SØRØST

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Deres ref
201002899- /DH

Vår ref
05/00664-62

Arkiv nr
635

Saksbehandler
Simen Slotta

Dato
2.5.2011

Høring av forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon
(geodataforskriften) - Kystverkets uttalelse
Bakgrunn

Lov av 3. september 2010 nr. 56 om infrastruktur for geografisk informasjon
(geodataloven) skal bidra til god og effektiv tilgang til offentlig geografisk informasjon
(geodata) for offentlig sektor, næringslivet og allmennheten for øvrig, bl.a. data om
natur, samferdsel, bebyggelse, befolknings- og miljøforhold. Loven omhandler de mer
prinsipielle sidene knyttet til koordineringen av den geografiske infrastrukturen,
herunder deling av geodata og tilgang til geodatatjenester. Detaljerte og mer tekniske
bestemmelser er forutsatt gitt i form av forskrifter lagt frem av Miljøverndepartementet.
Miljøverndepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om infrastruktur for
geografisk informasjon (geodataforskriften). Kystverkets merknader følger i det videre.
Økonomiske og organisatoriske konsekvenser for Kystverket
Kystverket er en aktiv part i Norge digitalt og oppfatter det som positivt at det avtalebaserte
Norge digitalt samarbeidet nå lovfestes og videreføres gjennom implementeringen av
geodataloven med tilhørende forskrift.
Kystverket har siden 2009 hatt fokus på etablering av en sentral geodatatjeneste med
målsetning å oppfylle de krav til geodataforvaltning, formidling og dokumentasjon
(metadata) som stilles i Norge digitalt. Det er en del geodata som Kystverket er dataeier for
og som vi ønsker å tilby til brukere både internt og eksternt i henhold til de krav som har
vært stilt i Norge digitalt og nå også gjennom geodataloven og INSPIRE-direktivet. Vi kan
ikke se det slik at geodataloven stiller særlig andre krav enn det som Norge digitalt
samarbeidet allerede impliserer. Derfor er Kystverket av den oppfatning at
implementeringen av geodataloven og geodataforskriften således ikke vil få spesielle
økonomiske konsekvenser ut over den prosessen vi allerede er godt i gang med.
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Når det gjelder forholdet til INSPIRE og kravene om å tilby harmoniserte data/metadata
også til europeiske brukere og på andre språk enn norsk, anser vi det som høyst
sannsynlig at dette vil medføre en merkostnad for Kystverket. Her er Kystverket av den
oppfatning at det må etableres sentrale rutiner for å tilrettelegge metadata på de språk som
kreves samt utvikles sentrale mekanismer for dataharmonisering. Det er i for stor grad
knyttet usikkerhet til i hvilken grad nasjonal geodatakoordinator tenker å ta sin rolle i denne
sammenheng kontra de oppgavene som det forutsettes tilfaller hver enkelt fagetat. Det er
på dette grunnlaget alt for tidlig for den enkelte etat å kunne anslå hvilke lovpålagte
oppgaver som kan utføres internt kontra hva som kan og bør ivaretas av nasjonal
geodatakoordinator.
Kommentarer til de enkelte bestemmelsene i geodataforskriften jf. høringsnotatets
kap. 5
§ 1 Nasjonal geodatakoordinator – Kystverket er positive til at Statens kartverk får denne
rollen gjennom forskriften, men ser samtidig viktigheten av at det blir overført tilstrekkelig
med gjennomføringsmidler for å sikre at kompetansen og de tekniske løsningene som er
nødvendige for at en felles infrastruktur skal kunne fungere på lang sikt.
§ 2 Definisjoner – Kystverket mener at det allerede i definisjonen av begrepet ”metadata”
(bokstav f) bør tas med at disse og er tiltenkt å innebefatte vilkår for bruk og deling av
geodata.
Det følger av forslaget at man har valgt å ta inn en definisjon av begrepet
”samvirkningsevne” (bokstav g), men samtidig utelatt å definere begrepet ”harmonisering”
som Kystverket mener med fordel kunne vært med i denne sammenheng.
§ 8 Offentlige geodatatjenester – Det er for Kystverket fortsatt noe uklart hva som skal
forstås med ”aktiviseringstjenester”.
§ 11 Deling av geodata og geodatatjenester mellom deltakende virksomheter – Her står det
blant annet følgende: ”Tiltakene skal ikke omfatte restriksjoner som med sannsynlighet vil
skape praktiske hindringer på brukerstedet”. Kystverket mener at det er mer sannsynlig at
man kan relatere praktiske hindringer til dårlig ytelse på tjenester eller mekanismer knyttet
til kontroll av tilganger, enn til administrative, økonomiske eller tekniske tiltak.
§ 13 Deling av geodata og geodatatjenester med internasjonale institusjoner mv. – Her står
det å lese at nasjonal geodatakoordinator kan inngå avtale med offentlige myndigheter fra
andre EØS-stater og EU- og EØS-institusjoner om deling av spesifiserte geodata og
tilhørende tjenester. I slike tilfeller er det viktig å sikre at fagetatene underrettes slik at man
kan ha oversikt over hvor etatens egne data er i bruk utenfor landegrensene.
§ 17 Gjennomføringsfrister – Kystverket avventer de fastsatte fristene og forholder seg
inntil videre til tentativ timeplan beskrevet i kap. 2 i høringsnotatet.
Vedlegg 1: Kystverket eier og har ansvar for etablering, distribusjon og dokumentasjon
knyttet til vedlegg 1 data – tema 7: transportnett. Som nevnt er Kystverket nå i gang med å
etablere en sentral geodataforvaltningstjeneste og holder i skrivende stund på med en
kvalitetsheving av egne data – noe som også vil komme partene til gode når dette arbeidet
er avsluttet.
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Vedlegg 3: Kystverket har ansvar for data som kan knyttes til vedlegg 3-tema men
kategoriene slik de fremstår pr. i dag er ikke gjensidig utelukkende så det blir spørsmål om
tolkninger før vi kan plassere datasett i de ulike kategoriene knyttet til dette vedlegget.
Oppsummering
Kystverket er positive til geodataloven og forslaget til geodataforskrift som her foreligger,
og ser dette som et viktig og riktig skritt i retning for å bedre tilgjengelighet til, kvalitet på og
dokumentasjon av geografisk informasjon.
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