis i full skala - Vestfold fylke”,
hvor målet er å øke bruken av nettopp disse temadataene. Fylkesmannen er ansvarlig for å gjennomføre prosjektet, som
støttes av Miljøverndepartementet og Statens kartverk. Kommunene er den aller viktigste målgruppen i prosjektet, og
samarbeidet med 9-K står sentralt. I denne forbindelsen er arbeidet med å tilrettelegge og anvende disse temadataene i
”web-innsyn” av stor betydning.
Arbeidet er ledd i en handlingsplan for introduksjonsfasen fra nov. 04 - juli 05. Planen er utarbeidet av en ad-hoc
arbeidsgruppe med deltagere fra kommunene i 9-K og Fylkesmannen i Vestfold. Rådmannsgruppa i 9-K har den 30.09.04
godkjent planen. Arbeidsgruppa har utarbeidet nødvendig veiledningsmateriale, og vil gjennomføre basisopplæring av
saksbehandlere i kommunene.
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TEMA:

BERGGRUNN
Eier:

Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Beskrivelse: Dataene er hovedsakelig basert på den landsdekkende trykte
berggrunnsgeologiske kartserien i målestokk 1:250.000. Kartene er konvertert
til digital form ved hjelp av skanning og vektorisering og satt sammen til
fylkesvise datasett. Datasettet omfatter kun bergartsflatene, og kan lokalt være
tilført nye oppdaterte data.
Karteksemplet i dette heftet viser berggrunnen i Holmestrand kommune og
deler av nabo-kommunene. I andre deler av fylket vil andre bergarter
framkomme på kartet og i tegnforklaringen.
Viktige bruksområder: Ut fra at dette er basert på en grovmasket
kartleggingen
(M 1: 250 000) er kart-temaet best egnet til vise en oversikt
for hele kommunen eller regionen. Dette har særlig verdi i informasjons- og
undervisningsarbeid.
Datasettene kan inneholde mer brukertilpassede tema basert på en vurdering
av bergartenes kjemiske og fysiske egenskaper. Dette kan være den
bufferkapasitet (kjemisk løslighet), grunnvarmepotensiale eller naturlig
radioaktiv stråling som forbindes med berggrunnen. Disse avledede temaene
må kun oppfattes som retningsgivende, og det vil kunne opptre store lokale
variasjoner som ikke kommer fram av dataene. Mer detaljerte undersøkelser
anbefales før tiltak basert på avledede data settes i verk.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning

Mindre Nyttig
nyttig
X
X
X
X
X
X
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Svært
nyttig

Anbefalt bruksmålestokk: I hovedsak 1:100000 - 1:500000

X
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TEMA:
LØSMASSER
(Løsmasser detaljert, L. grunnvann og L. infiltrasjon)

Eier: Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Beskrivelse: Løsmassekartet (Løsmasser - detaljert) viser løsmassenes
beliggenhet, tykkelse og egenskaper. Kartet gir også informasjon om
løsmassenes sammensetning og dannelsesmåte.
Temakartet med infiltrasjonsegenskaper (slå på temaet nedenfor i
tegnforklaringen) viser massenes egnethet til infiltrasjon av avløpsvann.
Temakartet med grunnvannspotensiale viser mulighet for grunnvannsuttak fra
løsmassene. Merk at informasjonen om infiltrasjonsegenskaper og
grunnvannspotensiale kun er veiledende, og mer detaljerte undersøkelser
anbefales før konkrete tiltak settes i verk.
Viktige bruksområder: Løsmassekartet gir informasjon om arealenes
egnethet til landbruk og byggegrunn, muligheter for utvinning av sand og grus
eller grunnvann og egnethet for avfallsdeponering eller infiltrasjon av
avløpsvann. Det brukes i arealplanlegging og anleggsvirksomhet, og i
undervisning og forskning.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning

