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Hei, 
 

Olje- og energidepartementet har forelagt høringsbrevet for Oljedirektoratet. Oljedirektoratet uttaler 

følgende:  

 

” OD er per i dag ikke medlem i NorgeDigitalt, men vi anseer oss likevel som «deltakende 

virksomhet» etter Geodatalova § 4 første ledd, og vil på den bakgrunn delta i infrastruktur for 

geografisk informasjon som omtalt i både geodatalova og geodataforskriften.  

 

Vi forstår høringsdokumentene slik at saken omfattar fastsetting av datasettspesifikasjonar for 

datatema i Annex II og III, der OD har rapportert inn aktuelle datasett siden 2011.  

 

Vi har ikkje mottatt tilbakemelding om at det vi forvalter og distribuerer av geografisk informasjon 

har store avvik fra det som er forventet rapportert til Kartverket. Vi opererer allerede med en unik 

ID (NPDID) på alle geografiske objekt. I tillegg har vi et samarbeide med forvaltningsinstitusjoner 

på tvers av Nordsjøen for å oppnå større samsvar i rapportering på typen datasett vi forvaltar (North 

Sea Data Management forum).  

 

Vi har merket oss at høringen også omfattar et tillegg som fastsetter frister for å gjennomføre 

faktiske tilpassingar i samvirkingsevnen til aktuelle geodatasett. Slik vi har forstått det, skal 

Kartverket her spille en sentral rolle i en nødvendig harmonisering mellom den enkelte «deltagende 

virksomhet» og slik disse tilbyr sine datasett og hvordan virksomhetene skal samvirke med andre 

dataleverandørar til INSPIRE. 
 

OD ser nå på muligheten til å bruke samme teknologi som Kartverket for å forvalte metadata. Dette 

vil da kunne være et steg i retning av ytterligere harmonisering, og vi har derfor ikke større 

innvendinger til de fristane som er foreslått oppstilt for datatema i Annex II og III.” 

 

Utover dette har ikke departementet merknader til høringen. 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
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