
Nytt i Altinn, eStil og kart i 2014 

Nytt i RMP-kart 
1. Inntegninger som saksbehandler godkjente i fjor kan hentes fram igjen 

Når søker kommer inn i kartet for første gang får han/hun spørsmål om tiltakene fra 2013 
skal hentes inn. Det er kartet slik det så ut etter saksbehandling som hentes fram: 
 

 
 
Saksbehandler får samme spørsmål når han/hun åpner kartet for behandling av en 
papirsøknad. Merk at det kan ta litt tid å laste inn tiltakene. 
 
Dersom noen tiltak ikke finnes lenger i årets søknadsomgang (at FM har endret hvilke tiltak 
som kan søkes om) vil tiltak av denne typen som ble godkjent i fjor ikke bli importert. Det vil 
søker få beskjed om. 
 
Dersom man svarer nei på spørsmål om import første gang man kommer til kartet, kan man 
når som helst senere importere tiltakene fra i fjor ved å trykke på «import-knappen» (grønn 
ring under). Merk at dette sletter alle andre tiltak som måtte ligge i kartet på dette 
tidspunktet! 
 

 
 

2. Søknaden er forhåndsutfylt med eiendommer som hadde godkjente tiltak i 2013 
Dersom søker i år har tiltak på andre eiendommer, må disse legges til på siden 
«Eiendommer» i Altinn, eller legges til i eStil dersom det er en papirsøknad som registreres.  
Dersom søkeren ikke hadde RMP-søknad i fjor forhåndsutfylles søknaden med eiendommer 
fra produksjonstilskuddsøknaden. 
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3. Innmarksbeite blir klippet vekk ved inntegning av «Skjøtsel av bratt areal» for fylkene der 

dette ikke er tilskuddsberettiget 
Det vil si at lovlig område for «Skjøtsel av bratt areal» er fulldyrka og overflatedyrka mark 
med helning brattere enn 1:5.  
 

4. «Velg område»-knappen fungerer for beitetiltak innenfor eiendommen 
For beitetiltakene kan man nå bruke «Velg område»-funksjonen. Det vil si at man kan klikke 
på et område (f.eks. et innmarksbeite) og få denne AR5-figuren lagret med tiltaket. Merk at 
det virker som om hele kartet er lovlig område (hele kartet blir blått), men det er bare 
innenfor eiendommen man kan bruke denne funksjonen. Dersom man trenger å tegne 
utenfor eiendommen må man bruke «Tegn i kart»-knappen. 
 

5. Mulig å endre tiltak, ikke bare tiltaksklasse, for allerede inntegnede arealer 
Når man trykker «Endre» på et inntegnet tiltak (se rød ring i bildet under) kan man endre 
hvilket tiltak inntegningen skal gjelde for. Det kommer opp en liste over fylkets tiltak (og 
tiltakenes tiltaksklasser) når man trykker «Endre», og man kan velge fritt mellom dem. For 
eksempel kan man her endre fra «Beite av lokalt verdifulle kulturlandskap» til «Slått av lokalt 
verdifulle kulturlandskap» hvis søkeren valgte feil tiltak, men tegnet på rett sted. 
 

 
 

6. Fjern alle tiltak-knapp 
Trykker man her (grønn ring i bildet over) vil alle tiltak som er tegnet i kartet slettes.  
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7. Måleverktøy som følger musepekeren 

Viser lengde/areal mens man tegner 
 

 

Nytt i Altinn 
 

1. Mobiltelefonnummer eller e-postadresse må legges til slik at vi kan sende varsel om at 
vedtaket er kommet til meldingsboksen etter utbetaling 
I fjor ble ikke varsel om at et vedtak var mottatt i Altinn sendt før ca en uke etter utbetaling. I 
år blir melding automatisk sendt fra Altinn når vedtaket er tilgjengelig til mobilnummer/e-
post-adresse foretaket har registrert der. Åpnes ikke brevet innen 7 dager sendes et nytt 
varsel. Dette er i tråd med eForvaltningsforskriften. Vi har i tillegg bedt om at søkeren fører 
opp enten telefonnummer eller e-postadresse slik at dere som saksbehandler kan nå søker. 
Vi vil også undersøke om FM kan få tilgang til disse kontaktopplysningene for å varlse søkere 
om søknadsfrist, infomateriell som er tilgjengelig, etc. 
 

2. Man blir ikke logget ut av Altinn så lenge man jobber i kartet 
I fjor ble man logget ut av Altinn etter 30 minutter selv om man jobbet med søknaden i 
kartet. Det gjorde at mange opplevde uforståelig trøbbel med å lagre tilak osv. Dette skal 
ikke skje i år. Dersom man hverken er aktiv i kart eller skjema vil man etter 30 minutter 
logges ut. 
 

3. Tiltak som hentes fra kart blir listet opp i Altinn skjemaet summert på tiltak, ikke per 
eiendom som i fjor.  
For søker betyr dette at han/hun ser den totale omsøkte verdien for et tiltak, ikke hvor mye 
som er omsøkt på hver enkelt eiendom: 
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Det fører i tillegg med seg at der søker skal fylle inn opplysninger om f.eks. hvor mange 
dyreenheter som han søker om for et tiltak føres alle dyrene opp samlet, de må ikke fordeles 
på eiendom som i fjor. 
 

4. Beitelagsleder velger hvilken kommune søknaden skal sendes til 
I fjor ble søknaden automatisk sendt til kommunen der beitelagsleder var bosatt. Dette 
skapte trøbbel for noen lag, der beitelagsleder bodde i en annen kommune/fylke enn der 
laget var registrert. Derfor velges dette aktivt i år fra nedtrekksmeny: 
 

 
 

5. OBB-skjemaet er forhåndsutfylt med fjorårets medlemmer 
Org.nr, navn, kommune og beiteområde for medlemmene i beitelaget ligger forhåndsutfylt. 
Deretter kan man huke av for om medlemmet er aktivt eller inaktivt, og fylle inn 
sleppte/sanka dyr som i fjor.  

Nytt i eStil 
1. «Hus-boksen» viser andre verdier 

Til venstre for hver tiltaksklasse i eStil finnes en knapp med et hus på. Trykker man på den får 
man opp hvor mange dekar/meter/punkt som er tegnet for denne tiltaksklassen på de ulike 
eiendommene i søknaden. Her er det en verdi fra søker (kartverdier) og en verdi for 
saksbehandlers kartverdier. Dersom totalsummen per eiendom avviker fra den totale 
omsøkte verdi for tiltaket, skyldes dette at søker har korrigert verdier som kom fra kart. 
Summen for alle eiendommene kan derfor avvike fra hva som er omsøkt verdi i 
søknadsskjemaet.  
 

2. Tilbake til elektroniske tjenester-knappen virker 
Tar deg tilbake til oversikten over tjenester fra SLF du som saksbehandler har tilgang til. 
 

3. Fjorårets søknad ligger koblet til årets søknad 
Dersom søker hadde en RMP-søknad i fjor vil denne komme opp i årets søknad til høyre for 
grunnopplysningene under «Tidligere søknader». Denne kan saksbehandler klikke på, og slik 
åpne fjorårets søknad for å se på den. Denne vil komme opp i en egen fane/vindu. 
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