Mindre Nyttig
nyttig
X
X
X
X
X
X

OM DATASETT I WEB-INNSYN

Svært
nyttig

Anbefalt bruksmålestokk: Kan brukes fra målestokk ca. 1:5000 og mindre.
Hvis målestokken er mindre enn 1:40 000 (for eksempel 1: 50 000) vil temaet
ikke ’slå seg på’ i kartvinduet selv om det er ’haket av’ i tegnforklaringen.
Om nøyaktigheten av dataene: Registrering stedfestet med nøyaktighet i
terrenget på +/- 50m. Minste arealenhet er ca. 2 dekar for viktige tema, ca. 5
dekar for øvrige

X
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TEMA:

VILT

Eier: Kommunene / Fylkesmannen
Beskrivelse: Registreringen av viltområder ble i Vestfold gjennomgått /
kvalitets-sikret omkring 1995 i et samarbeid mellom kommunene og
Fylkesmannen. Dataene lagres originalt i ”Naturbasen” hos Direktoratet for
naturforvaltning (DN).
De ulike viltområdene er i temaet ”Viltkart” i web-innsyn gruppert i ulike
dyregrupper. Videre er område-funksjonen ”Vilttrekk” tegnet ut som en
særskilt kategori.
Ved å peke på det enkelte område får man fram navnet på den arten som
har ført til avgrensningen av den aktuelle lokaliteten, se karteksemplet til
høyre (rådyr - trekkvei).
Viktige bruksområder: Viltkartet anses som et helt nødvendig kart-tema i
vurdering av det biologiske mangfoldet knyttet til alle typer arealplanlegging og –forvaltning. Erfaringsmessig er bl.a. trekk-veier (vilttrekk)
sårbare ved utbygging av bolig-, næringsområder og tyngre infrastruktur.
Forvaltning av skog og mindre grønn-strukturer bør legge vekt på
registreringene her. Datasettet ”prioriterte naturtyper” vil komplettere
viltkartet på en god måte.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning

Mindre Nyttig
nyttig
X
X
X

OM DATASETT I WEB-INNSYN

Svært
nyttig
(x)
(x)
X

X
X

Anbefalt bruksmålestokk: Kan brukes fra målestokk ca. 1:5000 og
mindre(for eksempel 1: 100 000).
Om nøyaktigheten av dataene: Lokalitetene vurderes å være stedfestet
med nøyaktighet i terrenget på +/- 50m.

(x)
X
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TEMA:

NATURVERNOMRÅDER

Eier: Direktoratet for naturforvaltning / Fylkesmannen
Beskrivelse: Karttemaet beskriver områder vernet etter Lov om
naturvern. Områdetypene er; Nasjonalpark, Naturreservat,
Landskapsvernområde, Dyre-, fugle- og plantefredningsområde. Også
administrativt vernede områder inngår i temaet.
Vedtaket om vern i medhold av Naturvernloven er normalt fattet ved
kongelig resolusjon. Det er fastsatt bindende vernebestemmelser til det
enkelte område. Disse bestemmelsene er lagret digitalt i Lovdtata, og de
er tilgjengelig via web-innsyn. (klikk på kartfiguren, deretter på webadressen til høyre for ”LINK” - se i karteksemplet til høyre).
Geometrisk vil det enkelte område bestå av en flate (polygon) eller et
punkt.
Viktige bruksområder: Datasettet skal gi en enhetlig oversikt over
vernede naturområder i Norge til bruk i arealplanlegging, arealforvaltning
og i informasjonsarbeid.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning

Mindre Nyttig
nyttig

OM DATASETT I WEB-INNSYN

Svært
nyttig
X
X

Anbefalt bruksmålestokk: Kan brukes fra målestokk ca. 1:5000 og
mindre (for eksempel 1: 50 000).
Om nøyaktigheten av dataene: Nøyaktigheten av avgrensingen er
ca. +/- 2 meter.

