
Velkommen til

GeoSak Forum 2019

Radisson BLU Gardermoen, 5. september 2019

Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør

Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.



FORMÅLET MED GEOSAK FORUM

 Skape en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling

 Mellom de som bruker løsningene

 Mellom brukerne og de som utvikler løsningene

 Samle våre GeoSak kunder for å presentere våre planer om videreutvikling av 
løsningen og tilhørende produkter

 Få innspill fra våre kunder om hva de ønsker at vi skal gjøre i forhold til 
videreutvikling

 Påpeke behov for endringer/forbedringer i løsningen

 Hva ønskes av ny funksjonalitet

 Prioritere de ulike endringsønsker i forhold til hva som gir størst nytteverdi for 
kommunen

 Dette vil bidra til at Geomatikk kan levere 

 En løsning som understøtte søkere og kommunens ansatte og bidrar til å 
effektivisere deres hverdag

 En kosteffektiv løsning som er en miks av tjenester og løsninger



HVA HAR SKJEDD SIDEN SISTE GEOSAK FORUM

Vi har nå etablert løsningen i 60 kommuner

Nye kommuner siden siste GeoSak forum
 Sauda kommune

 Vestvågøy kommune

 Vadsø kommune

 Alta kommune

 Nannestad kommune



DELTAKERE

 Det er påmeldt 
48 eksterne deltakere 
fra 26 ulike kommuner 

Alta kommune 2
Asker kommune 1
Bærum kommune 1
Drammen kommune 3
Elverum kommune 2
Enebakk kommune 1
Fet kommune 1
Gjøvik kommune 2
Hamar kommune 1
Kristiansund kommune 1
Lillehammer kommune 1
Nannestad kommune 1
Nes kommune 2
Oslo kommune Bymiljøetaten 4
Porsgrunn kommune 1
Ringsaker kommune 3
Sandefjord kommune 1
Skedsmo kommune 1
Tromsø kommune 2
Trondheim kommune 3
Tønsberg kommune 1
Tønsberg Kommune Bydrift 1
Ullensaker kommune 4
Vestby kommune 2
Vestre Toten kommune 4
Viva-IKS 1
Østre Toten Kommune 1



