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HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORT OM DET OFFENTLIGE KARTGRUNNLAGET 

 

Det vises til departementets høringsbrev av 24. mai 2012 angående høring på Kartverkets rapport "Det 

offentlig kartgrunnlaget: Innhold, rutiner og ansvar". 

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring. Vi representerer ca.270 

bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av 

kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. 

Våre medlemsbedrifter bruker kart- og geodata i sin saksbehandling og prosjektering samt at vi ved 

dokumentasjon av våre anlegg er helt avhengig av slik informasjon. Energi Norge støtter derfor behovet 

for å se nærmere på generell registreringsplikt for ledninger i grunnen, herunder vurderinger om hvorvidt 

ledningsdata bør inngå som del av det offentlige kartgrunnlaget. Vi er positive til det opplegget som er 

skissert i rapporten. En «modernisering» og utvidelse av innholdet i det offentlige kartgrunnlaget vil føre 

til at den informasjon som vi behøver for vårt arbeid etableres og gjøres lett tilgjengelig på standardisert 

form. 

På side 16 i høringsdokumentet står det: « Miljøverndepartementet arbeider aktivt med problematikken 

rundt manglende data om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, og departementet vurderer for tiden 

om det bør fastsettes en generell registreringsplikt i forskrift. Et slikt forslag vil i tilfelle bli gjenstand for 

en egen høring. Det vil i denne sammenheng være naturlig også å vurdere i hvilken grad ledningsdata bør 

inngå i det offentlige kartgrunnlaget. ». Dette er vi i utgangspunktet positive til, forutsatt at det tas høyde 

for nødvendige sikkerhets- og beredskapsspørsmål (ref "Workshop om informasjonssikkerhet for 

ledninger i grunn" den 19. juni hvor bl.a. NVE ga noen innspill samt det faktum at NVE har sendt ut 

forskrift for beredskap på høring), og forutsetter at «Strategigruppen for ledninger i grunnen» blir 

involvert i dette arbeidet. 

Vår bransje bygger og drifter et betydelig kabelnett i bakken. Særlig i tettbygd strøk er det mange aktører 

som ønsker å benytte seg av disse framføringsvegene, og tilgjengelig plass er begrenset. Vi er alle tjent 

med at det etableres felles regelverk og standarder for dokumentasjon og distribusjon av data for disse 

anleggene. Vi støtter derfor arbeidet til Miljøverndepartementet og ønsker å bidra videre for å komme 

fram til best mulige rutiner og standarder.  

Vi ser frem til en fortsatt god dialog i arbeidet med å komme frem til bedre samhandling mellom 

ledningsaktørene, herunder en bedre innsamling, bruk og utveksling av ledningsdata. 

 

Med vennlig hilsen 

Energi Norge 
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