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Høring av forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon ( 
geodataforskriften )

Vi viser til høringsbrev og høringsnotet av 31.01.2011 med forslag til forskrift om 
infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften).

Klima- og forurensningsdirektoratet har ingen vesentlige kommentarer til forslaget til 
forskrift.
Vi støtter hovedtrekkene i forslaget ved at gjennomføringen av Inspire-direktivet i størst 
mulig grad baseres på det avtalebaserte samarbeidet i Norge digitalt. 
Vi ser at det kan være uklarheter rundt den foreslåtte organiseringen. Dette gjelder 
primært rollen til Statens kartverk som nasjonal geodatakoordinator og hvilken funksjon 
som skal tillegge det nasjonale geodatarådet. Vi har imidlertid ikke gått inn på disse 
forholdene da det ikke berører oss som part i særlig grad.

Forslaget legger opp til at det er opp til partene å definere hva som er spesifiserte geodata, 
dvs. hvilke datasett som faller inn under virkeområde til forskriften. Ved at man har valgt 
å kun beskrive de enkelte temaene ved overskrifter ser vi at det vil være ulike måter å 
tolke dette på. Det er også uklart hvordan dataene skal avgrenses når det gjelder innhold 
og egenskaper. Det vil derfor være et stort behov for samordning og dialog mellom 
partene, særlig innenfor temaer hvor dataene fremskaffes fra ulike forvaltningsnivåer.

Det foreslås å etablere en referansekatalog over spesifiserte datasett. Det framgår ikke 
tydelig om dette skal være et selvstendig register eller om det skal etableres som en del av 
metadataportalen. Vi tror det vil være en fordel om dette kan genereres som en del av 
metadatakatalogen i GeoNorge. Det vil antagelig være en utfordring for nasjonal 
geodatakoordinator og partene å holde flere slike registre over datasett og tjenester
oppdatert.
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Vi er i utgangspunktet positive til prinsippet om datadeling som geodataforskriften legger 
opp til. Siden det ikke foreligger endelige datasett-spesifikasjoner for Vedlegg 3 temaene, 
er det per i dag ikke mulig å si noe om hvor omfattende arbeidet med å tilrettelegge 
spesifiserte datasett vil være.
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