X
X
X
X
X
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TEMA:

VERDIKLASSIFISERING NATUR
Eier: Fylkesmannen
Beskrivelse: Karttemaet viser en tredelt rangering (A, B eller C) av
skog- og naturområder i kommunen. Arbeidet er utført av
representanter for Fylkesmannen (FM) og kommunen i fellesskap.
Metoden er beskrevet i rapporten ”Arealisklassifisering og formidling” ,
FM nov. 1997.
Planer om tyngre inngrep i A-områder (svært verdifulle naturområder)
vil normalt bli møtt med innsigelse fra Fylkesmannens side. Her har
partene registrert at området har rikt biologisk mangfold, eller utgjør en
viktig økologisk funksjon som trekkvei, yngleområder el. a. Kriteriene
for A, B og C-områder er på denne måten en tydeliggjøring av nasjonal
miljøpolitikk til bruk i arealplanlegging og –forvaltning. Årsaken til
områdets naturverdi finnes i temaer som ’prioriterte naturområder,
’nøkkelbiotop’, ’naturvern-områder’ el.a. .
Viktige bruksområder: Temaet er svært relevant i
oversiktsplanlegging, også for større reguleringsplaner, samt ved drift
av jord-, skog og vassdragssoner. For mer konkrete prosjekter vil det
være nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser.
Anbefalt bruksmålestokk: Alle målestokker, men dataene er beregnet
på oversiktsbruk.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning
OM DATASETT I WEB-INNSYN

Mindre Nyttig
nyttig
X

X
(x)

Svært
nyttig
X
(x)
X

X
X

Om nøyaktigheten av dataene: Kartfigurene er generalisert med
tanke på bruk i oversiktsplanlegging. Innenfor et stort A-område kan
det f.eks. være mindre arealer som kunne ha vært klassifisert som Bområder.
Vær oppmerksom på at klassifiseringen ble utført omkring 1997 –
1999, og at temaet ikke er ajourført.

X
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TEMA:

TUROMRÅDER

Dagstur -, Nærtur - og turområde langs vassdrag
Eier: Kommunen
Beskrivelse: Nærturområder er sammenhengende naturområder med
en eller flere stier beliggende mindre enn 3 km fra tettsted.
Dagsturområder er sammenhengende naturområder mer enn 3 km fra
tettsted, med viktige stier og løyper eller relativt tett med mindre stier.
Vassdragsområdene er soner langs vassdrag som er viktige for
friluftslivet.
Viktige bruksområder: Datasettet viser områder av betydning for
friluftslivet, som må tas hensyn til ved arealplanlegging. Datasettet vil
også kunne brukes som informasjon til publikum om områder egnet for
turbruk.
Anbefalt bruksmålestokk: Oversiktlige målestokker.
Om nøyaktigheten av dataene: Turområdene er grovt avgrenset i
forhold til bebyggelse, veier og dyrket mark.
Dataene er etablert i perioden 1997 – 2000. De er ikke oppdatert
siden.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning

Mindre Nyttig
nyttig

OM DATASETT I WEB-INNSYN

X

Svært
nyttig
X
(x)

X
X
X
X

(x)
X
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TEMA:

VERDIKLASSIFISERING FRILUFTSLIV
A- , B- og C-områder m.h.t. friluftsliv, lek og idrett
Eier: Kommunen
Beskrivelse: Verdiklassifiseringen bygger på de øvrige datasettene
under hovedtema Rekreasjon med særlig vekt på områdets
tilgjengelighet og bruk og potensialet for økt bruk til rekreasjonsformål.
Verdiklassifiseringen gir en inndeling i;
1.A-områder (har meget stor verdi)
2.B-områder (har stor verdi)
3.C-områder (har verdi).
Innenfor strandsoneavgrensingen i henhold til RPR for Oslofjorden
klassifiseres alle utmarksområder som A-områder og alle
innmarkområder som B-områder.
Viktige bruksområder: Datasettet er laget for å illustrere friluftslivets
interesser i arealplanleggingen. Fordi dataene er lite detaljert, må
nærmere undersøkelser gjøres i forbindelse med konkrete saker.
Anbefalt bruksmålestokk: Alle målestokker, men dataene er beregnet
på oversiktsbruk.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning
OM DATASETT I WEB-INNSYN

Mindre Nyttig
nyttig

Svært
nyttig
X
X

X
X
X

Om nøyaktigheten av dataene: Kartfigurene er generalisert med tanke
på bruk i oversiktsplanlegging. Innenfor et stort A-område kan det f.eks.
derfor være mindre arealer som kunne vært klassifisert som B-områder.
Kilder og metode: Datasettet er etablert av kommunen i samarbeid
med Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