Deltakerliste GeoSak Forum, 5. september 2019 
Fornavn Etternavn Kommune

Sindre Olsen Skoglund Alta kommune

May Qvive Alta kommune

Hugo Quintana Gonzales Bærum kommune

Per Olav Horne Drammen kommune

Ronny Hansen Drammen Kommune

Tore Hugnes Elverum kommune

Audhild Leistad Elverum kommune

Dag Winther Enebakk kommune

Pål Bakken Gjøvik kommune

Per Seiersten Gjøvik Kommune

Per Kristian Bergum Hamar kommune

Morten Haug Hamar kommune

Jon Petter Lindholm Kristiansund kommune

Tore William Larsen Lillehammer kommune

Marianne Olsen Nes kommune

Bård Lundahl Nes kommune

Louisa Mares Oslo kommune Bymiljøetaten

Roger Bruvang Oslo Kommune Bymiljøetaten

Bjørn Roger Aanesen Porsgrunn kommune

Ivana Cvorovic Ringsaker kommune

Sven Arne Wright Hagen Ringsaker kommune

Anders Sæter Tøvik Sandefjord kommune

Rolf Skovdal Skedsmo kommune

Kjell Theodor Svindland Tromsø kommune

Knut Jacob Lind Tromsø kommune

Magli Jakobsen Trondheim kommune

Odd Johan Vangstad Trondheim kommune

Øyvind Holmen Trondheim kommune

Anette Krømke Tønsberg kommune

Eirunn Haugstad Tønsberg Kommune Bydrift

Torbjørn Tarud Ullensaker kommune

Terje Sandstad Ullensaker kommune

Rune Høibråten Ullensaker kommune

Geir Gudmundsen Vestby kommune

Knut Erik Wolff Vestby kommune

Per Morten Aas Stenberg Vestre Toten kommune

Vegar Jønsson Vestre Toten kommune

Morten Flagllien Vestre Toten kommune

Einar Hasvoldseter Østre Toten Kommune

Følgende deltok fra Geomatikk

Maria Nordås Kundeansvarlig

Regine Krefting Kundeansvarlig

Jonas Gudesen Kundeansvarlig

Magne Kippervik Salg/marked

Bjørn Solberg Salg/marked

Åsmund Kjenstad Hansen Teknologi & prosess

Eli Fagermoen Teknologi & prosess

Mona Trötscher Teknologi & prosess

Ole Kristian Buseth IT-utvikling

Nina Leere Sandberg Produksjon Sør/Øst

Maren Christensen Produksjon Sør/Øst

Pia Nordby Produksjon Sør/Øst

Evie Anita Strømmen Produksjon Nord/Vest

Marianne Hjelmeland Produksjon Nord/Vest

Esther Monshouwer Produksjon Nord/Vest



ORGANISASJON GEOMATIKK AS 01.09.2019

Avd. gravemelding Sør/Øst
Nina Leere Sandberg

Avd. GIS / Prosj.kart
Tonhild Frøyland Ødegård

Adm. dir.
Knut Bratsberg

Avd. teknologi og prosess
Åsmund Kjenstad Hansen

Avd. gravemelding Nord/Vest
Evie Anita Øverland Strømmen

Salgs- og markedsdirektør
Magne Kippervik

Kvalitet- og sikkerhetssjef
Thomas Treider Smestad

Viseadm. dir.
Eldar Brænden

Controller
Petter Drabløs Opdahl
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Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

www.gravemelding.no

Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.



GeoSak

Status og videre planer

Radisson BLU Gardermoen, 5. september 2019

Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør

Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.



GEOMATIKKS FORTRINN

GIR OVERSIKT, KONTROLL OG 
STØTTER ALLE INVOLVERTE 
GJENNOM HELE VERDIKJEDEN

 Digital tjeneste til næringsliv/publ.

 Inkluderer Geomatikks  
kvalitetskontroll og support

 Forenkler saksbehandling og 
oppfølging

 Effektiv dokumentproduksjon

 Mobilapp for effektivt tilsyn i felt

 Publikumsportal

 Digitalt NOARK-5 arkiv og 
elektronisk signering

 Forenkler fakturering av gebyrer

 Støtter HELE verdikjeden

 Drifter og vedlikeholder løsningen



KUNDEUNDERSØKELSE GEOSAK JUNI 2019
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Alt i alt, hvor tilfreds er du med Geomatikk som leverandør?

Avg: 3.77



13,33%

46,67%

22,22%
17,78%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 - Helt uenig (n=0) 2 (n=0) 3 (n=6) 4 (n=21) 5 - Helt enig (n=10) Vet ikke (n=8)

Søknadsbehandling Vei
I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Jeg er alt i alt tilfreds med Geomatikks GeoSak-løsning for 
søknader om gravetillatelse eller disponering av offentlig grunn

Avg: 4.11

KUNDEUNDERSØKELSE GEOSAK JUNI 2019



30,30%
27,27%

24,24%
18,18%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 - Helt uenig (n=0) 2 (n=0) 3 (n=10) 4 (n=9) 5 - Helt enig (n=8) Vet ikke (n=6)

Søknadsbehandling VA
I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Jeg er alt i alt tilfreds med Geomatikks GeoSak-løsning for 
søknader om VA-/rørlegger-/sanitærmelding

Avg: 3.93

KUNDEUNDERSØKELSE GEOSAK JUNI 2019
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GeoSak Felt - løsning for kontroll og oppfølging i felt
I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Jeg er alt i alt tilfreds med GeoSak Felt 
som verktøy for feltkontroll

Avg: 3.89

KUNDEUNDERSØKELSE GEOSAK JUNI 2019
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GeoSak – Fakturamodul
I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Jeg er alt i alt tilfreds med GeoSak Fakturamodul

Avg: 3.88
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Overføring av data fra Fakturamodulen til Agresso
I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Jeg er alt i alt tilfreds med GeoSak Fakturamodul med 
overføring av data til Agresso 

Avg: 4.5

KUNDEUNDERSØKELSE GEOSAK JUNI 2019
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GeoSak – Publikumsportalen
I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

Jeg er alt i alt tilfreds med Geomatikks Publikumsportal

Avg: 3.91

KUNDEUNDERSØKELSE GEOSAK JUNI 2019



STATUS IFT. PLAN SENDT OVER 19.10.2018
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VIDERE PLANER – NYE MODULER

Kart i GeoSak er planlagt levert i løpet av Q4 2019

Plan for øvrige moduler vil være avhengige av 
etterspørsel



BRUKERINVOLVERING

Brukerinvolvering er avgjørende for 
at vi skal være i stand til å levere 
gode løsninger som bidrar til å 
effektivisere våre kunders hverdag:

