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Høring av forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon
(geodataforskriften)
Kort kommentar til forskriftsforslaget fra oppmålingsvesenet i Kristiansand kommune.
Dette er bare behandlet administrativt.
-Det er uklart hvilken rekkevidde og konsekvenser forskriften faktisk vil få for kommunen. Det
kan se ut som om man ønsker å utvide virkeområdet i forhold til det som er fastsatt i Inspire.
Hva som skal være innholdet i ”det offentlige kartgrunnlaget” vil bli premissgivende for hvilke
økonomiske, administrative og tekniske konsekvenser som kommunen må ta hensyn til.
–Rolle- og ansvarsområdet for den nasjonale geodatakoordinatoren må beskrives tydeligere.
Det er viktig at den nasjonale geodatakoordinatoren får ansvar for de internasjonale
forpliktelsene. Herunder avlevering til EU/EØS. De nasjonale og internasjonale oppgavene
må defineres uavhengig av hverandre slik at dette skillet tydeliggjøres.
–Det synes som man undervurderer de økonomiske og administrative konsekvensene i
kommunene. Rettighetshaverne må ivaretas på en god måte. Hvis ikke dagens arbeid ute i
kommunene blir videreført på en bærekraftig måte vil hele det velfungerende forvaltningssystemet for detaljerte geodata kunne falle sammen. (FDV-avtalene mv i Geovekst)
Rettighetshaverne må både ha kontroll med både salg og bruk av sine data.
–Om det angis i metadata at et datasett har visse betingelser for bruk er det kanskje ikke
godt nok for å sikre at data blir forstått – og ikke misbrukt eller utlevert til andre enn de som
har rett til å få dem.
–Mandat for et nasjonalt geodataråd savnes. Hva skal rådet gjøre – og hvem skal delta?
–Definisjonene kan forbedres. Hva innebærer for eksempel aktiveringstjenester?
Med hilsen

Hanna Sofie Nystad
Oppmålingssjef

Postadresse
Kristiansand kommune
OPPMÅLINGSVESENET
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Tollbodgata 22,4611
KRISTIANSAND S
Vår saksbehandler
Hanna Sofie Nystad
Telefon/Telefaks
38 07 55 18/

E-postadresse
post.teknisk@kristiansand.kommune.no
Webadresse
http://www.kristiansand.kommune.no/
Foretaksregisteret
NO963296746

