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4.15 Kart og byggesak (VO nr. 63) 

4.15.1 Innledning 

Virksomhetsområdet omfatter bygge-, delings- og seksjoneringssaker, kart og oppmåling, avløp fra 
spredt bebyggelse og eiendomsskatt. 
 

Hovedmål:  

Yte rask og korrekt forvaltning innenfor enhetens tjenesteområder; byggesak, kart og oppmåling, 
avløp fra spredt bebyggelse og eiendomsskatt. 

4.15.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.15.2.1 Personalressurser (årsverk) 

 31.12.2018 
Budsjett 

2019 
Forslag 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 

Årsverk samlet 19,10 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 

 
Tabell 4.15.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 

 Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Forslag 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Driftsutgifter 24 619 19 890 20 857 20 857 20 857 20 857 

Driftsinntekter 22 673 19 888 18 780 18 780 18 780 18 780 

Netto driftsutgifter 1 946 2 2 077 2 077 2 077 2 077 

Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 

Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.15.3 Behovsvurderinger 

Byggeaktiviteten ligger fortsatt på et høyt nivå. Det er også svært høy aktivitet med hensyn til 
fradelings- og oppmålingsarbeider. Tilknytningsstoppen på Sjusjøen antas å medføre noe redusert 
hyttebygging i 2020. 
 
Fra 1. juli 2015 ble noen byggetiltak unntatt søknadsplikt. Det er imidlertid noe økning i 
veiledningsbehovet for å avklare om tiltak er søknadspliktig eller ikke. En antar det vil bli noe mer 
arbeid knyttet til ulovlighetsoppfølging, da noen vil kunne utføre søknadspliktige tiltak uten å søke. 
Eventuelt frigjort kapasitet vil bli brukt til tilsyn. 
 
Omtakseringen av eiendommer som ble gjennomført i 2017, og som dannet grunnlaget for nye 
eiendomsskattetakster med virkning fra 1.1.2018, har medført ca. 800 klagesaker. Det er behandlet 
ca. 550 klagesaker.  
 
Det er innført regelverk knyttet til vannforekomstene, som skal gi grunnlag for en mer helhetlig og 
samordnet forvaltning av vannmiljøet, og hovedmålet er å sikre god tilstand i overflatevann og 
grunnvann innen utgangen av 2021. Dette medfører blant annet undersøkelse av tilstanden i 
kommunens vassdrag og oppfølging av forurensningskilder. 
 
Gjennom Geodata-samarbeidet gjennomføres det prosjekter løpende for å forbedre og utvikle 
kartplattformen. Dette er et samarbeid mellom kommuner, Statens kartverk, Bane Nor, Statens 
vegvesen, Energiselskapene med flere. Ringsaker er med i GIS-samarbeidet på Hedmarken, sammen 
med Hamar, Stange og Løten. Det pågår et løpende arbeid for å forbedre og utvikle geodata. Det 
påregnes noe økte utgifter til dette. Gode geodata bidrar blant annet til å kunne gi bedre 
innbyggerservice, bedre tjenester og forbedre saksbehandlingen. 