 Kundeforum

 GeoSak forum

 Everksforum

 Samarbeid med viktige kunder på 
ulike områder

 Samarbeidsavtale med MEF



VIDEREUTVIKLING

Geomatikk vil etter lunsj 
presentere utkast til plan for 
videreutvikling

Det er viktig at dere 
engasjerer dere i diskusjonen 
for å få prioritert de endringer 
som dere mener har størst 
verdi for deres del

Viktige hovedelementer vil 
være integrasjon mot 
kjernesystemer 



Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

www.gravemelding.no

Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.



Geomatikk – Geosak forum – 05.09.19
Dagens utfordringer og krav på veisiden
• Hvordan fungerer dagens løsning i forhold til de utfordringer 

man har på veisiden i kommunen?

Per Olav Horne
kontrollingeniør 
Vei, natur og idrett
Drammen kommune 



Graveinstruks/veileder

Venter på høring om ny veileder etter ledningsforskriften.

05.09.2019 2



Telenor og Homenet

• Skal nå (4-5 år) avvikle all kobber. 
• Ny pågang for trenching.

05.09.2019 3



Kgrav

• Brukes så enkelt som mulig.
• Mer pågang om microtrenching, ny trase utenom all 

andre fellesgrøfter. 
• Når er det full?

05.09.2019 4



Saksbehandling

• God oversikt over saker til behandling.
• Lage tilsyn.
• Håndtere sperre på entreprenører.
• Kunne svare publikum og internt i kommunen raskere 

og de kan være mer selvbetjente via publikumsportalen.
• Alt ferdig arkivert og synlig for allmenheten til enhver tid.
• Fakturering. 

05.09.2019 5



Faktura – integrasjon til kommunens systemer

• Geosak – Agresso
• Startet 1. september 2019
• Vil avlaste økonomiavd, som inntil nå har lagt dette inn 

manuelt fra utskrift i pdf.
• Effektiveringsgevinst.
• Skal sende første fil på fredag, er spent! J

05.09.2019 6



Kontroll – Geosak felt

• Gir kontrollørene en enklere hverdag. Har alle 
dokumenter «i lomma».

• Sliter litt med kart og søkefunksjoner. Skal kanskje ha 
blitt bedre denne uka?

• Dokumentere avtaler og avklaringer fra kontrollør.
• Tilsyn kan benyttes ved sanksjon.

05.09.2019 7



Endringer og utvikling 2017-2019
• Interne notater som egne journalposter
• Merknader/kommentarer til alle journalposter
• Sende avviksbrev utgående
• Finne garantidato
• Midlertidig ferdigmelding, eks vinter
• Stavekontroll i maler og fritekst
• Se bilder og kart på en enklere måte (forhåndsvis)
• Kart i publikumsportal skal vise historisk hva som ble gravd, kan f eks 

inntegnet gravd område vises?
• Endre på arbeidsvarslingsplaner
• Epost til byggherre evt andre automatisk
• Lage egne fraser

05.09.2019 8



Ønsker Geosak

• Behandle i Geosak på nettbrett.
• Kartløsning i Geosak for å se saker. Så en demo 

tidligere i 2019, status?
• Hente alle Kgrav tillatelser rett inn i Geosak der det er 

slike saker.
• Entreprenør endrer orgnr, enkler for kunden å rette/få 

varsel om at det er feil i Geosak?
• Kunne opprette ny faktura rett fra saksområdet.

05.09.2019 9



Kommunesammenslåing

• Drammen, Nedre Eiker og 
Svelvik kommuner slås 
sammen fra 2020. 

• Fra 68 000 innbyggere til 
100 500.

• Geomatikk leverer Geosak i 
to av kommunene i dag skal 
videreføres i Nye Drammen.

• Vi håper det blir en mer 
potent kommune enn det 
kartet viser ;-)

05.09.2019 10



Takk for meg og grav i «vei»

Temamøte VBT 14.02.18 – Per Olav Horne



DAGENS UTFORDRINGER 
OG KRAV PÅ VA-SIDEN



10.09.2019 2

Utfordringer og krav på VA-siden



Utfordringer

• De største utfordringer 
i Elverum er nok på 
eldre ledningsnett fra 
60 – 70 tallet.

• Bildet viser «storpukk» 
brukt i gjenfylling over 
asbestsementrør. 

