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Bevaringsvurdering av Administrativ grensedatabase (ABAS)
Vi viser til søknad fra Statens kartverk om bevaring av Administrativ grensedatabase (ABAS), jf
brev 31.1.2019 og utfyllende opplysninger 18.2.2019. ABAS ble etablert da det ble slutt med
synfaring i marka og oppdatering av de administrative grense på hvert kartblad. De eldste filene
fra ABAS er fra 1997 og det produseres fortsatt i systemet. I 2013 endret ABAS navn til
Administrative enheter. Datasettet i systemet er offisiell leveranse for administrative grenser
(kommuner, fylker, grunnkretser).
Statens kartverk oppgir følgende opplysninger om ABAS' funksjon og brukssammenheng:
a) systemets formål og administrative brukssammenheng
Hovedformålet er å vise kommuneinndelingen, og dataene kan brukes i analyser og til statistiske
formål. Formål er å tilgjengeliggjøre de mest oppdaterte kommune- og fylkesgrensene, og gi
oppdatert oversikt over offisielle kommunenummer og –navn. Datane brukes i forvaltningsmessig
saksbehandling. Saksbehandling knyttet til blant annet plan- og bygningsloven, havne- og
farvannsloven, eller tilhørende forskrifter. Analyse og presentasjon i et GIS-system. Produksjon av
kart og avledede produkter med forskjellige krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet.
Datasettet gir et godt og detaljert kartbilde av kommuneinndelingen i Norge.
ABAS er aldri forvaltet i et eget system og foreligger ikke i en egen forvaltningsdatabase. I
perioden 1997-2009 ble en samlefil for hele landet ajourført to ganger i året, med leveranse 1.
januar og 1. juli. Fra 2010 til i dag ble uttrekk fra matrikkelen tatt før hver leveranse og brukt som
utgangspunkt for filene. Det har blitt laget versjoner i løpet av året ved behov, men
hovedleveransen er 1. januar.
Produksjon av datasettet ligger ikke inne som en bestilling hos KMD gjennom tildelingsbrev, men
har blitt til for å dekke behov for oppdatering av administrative grenser i ulike kartserier, og for å
kunne tilby offisielt kartgrunnlag for temaet administrative grenser.
b) systemets hovedfunksjoner
Systemets hovedfunksjoner er å dekke det omtalte formålet. Hovedfunksjonen er at kartseriene
skal ha de riktige administrative grensene.
c) Arkivskaper er Statens kartverk. Fagområdet for administrative grenser. De første filene ble
opprettet ved fylkeskartkontorene, men ble i 2011 overført sentralt til Kartverket på Hønefoss.
1997-2009: ABAS-ansvarlig på fylkeskartkontoret i Hamar ajourholdt en samlefil med endringer
som ble meldt inn fra fylkeskartkontorene og fra grensekontoret på Hønefoss.
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2010- i dag. Uttrekk fra matrikkelen er primærkilde til administrative grenser, og kombineres med
offisiell riksgrense og territorialgrense.
d) systemets inn- og utdata, herunder datautveksling med andre systemer
Matrikkel er inn-data, ingen ut-data. Fila/evt. grenseendringer implementeres manuelt i andre
systemer.
e) Systemet er ikke opprettet ut fra spesiell lovhjemmel.
Riksarkivaren støtter Kartverkets syn om at systemet er bevaringsverdig. Følgende legges til
grunn for bevaringsvurderingen:
Systemet viser de administrative grensene gjennom tid. Dataene kan brukes i analyser og til
statistiske formål. De historiske leveransene fra systemet har allerede vist seg å være til god nytte
til analyser og statistikk av ulik art. Dataene i systemet har dessuten mulighet for kobling til andre
digitale data.
Vedtak:
Med hjemmel i arkivloven § 12, jf arkivforskriften § 16 vedtar Riksarkivaren at Administrativ
grensedatabase (ABAS) bevares.
Statens kartverk bes kontakte Seksjon for avlevering, Arkivverket, for å inngå avtale om det
praktiske og tekniske ved overføring til depot. Kontaktperson i Seksjon for avlevering er Kari
Ansnes, karans@arkivverket.no.
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