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Uttalelse til høring - Forslag til forskrift om infrastruktur for geografisk
informasjon (geodataforskriften)
Vi viser til deres brev datert 31.01.11 med høring av forslag til forskrift om infrastruktur
for geografisk informasjon (geodataforskriften).
Vi viser også til Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap) sin uttalelse,
som vi i all hovedsak støtter og baserer vår uttalelse på.
Landbruks- og matdepartementet (LMD) vil framheve at det er behov for en langt
klarere definisjon av innholdet i Statens kartverks rolle som nasjonal
geodatakoordinator, og at denne rolleavklaringen må nedfelles tydeligere i forskriften.
Bl.a. bør det avklares bedre hvordan nasjonal geodatakoordinator skal involvere
nasjonale deltakende virksomheter i forberedelser til internasjonale prosesser,
inkludert forankring av norske posisjoner.
Det er også viktig å få inn i forskriften at nasjonal geodatakoordinator skal ha et
helhetlig ansvar for å tilrettelegge og avlevere geodata på harmonisert form i henhold
til INSPIRE-direktivet. Ikke minst for å få ned kostnadene totalt sett og for hver enkelt
dataleverandør, er dette viktig. Nasjonal geodatakoordinator bør i forskriften pålegges
oppgaver med å:
1.
hente ut data og metadata fra den nasjonale infrastrukturen
2.
tilrettelegge data i henhold til dataspesifikasjonene som utarbeides tilknytning til
direktivet
3.
levere data, metadata og tjenester inn i den Europeiske infrastrukturen.
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Ansvaret for partene i Norge digitalt bør til sammenligning være å gjøre sine data,
metadata og geodatatjenester tilgjengelige i den nasjonale infrastrukturen i henhold til
avtaleverket i Norge digitalt. Denne ansvarsfordelingen vil bidra til å sikre både kvalitet
i prosesser og leveranser, men også effektiv ressursbruk og lavest mulige kostnader.
LMD vil også framheve Skog og landskaps advarsel om at kostnadene ved å
implementere INSPIRE-direktivet kan bli høye, og at bl.a. kostnadene for
dataleverandørene sannsynligvis er sterkt undervurdert, særlig dersom disse
leverandørene skal ivareta en stor del av ansvaret hver for seg.
Det bør derfor være et grunnleggende mål at forskriften legger opp til en prosess som
begrenser de totale kostnadene ved gjennomføringen av direktivet. Det bør også være
slik at kostnadene ved implementeringen av INSPIRE-direktivet og oppfølgingen av de
oppgaver som følger av forskriften, i hovedsak dekkes over Miljøverndepartementets
budsjett, siden nytten for de deltakende partene synes å være så liten. For å få ned
kostnadene for de deltakende virksomhetene, bør forskriften også i større grad åpne for
at det kan tas betaling for visse typer geodata.
På bakgrunn av disse og andre vesentlige innvendinger fra Skog og landskap, bør det
arbeides videre med denne forskriften. Skog og landskap bør trekkes inn i dette
arbeidet.
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