10.09.2019 3



Utfordringer

• Lekkasjer på vannlednings-
nettet, ca. 20%.

• En stor andel av dette ligger 
nok på private stikkledninger.

• Innlekking av fremmedvann 
på spillvannsnettet.

• Feilkoblinger; spillvann til 
overvannsnett og overvann 
(takvann, sluk etc. ).

• Utskiftingstakt av eldre nett 
er for lav.

10.09.2019 4



Krav på VA-siden

 Plan- og bygningsloven ; Søknadsplikt, krav til 
autorisasjon, tilbakeslagssikring m.v.

 VA-miljøblad ; Veiledende normer for tekniske 
løsninger og arbeidsoperasjoner.

 VA-norm for Elverum kommune.

 Kompetansekrav, fagbrev, ADK m.v. for 
utførende.

 Ledningsforskriften.

10.09.2019 5



Samordning av VA-blad og VA-norm

10.09.2019 6



GeoSak

10.09.2019 7

GeoSak har gitt oss en god oversikt over pågående sanitærsaker, og er et effektivt verktøy 
for digital saksbehandling.
Ønsker oss en direkte kobling mot Focus Websak.



GeoSak journalposter

10.09.2019 8



GeoSak ferdigmelding sanitærarbeid

10.09.2019 9

Ferdigmeldingskart gir 
god oversikt over 
utført anlegg, men….



Sosi-filer i ferdigmelding

10.09.2019 10

Filoppsett er lite lesbart i Gemini VA i forhold til 
import via «Dataflyt»



Eksempel sosi-fil for import i Gemini

10.09.2019 11



Sommerens «skrekkopplevelse» 
med «cowboyer»

10.09.2019 12



Foredrag Agresso, Geomatikk Forum 5 sept 2019 

Faktura prosess. 

 Før våren 2018. 

Frem til mars 2018, fakturerte vi gategrunnsleie fra Geomatikk på filoverføring. Dvs, økonomi hos 

oss, logget inn på Geomatikk portalen, for så å laste ned fila. Sendte fila til Evry på mail, de lastet inn 

fila og fakturerte entreprenøren. Gravesøknadsgebyr og forringelse, ble manuelt punchet på 

økonomi. (GMT leverte grunnlag pr. papir for videre behandling, dette var utskrift fra Geomatikk 

portalen). Tidligere regnskapssystemet ERV.  

Etter mars 2018. 

Nå laster økonomi avd selv ned fil, for både gravesøknadsgebyr og gategrunnsleie med at de logger 

inn i Geomatikk portalen. Lagrer så fila på Kommunen sitt M område, regnskapstjenesten sentralt 

henter/leser og fakturerer inn fila fra M området, og avstemmer mot fakturarapport Geomatikk (som 

sendes på mail fra økonomi hos oss) 

Det har før mars 2018 vært en prosses over et halvt år for å få på plass kravspekk, for å integrere 

garvesøknadsgebyret opp mot kommunen sitt nye regnskapssystem, LIFT. Besparelsen ligger i: GMT 

slipper å skrive ut papir, punche, skrive på kundenummer og gjøre klart bilaget. 

Videreutvikling vil være å se på muligheten for at GMT fortløpende skal kunne se om den enkelte 

faktura er betalt. Blir ikke faktura betalt etter purring, blir entreprenøren sperret. Når treveis 

kommunikasjon er på plass, altså sendt en fil direkte fra Lift til Geosak med betalinger som er 

kommet inn, vil GMT selv kunne åpne for en rasker behandling, og gjenåpne for entreprenøren. Vi vil 

ikke være avhengig av økonomi avdelingen lenger? 



Faktureres stort sett hver tirsdag.

        Kolonnen til venstre er fila som blir overført til Agresso(Lift). Avstemmes mot avstemt fil. 

        Samme vil også være for gategrunnsleien. 



Sammenslåing av kommuner

Radisson BLU Gardermoen, 5. september 2019

Åsmund K. Hansen, avdelingsleder Teknologi & Prosess

Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.