X
X
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TEMA:

VERDIKLASSIFISERING LANDBRUK

A- , B- og C-områder m.h.t. jord- og skogområdenes verdi
Eier: Kommunen
Beskrivelse: Verdiklassifiseringen tar utgangspunkt i
landbruksarealenes biologiske produksjonsevne og dessuten størrelse
og form. Kriteriene for klassifiseringen er fastsatt etter gjeldende
nasjonale retningslinjer for forvaltning av landbruksarealene.
Viktige bruksområder: Datasettet er laget for å illustrere landbrukets
interesser i arealplanleggingen. Fordi dataene er lite detaljert, må
nærmere undersøkelser gjøres i forbindelse med konkrete saker.
Et A-område utgjør et signal om at planlegging av utbygging eller andre
større inngrep må påregne sterk motstand fra landbruksmyndighetene
(innsigelse), med mindre meget sterke samfunnsinteresser taler for
omdisponering.
Anbefalt bruksmålestokk: Alle målestokker, men dataene er beregnet
på oversiktsbruk.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning
OM DATASETT I WEB-INNSYN

Mindre Nyttig
nyttig

Svært
nyttig
X
X

X
X
X
X
X

Om nøyaktigheten av dataene: Kartfigurene er generalisert med tanke
på bruk i oversiktsplanlegging. Innenfor et stort A-område kan det f.eks.
derfor være små arealer med egenskaper karakteristiske for et C-område
(f.eks. grunnlendte åkerholmer).
Kilder og metode: Verdiklassifiseringen er gjort av kommunen i
samarbeid med Fylkesmannens Landbruksavdeling. Metodikken er
beskrevet i rapporten 'Arealprosjektet i Vestfold - Sluttrapport'..
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TEMAER: FREDEDE KULTURMINNER og SIKRINGSSONER

Eier: Riksantikvaren
Beskrivelse - FREDEDE KULTURMINNER: Disse opptrer på kartet
som flater (lys brun) eller punkt (rune-R). Se karteksempel på
motstående side.
Kulturminneloven §4 sier at alle kulturminner fra før 1537 er automatisk
fredet. Samiske kulturminner eldre enn 100 år og kulturminner på
Svalbard fra før 1946 er også automatisk fredet. Skipsfunn eldre enn
100 år eies av Staten når det ikke lenger er rimelig mulighet til å finne
ut om det er noen eier eller hvem som er eier.
Beskrivelse - SIKRINGSSONER: Rundt ett eller flere automatisk
fredete kulturminner hører det i henhold til kml § 6 en sikringssone for å
beskytte kulturminnet mot skadelige inngrep. Hvis et slikt område ikke
er spesielt definert, gjelder en 5 meters sikringssone ut fra
kulturminnets ytterkant.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning
OM DATASETT I WEB-INNSYN

Mindre Nyttig
nyttig

Svært
nyttig
X
X
X
X
X
X
X

Viktige bruksområder: Det er strenge restriksjoner på hva som kan
gjøres med fredete kulturminner. Pga. de strenge bestemmelsene
knyttet til de fredete kulturminnene, må hensynet til disse alltid ivaretas
ved alle former for utbygging, fysisk planlegging og
byggesaksbehandling. Dette er derfor et svært viktig datasett for
kommunal- og fylkeskommunal forvaltning. I tillegg vil det ha stor
relevans for arbeid knyttet til formidling av lokal kulturhistorie m.m.
Anbefalt bruksmålestokk: 1:1000 - 1:20000
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TEMAER: SEFRAK
Fredet bygning, Andre SEFRAK-bygninger
Eier: Riksantivkaren
Beskrivelse FREDET BYGNING: -Automatisk fredet (kml § 4) er
bygninger fra før år 1537 (fra 1/1 2001 utvides dette til også å omfatte
stående byggverk fra perioden 1537-1649) og samiske bygninger eldre
enn 100 år. For de sistnevnte er datagrunnlaget foreløpig ganske
ufullstendig. -Vedtaksfredete bygninger: Etter kulturminnelovens §15
kan Departementet frede byggverk og anlegg fra nyere tid (etter 1537)
av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi
Beskrivelse ANDRE SEFRAK-BYGG: Datasettet inneholder ikkefredete bygninger registrert i det såkalte SEFRAK-registeret. SEFRAK
omfatter også en del ruiner og tufter samt opplysninger om bygg som
er blitt fjernet etter registrering. De fleste SEFRAK-byggene er ikke
underlagt noen form for formelt vern, men bygninger bygd tidligere enn
1850 er underlagt en meldeplikt. Disse har rødt symbol (trekant) på
kartet.
Bruksområde: Datasettene er uunnværlig ved all fysisk planlegging
og byggesaksbehandling.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning
OM DATASETT I WEB-INNSYN

