
~.

...... STATSBYGG

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Vår saksbehandler:

Bjørg Pettersen, 201100395

NOTAT
Kopi tH: BGRI,RARA,IVOS, BSY,
OYFO, R], ANOR, Arkiv

Vår dato:

18.4.2011

Deres dato:

Vår referanse:

Deres referanse:

1 av2

HØRING AV FORSLAG TIL FORSKRIFT OM INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK
INFORMASJON (GEODATAFORSKRIFTEN)

Statsbygg viser til høringsbrev om geodataforskriften, som gir utfyllende regler til den nye
geodataloven. Som forvalter og rådgiver av statlige eiendommer og arealer innenfor en rekke
virksomhetsområder, er Statsbygg avhengig aven god infrastruktur for geografisk informasjon.
Forskriften styrker også målsetningen om en overgang til elektroniske saksbehandlingssystemer
innenfor offentlig forvaltning.

Statsbygg er som forvalter av nasjonale eiendommer opptatt av sikkerhetsaspektet ved sammenstilling
av ulike datasett og karttjenester. Selv om datasikkerheten dekkes gjennom gjeldende lovverk, kan en
deling av mange datasett fra ulike kilder skape nye problemstillinger. Nasjonal datakoorclinator bør
derfor ivareta oppgaven med å sikre geografisk informasjon av betydning for nasjonal
informasjonssikkerhet på et overordnet nivå. Vi tenker her på spesielt sårbare bygninger som Storting,
fengsler og detaljerte data om nasjonal infrastruktur.

Vi ser positivt på en ordning med et riktig sammensatt og handlekraftig geodataråd, som kan styrke
samordningen av geografisk informasjon innenfor de ulike sektorene på et overordnet nivå. Men det
bør fortsatt være referansegruppen i Norge Digitalt, som samordner datasett, ivaretar brukerbehov, og
som avgjør hvilke datasett som faller inn under virkeområdet til forskriften. Det foreslåtte nasjonale
geodatarådet sin rolle som samordnende organ og rådets funksjonsområde bør defineres klarere.
Oppgavene bør beskrives i § 1 på lik linje med Kartverkets rolle som nasjonal geokoorclinator.

Vi vil i tillegg påpeke viktigheten av tilstrekkelig rolleavklaring og finansiering av arbeidet med å
utarbeide, drifte og dele datasett internasjonalt (INSPIRE), og arbeidsfordeling mellom de nasjonale
deltakerne i Norge Digitalt. Kartverket bør sikres nødvendige resurser til å følge opp oppgavene med
harmonisering av den geografiske infrastrukturen, dvs. deling av geodata og utvikling av tjenester. Dette
er resurskrevende og omfattende oppgaver, og det er ikke hensiktsmessig at den enkelte etat eller
kommune som følge av forskriften pålegges slike oppgaver. Kartverket som nasjonal
geodatakoorclinator bør tillegges ansvar for oppgaver som gjelder i forhold til EU/E0S og Inspire. Vi
savner også her et klarere mandat.
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Når det gjelder vederlag og bruk av geodata, bør rettighetshavere som er parter i Norge Digitalt kunne
påvirke bruken og ha rett til vederlag for sine investeringer i spesielt kostnadskrevende datasett, som for
vårt eget vedkommende innbefatter grunnundersøkelser og miljøundersøkelser.
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