KOMMUNE- OG REGIONSREFORM

03.01.2020



KOMMUNESAMMENSLÅING
GeoSak-kommuner som slås sammen med andre kommuner

• Holmestrand

• Rygge

• Skedsmo

• Asker

• Fet

• Drammen

• Nedre Eiker

• Tønsberg

• Kristiansand

• Flora

• Orkdal

• Trondheim

• Steinkjer

• Lenvik

• Lier

• De fleste kommuner endrer kommunenummer



KOMMUNESAMMENSLÅING

GEOMATIKK AS TRENGER BISTAND FRA

KOMMUNENE OG KARTVERKET



KOMMUNESAMMENSLÅING

1. Endre kommunenavn og kommunevåpen i alle brev- og 
skjemamaler

2. Innhente infrastrukturdata for tilførte kommuner
3. Nye administrative grenser (kommunegrenser)
4. Nye gatenavn/gnr/brn/fnr
5. Nye bakgrunnskart
6. Konvertere dokumenter til riktig arkivformat
7. Slette dokumenter som ikke lar seg konvertere
8. Avslutte gamle arkiv – opprette historiske arkiv med avsluttede 

saker
9. Opprette nye arkiv for ny organisasjon – overføre pågående saker 

fra gammelt arkiv. (Endring i arkivdeler må kommuniseres 
Geomatikk)



Videreutvikling av GeoSak

Planer Q3/Q4 2019

Radisson BLU Gardermoen, 5. september 2019

Åsmund K. Hansen, avdelingsleder Teknologi & Prosess

Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.



NY FUNKSJONALITET VED NESTE RELEASE

• IT-sikkerhet: 2-faktor autentisering

• Saksmerknader i journalpostliste

• Redigere sakstittel og tiltakstittel

• Nye kartklienter:
• Skiltplan

• VA



2-FAKTOR AUTENTISERING



2-FAKTORAUTENTISERING



2-FAKTORAUTENTISERING



SAKSMERKNADER



ENDRE SAKSTITTEL (FOR SAKSBEHANDLER)



ENDRE TILTAKSTITTEL FOR ENTREPRENØR/RØRLEGGER



ENDRE TILTAKSTITTEL FOR ENTREPRENØR/RØRLEGGER



SKILTPLAN

• Nytt rammeverk og ny design

• Fullskjermsmodus

• Låses ikke ved angitt målestokk

• Entreprenør/saksbehandler produserer kartet «on demand»

• Galleri med alle kart fra alle faser

• Enklere å finne riktig prinsippskisse

• Enklere å flytte/rotere hele skiltfoten  og hvert enkelt skilt







SKILTPLAN













VA-KARTKLIENT

• Nytt rammeverk og ny design

• Fullskjermsmodus

• Låses ikke ved angitt målestokk

• Rørleggerproduserer kartet «on demand»

• Galleri med alle kart fra alle faser













KART FOR SAKSBEHANDLING



KART FOR SAKSBEHANDLER

Innspill/ønsker/behov:

1. …..

2. .....

3. ……

4. ……

5. ……

6. ……



ENDRINGSØNSKER

Modul Endringsønske Beskrivelse

1 Agresso Endre rekkefølge på fakturalinjer

Flere funksjoner som f.eks. nedtrekks meny, osv.  

fungerer på pc, men ikke på pad

1 GeoSak GeoSak versjon som er kompatibel med pad

Vil ha tilgang til samtlige journalposter. Alt som er 

sendt ut av saksbehandler tidligere så de slipper 

å laste opp dette flere ganger på sak i GeoSak. 

1 GeoSak Epostfunksjon

Mulighet for at entreprenør skal kunne svare på 

epost som er sendt fra GeoSak og at 

korrespondanse lagres på sak. 

1 GeoSak Sperringer

Ønske om at entreprenør som er sperret 

markeres i GeoSak. Enten ved at det lages et eget 

filter på dette, eller at det kommer opp en 

markering på ansvarlig utførende.

1 GeoSak Sperringer Ønske om bedre filterfunksjon på dette

1 GeoSak Avslutte sak

Ønske om en informerende tekst i GeoSak (når 

saksbehandler skal avslutte sak) om hvilken av 

valgmulighetene som beholder garantitid og 

hvilken som avslutter hele saken.

1 Fakturamodul Faktura

Ønsker at det skal være «nei» som standard i 

spørsmålet om faktura. Det kommer ingen varsel 

om de ønsker å lage faktura som fører til at det 

blir mye fakturaer de ikke trenger. Se epost fra 

Per Olav Horne (Endring Geisao)

1 GeoSak Felt Søkefunksjon

·       Søkefunksjon er ikke spesifikk nok på 

telefon. Det kommer opp mange saksnummer og 

det er vanskelig å finne frem til riktig. I noen 

tilfeller kommer det ikke opp noen sak.

