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Uttalelse til høring - rapport fra Statens kartverk om det offentlige 
kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar 

 

Vi viser til deres brev av 24.05.2012 vedr. høring om det offentlige kartgrunnlaget. 

 

Kystverket har ikke meldt inn egne datasett som skal være en del av det offentlige 
kartgrunnlaget, i denne omgang. Ser man imidlertid i dokumentets kapittel 9.2 ”Vedlegg – 
Mulige framtidige datasett i det offentlige kartgrunnlaget”, så har Kystverket meldt inn at 
”Farledsareal” trolig vil være aktuelt. Farledsarealet det her siktes til er ikke det arealet som 
er gitt gjennom dagens farledsforskrift (”Farled forvaltningsareal”). Farledsarealet det vises 
til som del av Plan- og bygningslovens arealformål, og som Kystverket etter hvert ønsker å 
ta inn som del av det offentlige kartgrunnlaget, dreier seg om det arealet som er definert i 
utkastet til farledsnormal. (Et sikkerhetsmessig areal som vil ha betydelig mindre 
utstrekning enn det arealet som er gitt gjennom farledsforskriften.) Kystverket ønsker 
imidlertid å ferdigstille arbeidet med endelige definisjoner av dette arealet (gjennom 
farledsnormalarbeidet) før Kystverket melder det inn som datasett til det offentlige 
kartgrunnlaget. 
 
Kystverket som fagetat allerede har på plass nødvendig geodatainfrastruktur (forvaltnings- 
og tjenesteløsninger) som skal til for å oppfylle de tekniske leveransene (dataleveranser 
iht. gitte krav og standarder), når dette blir aktuelt.  Når det gjelder krav til dokumentasjon til 
evt. fremtidige dataleveranser, følger disse i tilnærmet like rammer som Kystverket har 
definert som interne krav når det gjelder spesifisering og dokumentasjon av etatens 
geodata (Kystverkets geodataplan). Det vil imidlertid kreve ressurser fra etatens 
geodatamiljø når denne dokumentasjonen skal utarbeides i henhold til de frister som settes 
ved fremtidige revisjoner av innholdet i det offentlige kartgrunnlaget. 
 
Kystverket stiller seg positiv til at det nå etableres en oppdatert oversikt over datasett som 
inngår i det offentlige kartgrunnlaget, og Kystverket støtter opp om de forslag til teknisk-
praktiske tiltak som rapporten foreslår. Spesielt vil det være viktig å etablere en felles 
oversikt over de aktuelle datasettene, ref. kapittel 4.3, med tilhørende metadata, og at 
initiell inngang til den felles oversikten bør vurderes å legges til Norge digitalt sine nettsider 
www.geonorge.no  
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Side 2 

Når det gjelder utfordringer knyttet til gjennomføringen, frykter Kystverket at noen av de 
”mindre” dataleverandørene vil kunne oppleve utfordringer knyttet til å etterleve en del av 
de teknisk-praktiske tiltakene. Kystverket ser det derfor som viktig at Kartverket som 
nasjonal geodatakoordinator har fokus på å tilby veiledning og opplæring mot partene for å 
sikre en så fullstendig realisering som mulig vedrørende disse kravene. 
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