
Info om  felles kartportal for Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Telemark og Telemark 

fylkeskommune. Portalen er en samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk i lokal og regional forvaltning, men er 

også tenkt for publikum. 

Tjenesten inneholder detaljert topografisk kartgrunnlag for alle kommunene i de to fylkene, samtidig er det også 

mulig å se på mer generaliserte kartdata for hele Sør-Norge. 

 

Kartportalen er tilknyttet mange temadatasett fra ulike regionale og statlige etater. Noen eksempler på slike 

temadata er Norge i bilder fra Statens kartverk, arealressurs fra Norsk institutt for skog og landskap, biologisk 

mangfold og verneområder fra Direktoratet for naturforvaltning, flomsoner fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat og fredete kulturminner fra Riksantikvaren. Karttjenesten inneholder dessuten areal- og 

reguleringsplaner for flere kommuner i Buskerud og Telemark. Vi vil legge til nye planer etter hvert som flere 

kommuner tilbyr denne tjenesten. Vi anbefaler for øvrig kommunenes egne kartportaler for å få den beste 

tilgangen til arealplaner. Eiendomssituasjonen er ellers basert på data fra matrikkelen og oppdateres hver natt fra 

Statens kartverk. 

 

I kartportalen kan du via funksjonsknapper flytte deg rundt i kartbildet, endre målestokk og lage egne kart med 

valgt innhold. Det er også mulig å tegne skisser i kartet og kartbildene kan skrives ut, de kan kopieres og settes 

inn i andre dokumenter eller enkelt videresendes med e-post. Det finnes flere ulike søkemuligheter, blant annet 

via gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn. 

 

Enkelte datasett og funksjoner i kartportalen er forbeholdt intern bruk hos Fylkesmannen og er derfor ikke 

tilgjengelig for allmenn bruk. 

 

Fylkesmannsembetene er medlemmer i Norge digitalt og Geovekst og kan derfor tilby denne sømløse kartportalen 

over de to fylkene. Rettigheter til bruk utover lesning av kartdataene er satt av Statens kartverk/Norge digitalt, 

nærmere informasjon finnes på deres hjemmesider (www.statkart.no / www.norgedigitalt.no). 

 

 

 

 

 



Viktig 

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i kartet, blant annet gjelder dette spesielt 

eiendomsgrenser og infrastruktur. Kartet er ikke rettslig bindende og bruk av tjenesten kan ikke erstatte vanlig 

saksgang. 

Første gang kartportalen startes gis det mulighet for automatisk nedlasting av et tilleggsprogram (SVG fra Adobe) 

som forbedrer funksjonalitet, grafikk og utskrift av løsningen (Dette er ikke nødvendig og du får ikke spørsmålet 

dersom du har Internet Explorer 9). 

Karttjenesten er levert av Norconsult Informasjonssystemer as. 

Leverandøren anbefaler bruk av Internet Explorer versjon 7 eller nyere. 

 

Spørsmål om kartportalen kan rettes til kartsupport@fmbu.no   
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