Mindre Nyttig
nyttig

Svært
nyttig
X
X
X
X
X
X
X

Anbefalt bruksmålestokk: 1:1000 - 1:20000
Kilder: Nasjonalt Bygningsregister (GAB/SEFRAK)
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TEMAER: VERNET KULTURMILJØ OG ANDRE KULTURMILJØ
Eier: Kommunen
Beskrivelse VERNET KULTURMILJØ: Datasettet skal inneholde
områder som enten er regulert til spesialområde for kulturvern
gjennom Plan- og bygningslovens § 25.6 eller som er båndlagt med
sikte på regulering til dette formålet i kommuneplanens arealdel
(PBL § 20-4.4
Beskrivelse ANDRE KULTURMILJØ: Disse kulturminnene har
ingen frednings- eller vernestatus og er således ikke beskyttet av
lovverket.
Bruksområde: Datasettet VERNET KULTURMILJØ inneholder
kulturmiljøer som er vernet eller planlagt vernet etter Plan- og
bygningsloven. Det kan dreie seg om en samling av bygninger eller
andre kulturminner som fysisk eller funksjonelt er knyttet til
hverandre. Det betyr at alternativ bruk av arealet vil kreve omgjøring
av eksisterende kommuneplan eller reguleringsplan for området.
Nærmere detaljer om bestemmelser knyttet til kulturmiljøet vil finnes
i reguleringsbestemmelsene. Vernestatusen viser at kulturmiljøet
har stor kulturhistorisk interesse.

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning
OM DATASETT I WEB-INNSYN

Mindre Nyttig
nyttig

Svært
nyttig
X
X
X
X
X
X
X

Temaet ANDRE KULTURMILJLØ er også kulturmiljøer av
kulturhistorisk interesse som bør være kjent ved arealdisponering,
slik at dette kan avveies mot andre brukerinteresser.
Anbefalt bruksmålestokk: 1:1000 - 1:20000
Kilder: Kommunen
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OM DATASETT I WEB-INNSYN
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TEMA:

NASJ. VERNEVERDIG KULTURLANDSKAP
Eier: Direktoratet for Naturforvaltning / Fylkesmannen
Beskrivelse : Denne basen inneholder de høyest prioriterte
kulturlandskapsområdene i "Nasjonal registrering av verdifulle
kulturlandskap". Den inkluderer de områdene som er angitt i "Verdifulle
kulturlandskap i Norge", sluttrapport, DN 1994. Basen kan også
inneholde opplysninger om regionalt og lokalt viktige
kulturlandskapsområder.
Bruksområde: Denne oversikten skal bidra til en bedre
forvaltningsstrategi for å sikre biologisk mangfold som er avhengig av
kulturpåvirkning, ta hånd om kulturminner og kulturspor av ulike slag.
Herunder karakteristiske og tradisjonsrike kulturmarkstyper og fremme
et levende landskap der kontinuiteten er i behold
Anbefalt bruksmålestokk: 1:5000 - 1:50 000
Kilder: DN’s Naturbase

Vurdering av nytte i ulike oppgaver
OPPGAVE
Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplan
Byggesak
Saksbehandl. jord,skog,miljø
Krise-, beredskap
næringsutvikling
Informasjon, undervisning

OM DATASETT I WEB-INNSYN

Mindre Nyttig
nyttig

Svært
nyttig
X
X
X
X
X
X
X
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OM DATASETT I WEB-INNSYN
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OM DATASETT I WEB-INNSYN
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