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HØRING - RAPPORT FRA STATENS KARTVERK OM DET OFFENTLIGE
KARTGRUNNLAGET INNHOLD RUTINER OG ANSVAR

Vi viser til Kartverkets rapport til Miljøverndepartementet om det offentlige kartgrunnlaget
datert 20. mai, 2012. Fiskeridirektoratet er generelt positiv til rapporten som beskriver tiltak
som vi mener vil bidra til å øke fokus på viktige temadata og forbedre kvalitet og
dokumentasjon på data. Det foreslåtte systemet med det offentlige kartgrunnlaget vil være
nyttig for fagetatene for å nå ut til brukerne og gjøre det enklere for brukerne å ta i bruk disse
dataene.

Utvalget av geografiske data og valg av disse
Vi har tidligere gitt uttalelse og kommentarer til innholdet i det offentlige kartgrunnlaget
datert 01.07.2011. Der beskriver vi de datasettene som Fiskeridirektoratet er eier av og som vi
anser som aktuelle i forbindelse med plan- og bygningsloven. Vi støtter Kartverkets forslag
om at akvakulturlokaliteter bør inngå i det offentlige kartgrunnlaget og at datasett innenfor
kategorien "Kystnære fiskeridata" (gytefelt, fiskeplasser, låssettingsområder,
skjellforekomster, tare og høstefelt for tare) er aktuelle i fremtiden når dekningsgrad og
datakvalitet er tilfredsstillende.

Fiskeridirektoratets regionkontor gir innspill til kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner blant annet basert på kunnskap om fiskeri i den aktuelle kommune, og vi
har innsigelsesmyndighet til kommunale planer vedrørende fiskeri. Det er i kommunenes
interesse at fiskeriressursene blir tatt hensyn til, også for at planprosessene skal foregå ihht
regelverk og være effektive. I plan og bygningslovens § 11-7 Arealformål i kommuneplanens
arealdel, punkt 6 "Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, er et av
underformålene "fiske" og i § 12-5 om arealformål i reguleringsplan, punkt 6, er også "fiske"
et arealformål. I forbindelse med konsekvensutredninger skal "naturens mangfold" vurderes
og da vil datasett fra kystnære fiskeridata være aktuelle. Det er således ingen tvil om
nytteverdien av kystnære fiskeridata, men teknisk kvalitet og dokumentasjon fyller enda ikke
alle tekniske krav. Fiskeridirektoratet arbeider med å forbedre datasettene kontinuerlig, men
det vil fremdeles ta tid før de tilfredsstiller nasjonale standarder og produktspesifikasjoner og
kan inngå i det offentlige kartgrunnlaget. Fiskeridirektoratet er derfor bekymret for at noen
kommuner kan overse fiskeridata og ikke inkludere dem i arealbruksvurderinger. Vi mener at
det må fremgå tydelig på den omtalte nettsiden for DOK og i veiledningsmateriell, at listen
over datasett som inngår i det offentlige kartgrunnlaget ikke er en komplett liste over datasett
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som kan brukes alene ved planlegging og saksbehandling i henhold til plan- og
bygningsloven.

Vi mener det er fornuftig at det legges opp til en årlig revisjon av innholdet i det offentlige
kartgrunnlaget.

Forslagtil teknisk-praktisketiltak
Så godt som alle datasett som er omfattet av det offentlige kartgrunnlaget vil også være en
leveranse til Norge digitalt, og vi mener det er rasjonelt som foreslått å bruke Norge digitalt
systemet for dataflyt og oppfølging av dataleverandørene.

Utfordringerknyttettil gjennomforing
Fiskeridirektoratet vil måtte gjøre en jobb med akvakulturdatasettet for at det skal tilfredsstille
krav til dokumentasjon. Akvakulturdatasettet er omfattet av geodataloven og Inspire-
direktivet, men utover kravene der vil vi også måtte utarbeide produktark,
produktspesifikasjon med UML-modell, dekningskart, brukerveiledning for datasett og
tjenester og presentasjonsregler med dokumentasjon av kartografi. Alle forslagene synes
fornuftige, men UML-modellering skiller seg ut ved at det kreves spesiell kompetanse.
Fiskeridirektoratet mener at Kartverket bør bidra med kompetanse og utvikling av UML-
modeller som en del av ansvaret for oppfølging av leveranser og dokumentasjon fra nasjonale
parter.

Fiskeridirektoratet ser at gjennomføring av forslagene i rapporten om det offentlige
kartgrunnlaget vil medføre økt ressursbruk på disse dataene, men planene synes i hovedsak å
være gjennomtenkte og gode og vi kan støtte rapporten med våre ovennevnte merknader.

Ragnar Sandb
seksjonssjef

Birgitte Fraas Arstein
seniorrådgiver
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