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BESKRIVELSE
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DATASETTOPPLØSNING
Målestokktall: 5000
Stedfestingsnøyaktighet (meter): +/- 0,3 til 20 meter

Administrative enheter Norge viser nasjons-, fylkes- og
kommuneinndelingen i landet med de mest nøyaktige
grenser som er registrert digitalt og som er samlet i ett
datasett.
Datasettet inneholder de administrative enhetene
nasjon, fylke og kommune, samt grenser som avgrenser
disse. Disse grensene er riksgrense, territorialgrense,
avgrensningslinje i sjø, fylkesgrense og
kommunegrense.
I tillegg inneholder datasettet grunnlinje og 1 nautisk mil,
som er juridiske linjer man kan bruke ved
saksbehandling knyttet til bestemte lover.
Enhetene inneholder egenskaper som forteller om
offisielle fylkes- og kommunenumre. De offisielle norske,
samiske og kvenske navnene for fylker og kommuner er
hentet fra SSR. I tillegg finnes informasjon om samiske
forvaltningsområder.
Geometrien er avledet fra matrikkelen, som blir ajourført
av kommunene. Riksgrense og territorialgrense er lagt
inn fra Kartverkets egne etablerte filer.
FORMÅL/BRUKSOMRÅDE
Gir oversikt over oppdaterte grenser for for norske
administrative inndelinger.
Forvaltningsmessig saksbehandling. Analyse og
presentasjon i et GIS-system. Presentasjon av statistikk
og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter.
CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
EIER/KONTAKTPERSON

UTSTREKNINGSINFORMASJON
Dekningsoversikt
Fastlands-Norge ut til territorialgrensa.
KILDER OG METODE
Kommune- og fylkesgrensene er avledet fra matrikkelen.
Riksgrensene er basert på koordinatsett som er avtalt
mellom nabolandene ved siste grenseoppgang.
Territorialgrense, avtalt avgrensningsline, grunnlinje og 1
nautisk mil ble alle nyberegnet i forbindelse med
produksjon av datasettet Norges maritime grenser.
AJOURFØRING OG OPPDATERING
Grensene i matrikkelen blir oppdatert og ajourført
kontinuerlig av kommunene, som er lokale
matrikkelførere. Ny rapport tas ut to ganger i året og
klargjøres for leveranse.
Status
Vanligvis gjøres filene tilgjengelig i januar og juli. Det
ble ingen ny leveranse av datasettet Administrative
enheter – Norge i juli 2014. Siden det ikke har vært noen
grenseendringer siden forrige leveranse, er datasettet
fra januar 2014 fortsatt gyldig. Det blir ingen ny
leveranse av datasettene Administrative enheter –
Norge og Statistiske enheter – Grunnkretser i januar
2015. Leveransen er utsatt i to måneder – til 1. mars
2015.
LEVERANSEBESKRIVELSE
Format (versjon)
•SOSI, 4.5
Projeksjoner
EUREF89 UTM sone 33 (landsdekkende), EUREF89
UTM lokale soner (oppsplittede filer)
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Tilgangsrestriksjoner
Ingen
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Tjeneste
http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.abas?service=wm
s&request=getcapabilities
LENKER

•Link til metadata i Geonorge
•Link til produktspesifikasjon
•Link til produktside
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