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Uttalelse til høringsforslag om forskrift om opptak og bruk av informasjon 
om bestemt angitte bunnforhold 

Forsvarsdepartementet har 13.09.21 sendt forskrift om opptak og bruk av informasjon om 
bestemt angitte bunnforhold på høring. Statsforvalteren i Oslo og Viken har vurdert forslaget og 
uttaler seg i rollen som miljøvernmyndighet med oppgaver innen naturforvaltning og forurensing og 
med både sektor og samordningsansvar når det gjelder å ivareta statens interesser i den lokale og 
regionale arealplanleggingen. 
 
Det kommer frem av høringsnotatet at interesseavveininger i hovedsak bygger på en tverrfaglig 
arbeidsgruppe som avla rapport i januar 2016 i forbindelse med utarbeidelsen av informasjons-
kontrolloven. Vi vil påpeke at det siden 2016 har vært en sterk utvikling i interessen for havrommet 
og sjøbunnen. Dette gjelder næringsutvikling som akvakultur og mineralutnyttelse, ny infrastruktur i 
form av blant annet undersjøiske kabler og farledsutvidelser, men også ny kunnskap om hvilke store 
miljøutfordringer vi har i marint miljø, inkludert svikt i kysttorskstammen i Oslofjorden. Dette er 
interesser som gjør seg gjeldende også på større dyp enn 30 meter.  
 
Forskriften legger opp til at sivile behov for høyoppløsninger data om bunnforhold kan dekkes ved å 
søke om tilgang til eksisterende data fra Kartverket. Som regional statlig miljøvernmyndighet med 
blant annet ansvar for å påse at kommunene ivaretar truede naturtyper i arealplanleggingen, er vi av 
den oppfatning at det er et betydelig kunnskapsunderskudd om miljøtilstanden på sjøbunnen. En 
slik innsynsløsning som beskrevet i høringsnotatet tar utgangspunkt i eksisterende data uten å 
drøfte konsekvenser oppimot det reelle behovet for å fremskaffe nye data og etablere en mer 
effektiv overvåkning av miljøtilstanden. Viktige forekomster av naturtyper og artssamfunn vil ikke 
kunne avdekkes og overvåkes med et, i praksis, forbud mot å ta opp og behandle data med finere 
oppløsning enn 50 X 50 meter. Forbudet vi i praksis også vanskeliggjøre arbeidet mot marin 
forsøpling, særlig søket etter og planlegging av tiltak mot tapt fiskeredskap.  
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Vi ber Forsvarsdepartementet vurdere om det er nødvendig å innføre det foreslåtte forbudet langs 
hele kysten og om å finne frem til løsninger som gjør det mulig å innhente og bearbeide nye 
høyoppløslige data på en trygg måte. 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth 
Avdelingsdirektør 
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