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Viser til brev fra MD vedrørende høring av ovennevnte rapport, med høringsfrist 26.8.2012. 
 
Fylkesmannen i Hedmark har gjennomgått rapporten, og har følgende generelle kommentarer: 
 
 
 Det er over lang tid benyttet store ressurser på å etablere basis- og tematiske kartdata. Fokus må nå i 

større grad over på ajourholdet heller enn å utvide med stadig flere datasett.  

 
 Kontinuerlige ajourholdsrutiner må i større grad prioriteres framfor ressurskrevende og periodiske 

vedlikeholdsprosesser. 

 
 For mange aktører er det viktig at data har samme kvalitet og innhold over forvaltnings- og 

administrativegrenser. Det må derfor være et klart definert minstekrav til innhold, kvalitet og 

forvaltning av de datasettene som får plass i det offentlige datagrunnlaget. 

 
 Vi konstaterer at kommunene ikke er tiltenkt leverandørrollen for noen av temadatasettene ved 

oppstarten av ny modell. Uansett tilnærming vil kommunene være viktige aktører og ha roller 

knyttet til flere av datasettene. Skal intensjonene med det offentlige kartgrunnlaget lykkes må 

kommunene være i stand til å utføre disse oppgavene.  Omfanget av lokalt AR5 ajourhold 

dokumentert gjennom endringsanalyser og etterslepet i matrikkelføringen, viser at mange 

kommuner ikke har slike ressurser. Det er og vil være en utfordring for gjennomføring og tilliten til 

dette grunnlaget.  

 

 For kommuner og fylker med riksgrense, vil det i ulike sammenhenger være nyttig å vite hva som er 

på den andre siden av denne grensen. Dette er primært basisdata, men det er også ønskelig med 

tematiske data, for eksempel verneområder. Vi har eksempler på at svenske myndigheter viser kart 

på norsk side med WMS’er, mens svenske Lantmäteriet ikke tilbyr slike tjenester eller data på annen 

form for svensk side 
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