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Høringssvar - det offentlige kartgrunnlaget

DSB anser forslagene i rapporten som gode og viktige bidrag for å oppnå en bredere bruk av geodata i
prosesser etter plan- og bygningsloven. DSB var representert i gruppen som utarbeidet rapporten og har
derfor blitt hørt underveis i prosessen. For vårt eget fagfelt anser vi at et godt utvalg av data om
samfunnssikkerhet er kommet med i forslaget til det offentlige kartgrunnlaget. Vi forventer at dette
utvalget utvides ettersom nye nasjonale datasett etableres.

Vi vil understreke viktigheten av at Kartverket prioriterer ressurser til de oppgavene som tillegges dem i
rapporten. Ellers er det fare for at forslagene vil få liten betydning i praksis. Vi har lang erfaring
innenfor Norge digitalt med at det ikke er lett å få partene til å gå "i takt" når det gjelder dataleveranser
og metadata. Kartverket må ta en aktiv rolle som 'innpisker' og sørge for at oppdaterte data gjøres
tilgjengelig. Hvis forslagene i rapporten skal settes i verk fra 01.01.2013, haster det med å utarbeide nye
maler for produktark og brukerveiledning. Og Kartverket må følge opp at partene leverer metadata som
faktisk er egnet for henholdsvis GIS-tilretteleggere og brukere. I vurderingen av brukerveiledningene
kan med fordel folk som ikke er GIS-eksperter kobles inn.

Vi vil også peke på behovet for at det utvikles metodikk og rutiner som sikrer at nasjonale baser
forbedres i kvalitet og nøyaktighet med mer detaljerte data som etableres lokalt. Ansvaret for slik
utvikling ligger primært på de nasjonale fagetatene, men Norge digitalt bør ta initiativ i saken.

Rapporten foreslår at tre datasett fra DSB tas med i det offentlige kartgrunnlaget. Datasettene viser ulike
typer anlegg med farlige stoffer. DSB er i gang med å utvikle retningslinjer for hvordan disse dataene
skal brukes i plansammenheng. Dette arbeidet kan få konsekvenser for både spesifikasjonen av
kartdataene og brukerveiledningen. Vi håper å kunne ferdigstille dette før årsskiftet.
Informasjonssikkerhetshensyn tilsier at DSBs data ikke vil kunne flyte like enkelt og åpent som andre
data i det offentlige kartgrunnlaget. Vi håper likevel å kunne etablere en tilfredsstillende dataflyt for
kommuner og andre brukere. Et av datasettene er i år blitt åpnet for innsyn i kart og database gjennom
en passordbelagt løsning: FAST —anlegg og kart. Arealplan- og byggesaksbehandlere i kommunene er
blitt tilbudt tilgang.

Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Enhet for Regional og lokal sikkerhet

Elisabeth Longva Karen Lie
avdelingsleder seniorrådgiver

Postadresse Kontoradresse Telefon Telefaks Org.nr.
Direktoratet for Rambergveien 9 33 41 25 00 33 31 06 60 974 760 983
samfunnssikkerhet og beredskap 3115 Tønsberg Hovedkontoradresse
Hovedkontor Rambergveien 9
Postboks 2014 E-post Internett 3115 Tønsberg
3103 Tønsberg postmottak@dsb.no dsb.no


