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GeoForum viser til e-post fra Miljøverndepartementet datert 24. mai 2012, og vår 
høringsuttalelse følger nedenfor.  
 
GeoForum er en interesseorganisasjon med flere enn 2 000 medlemmer. Blant våre 
medlemmer er private bedrifter, kommunale og statlig forvaltning i tillegg til personlige 
medlemskap. GeoForum har til hensikt å synliggjøre geomatikk i samfunnet generelt samt 
være en arena for våre medlemmer. Vi mener produksjon, bruk og forvaltning av geografisk 
informasjon (geomatikk) er en essensiell del av samfunnet.  
 
GeoForum vil uttrykke tilfredshet med arbeidet som er gjort for å følge opp deler av plan- og 
bygningsloven § 2-1. Rapporten gir et godt grunnlag for å definere innhold, rutiner og ansvar 
for det offentlige kartgrunnlaget. Særlig positivt er forslaget om å vektlegge temadata på nivå 
med grunndata. Det er også positivt at det jobbes for å øke tilbudet av WFS-tjenester 
framover.   
 
GeoForum mener innfallsvinkelen med å la oppgaver etter plan- og bygningsloven være 
styrende for utvelgelse av datasett er hensiktsmessig. Det samme gjelder prinsippene som er 
benyttet for selve utvelgelsen. Ambisjonsnivået oppfattes å være på et realistisk nivå, i hvert 
fall i denne omgang. 
 
GeoForum vil understreke viktigheten av metadata, som har vesentlig betydning for vurdering 
av dataenes kvalitet (pålitelighet/graden av usikkerhet) med tanke på beslutninger som tas på 
bakgrunn av dataene.  
 



GeoForum vil også understreke behovet for å stille konkrete krav til at nye data som skaffes 
(av f.eks. forslagsstillere eller tilakshaver) er på en digital form som gjør det enkelt å 
oppdatere/supplere datasettene.  
 
GeoForum mener det er svært viktig at bestemmelser og rutiner i vesentlig grad bidrar til at 
temadata i det offentlige kartgrunnlaget får en kvalitet som gjør at de blir foretrukket som 
grunnlag ved utarbeiding av planer, utredninger og analyser. Med kvalitet menes faglig og 
datateknisk kvalitet, nøyaktig, enkelt og brukervennlig tilgang til det en hver tid mest 
oppdaterte datasettet.  
  
For å nå dette målet, synes det for oss viktig at Kartverket gis nok ressurser til støtte og 
oppfølging av nasjonale fagetater. 
  
GeoForum har kun noen få konkrete kommentarer til enkelte av spørsmålene som 
departementet spesielt ber uttalelse til: 
 
Utvalg av datasett 

Naturhistoriske naturminner/geologiske verneinteresser (f.eks. fossiler, verdifulle bergarter 
o.l.) bør være et datasett, med mindre temaet allerede inngår i eksisterende datasett. 
 
På tilsvarende måte som støysoner, bør også soner for luftforurensning være et aktuelt 
datasett, jf. ny retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 
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