1 GeoSak Felt Funksjonalitet

·       Ønsker samme funksjoner i GeoSak Felt 

som i GeoSak.

1 GeoSak Felt Slette tilsyn

·       Ønsker å kunne slette opprettede tilsyn i 

GeoSak Felt.

1 GeoSak Felt Utføre tilsyn

·       Ønsker å kunne utføre tilsyn på pc. Laste 

opp bilder m.m.

1 GeoSak Felt Bilder

·       Ønsker dato, veg referanse, tidspunkt, osv. 

markert på bilder de tar gjennom GeoSak Felt.

1 Kundeportal Skiltplan

Ønske om at kart i skiltplan ikke låser seg i 

størrelse. Om saksbehandler i kommunen ønsker 

å redigere skiltplan så er ikke det mulig utover 

størrelsen som allerede er valgt.

1 Generelt Brukere

Mange passord å holde styr på for kunder. Single-

Sign-On

1 GeoSak Garantitid

Ønske om at systemet varsler når det nærmer 

seg utgang av garantitid

1 Kundeportal VA-Kart Flytte tekstboks

1 GeoSak Saksbehandling

Skal kunne sende inn nytt vedtak på utvidet 

arbeidsperiode, etter saksbehandler har gjort et 

vedtak.

1 Kundeportal Nytt skjema Tilgjengelig ved status "mangelfull"

1 GeoSak Vedlegg

Kunne vavngi vedlegg som lastes opp av 

saksbehandler

1 GeoSak Dato for istandsettelse, vintergraving

Trondheim kommune ønsker at generert dato 

for istandsettelse samsvarer med periodeslutt.  

Arbeidsvarslingsplan har ingen 

istandsettelsesdato. Datoinformasjon skjules fra 

informasjonsvinduet før vedtak sendes ut i en 

brevmal.

1 GeoSak Saksbehandling

Varsel der det allerede er satt saksbehandler, og 

der evt. annen person overtar videre behandling.

1 GeoSak Saksbehandling

Mulighet for å utvikle funksjon i systemet slik at 

saksbehandler med rolle admin kan avslutte en 

sak i et arkiv internt i org, opprette sak i et annet 

internt arkiv, flytte metadato, opprette 

journalpost(er) og alle dok i et annet arkiv. Noen 

ganger kommer det inn søknader til et arkiv som 

saksbehandlerne ønsker over til et annet arkiv. f 

eks: gravesøknad som tilhører veg org, men der 

søknaden gjelder graving på priv grunn og burde 

vært sendt til VA-org.

1 GeoSak Felt Faktura

I GeoSak Felt skal det opprettes mulighet for å 

generere faktura i GS pr tilsyn. Når en kontrollør i 

kommunen er ferdig med tilsyn og skal sette det 

til status «Utført» ta stilling til å tilsynet skal 

generere faktura i GeoSak Agresso Modul. 

Generering av faktura i GeoSak skal stå som 

default «ja» og kontrollør må aktivt sette det til 

nei for at faktura ikke skal genereres.Når 

kontrollør velger at tilsyn skal generere faktura 

og avslutter tilsynet i GeoSak Felt, kan fakturaen 

saksbehandles i GeoSak under fane «Agresso» på 

lik linje som gravesøknad

1 GeoSak Garantitid

Ved saksbehandling av ferdigmelding skal 

saksbehandler få muligheten til å sette annen 

garantitid enn det som default foreslås. 



Gravetillatelse vs. klarering av område/kabelpåvisning

Kundeforum

Gardermoen, 12. – 13. februar 2019

Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør

Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.



G
e
o
S

a
k

G
ra

v
e
e
n

tr
e
p

re
n

ø
re

r 
/ 
p

ri
v
a
tp

e
rs

o
n

K
o

m
m

u
n

e

Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten
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Godkjenning

Forespørsel om 
godkjenning

Utføre
påvisning 

i felt

Det er en stor utfordring for 
Geomatikk å måtte vente på 

godkjenning. Dette hindrer oss i å 
levere påvisningstjenestene i 

henhold til avtalte forpliktelser.

Godkjenning



Tjenester og løsninger for ledninger i grunnen

www.gravemelding.no

Vi beskytter samfunnets nervetråder.

Våre tjenester og løsninger bidrar til å digitalisere Norge.
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