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Høringsuttalelse - Geodataforskriften
KS Bedrift vil peke på at energibransjen gjennom Geovekstsamarbeidet har bidratt tungt i
geodataarbeidet gjennom mange år, både lokalt i kommunene og sentralt i Norge digitalt. Det
er viktig at bransjen fortsatt involveres på samme måte som i dag, også innunder ny forskrift
og organisering.
Videre vil vi peke på at hvordan anlegg under bakken skal håndteres er i prosess, og
departementet bør avvente noe hvordan disse skal omfattes av den nye forskriften. Vi ser
for oss at forskriften kan bli en viktig premissgiver i forhold til samordning av ledninger i
grunnen. Vi benytter også anledningen til å minne om tidligere oppfordring til
myndighetene om å nedsette et utvalg for å utrede hvordan infrastruktur i grunnen bør
samordnes.

Vi viser til departementets høringsnotat av 31. januar 2011 - Forslag til forskrift om infrastruktur
for geografisk informasjon (geodataforskriften). KS Bedrift er ikke på høringslisten, men vi er
interesseorganisasjon for bedrifter som berøres av forskriften, blant annet energiselskaper.
CTeovekstaktørene
Det er viktig at bidragsyterne i geovekstsamarbeidet fortsatt rar delta i arbeidet med geodata også
på nasjonalt nivå. Deltakerne her finansierer og vedlikeholder viktige datasett som omhandles av
forskriften. Vi mener og at energibransjen har bidratt i Norge digitalt råd og bør kunne ha en plass i
det fremtidige rådet.
Samfunnskritisk infrastruktur
KS Bedrift er opptatt av at geodata som omhandler samfunnskritisk infrastruktur må behandles som
sensitiv informasjon, og ofte vil ha begrensninger når det gjelder deling. Kanskje er §10
Begrensninger i tilgangen, og §110m deling av data, noe svake i formuleringene om at man kan
begrense offentlig tilgang til datasett. Det er viktig at de respektive sektormyndigheter blir hørt og
konferert, som for energibransjen er NVE.
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Vi forstår videre av § 4 bokstav a) og vedlegg 3 nr. 6 at også infrastruktur under bakkenivå kan
være omfattet av forskriften og er spesifiserte geodata. Fram til i dag har ikke slike data vært delt på
generelt grunnlag, systematisk, med andre eiere av geodata. Hvordan dette skal håndteres mener vi
er for tidlig å ta stilling til nå. Det er også andre prosesser i gang i forhold til ledninger i grunnen.
KS Bedrift har sammen med flere andre viktige organisasjoner og selskaper (også benevnt som
"Grøftekameratene") deltatt i arbeid blant annet for å få bedre samordning og koordinering av
ledninger i grunnen. Det pågår nå et frivillig arbeid som ikke er ferdigstilt, og som kan berøres av
forskriften.
Vi vil gjeme benytte anledningen til å minne om Grøftekameratenes tidligere forslag om at det
nedsettes et utvalg med infrastrukturbransjer og myndigheter, som skal utrede og foreslå:
Samordningsmyndighet på nasjonalt nivå
Samordningsmyndighet på lokalt nivå
Nødvendige regelverksendringer for å sikre samfunnsoptimale løsninger og balansert
regelverk
Det kan derfor være en løsning at departementet ikke tar inn geodata om ledninger i grunnen fra
1.7.2011, men kommer tilbake til hvordan dette skal håndteres noe senere. Dette må utredes
nærmere i samråd med de respektive sektorer og sektormyndigheter. Per dato er det varierende i
hvilken grad hvordan data finnes på et digitalisert format. Dette varierer både mellom sektorene og
mellom bedriftene i de ulike sektorer.
Betaling av geodata
Når det gjelder i hvilken grad det skal betales for geodata er det viktig at man sikrer at data både
vedlikeholdes og fornyes.
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