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Høringsuttalelse til forslag til endring av geodataforskriften

Norsk Vann mener arbeidet med geodataforskriften må ses i sammenheng med
arbeidet med SOSI - standardisering og med kommende krav til geodata for
ledninger i grunnen gjennom kart -  og planforskriften.

Vi viser til høringsforslag av 30 .07.14 til  «Krav til samvirkningsevnen til geodata  -  Høring om
endring av geodataforskriften som følge av nye INSPIRE - regler  (geografisk infrastruktur i
Europa)».

Norsk Vann*) har hatt en generell høring av forslaget blant våre medlemmer samt fått innspill
fra «Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av ledninger i grunnen».

Om høringen
Geodataforskriften setter tekniske krav til harmonisering og samvirkningsevne til en rekke
offentlige geodata. Kravene gjelder for kommuner bare når de etter annen lovgivning har
plikt til å samle eller formidle slike geodata, og harmoniseringen og samvirkningsevnen
ivaretas gjennom Norge digitalt.

Forskriftsendringen som nå er på høring, kommer som følge av endringer i en EU-forordning
under INSPIRE-direktivet. Konkrete endringsforslag i geodataforskriften er således en
henvisning til en endringsforordning samt endringer i visse frister for gjennomføring.

Kommentarer
Norsk Vanns medlemmer er kommuner, kommunalt eide selskaper og samvirkevannverk som
sørger for vann- og avløpstjenester til befolkning og næringsliv. Våre medlemmer produserer
i stor grad geodata (data om plassering av vann- og avløpsinfrastruktur), men det er per i
dag ikke avklart hvordan geodataforskriftens bestemmelser vil innvirke på vann- og
avløpsområdet.

På denne bakgrunn har Norsk Vann ingen kommentarer konkret til endringene som nå er
foreslått, men vi vil likevel peke på noen sentrale forhold i tilknytning til departementets
arbeid med geodataforskriften:

1. Vi minner om Norsk Vanns høringsuttalelse av 29.04.11 til ny geodataforskrift, som er
vedlagt. Mange av de problemstillinger og spørsmål som vi tok opp i den
høringsrunden, er fortsatt relevante på vann- og avløpsområdet. I og med at ansvaret
for geodataloven og geodataforskriften siden 2011 er flyttet fra
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Miljøverndepartementet  til Kommunal-  og moderniseringsdepartementet ,  vedlegger vi
våre innspill  fra 2011 til  departementets orientering og evt. oppfølging.

2. Vi viser til Norsk Vanns høringsuttalelse 05.12 .13 til departementets  «Forslag om
innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og
utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen »,  som er vedlagt. Det
er viktig å sikre at bestemmelsene etter geodataloven og geodataforskriften er
harmoniserte med kommende bestemmelser om geodata i kart- og planforskriften til
plan- og bygningsloven.

3. Det er videre viktig å sikre at det arbeidet som skjer i regi av Kartverket m.fl. for
utvikling av SOSI-standarder for ledninger i grunnen ,  harmoniseres med det som gis
av føringer for Norge gjennom INSPIRE -direktivet med forordninger.

Norsk Vann mener generelt at de ovennevnte spørsmålene bør være til løpende drøfting i
«Samarbeidsforum for ledninger i grunnen ».  Norsk Vanns arbeidsgruppe for samordning av
ledninger i grunnen kan være en viktig bidragsyter i den debatten.

Med hilsen
Norsk Vann BA

Toril Hofsh en
Direktør

Vedlegg:
-Norsk Vanns høringsuttalelse  av 29.04.2011 til  ny geodataforskrift
-Norsk Vanns høringsuttalelse av 05 .12.2013 til  forslag til  nye krav til  dokumentasjon og
utveksling av geodata om ledninger og andre anlegg i grunnen

*) Norsk Vann  er en  ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal bidra til å
oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til
rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide selskaper,
kommunenes driftsassistanser og noen private samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca.
95 % av landets innbyggere. Norsk Vann har en samarbeidsavtale med KS.


