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Tilleggsuttalelse til høring om det offentlige kartgrunnlaget 

Vi viser til Kartverkets rapport til Miljøverndepartementet og vår høringsuttalelse knyttet til denne 
datert 20.8.2012. Etter en nærmere vurdering finner Kystverket det nødvendig å komme med en 
tilleggsuttalelse. 
 
I Kystverkets høringsuttalelse datert 20.8.2012 står det bl.a. skrevet i 2. avsnitt at ”Kystverket har 
ikke meldt inn egne datasett som skal være del av det offentlige kartgrunnlaget, i denne omgang”. 
Kystverket viser imidlertid til at ”Farledsareal” er meldt inn som mulig fremtidige datasett i 
dokumentets kapittel 9.2, men at Kystveket ønsker å ferdigstille arbeidet med endelige definisjoner 
av dette (gjennom påbegynt arbeid med farledsnormalen) før datasettet meldes inn. Argumentene 
for å avvente dette, var at det farledsarealet som vil bli definert gjennom arbeidet med 
farledsnormalen, trolig vil være av mindre geografisk utstrekning enn det arealet som er gitt 
gjennom forskrift om farleder av 30. november 2009 (farledsforskriften) og at dette arealet trolig 
vil få en større grad av ”båndlegging” enn det som er tilfelle for arealet gitt av farledsforskriften. 
Arealet i farledsforskriften fastsetter kun grensene for de områdene hvor Fiskeri- og 
kystdepartementet har forvaltningsansvar og myndighet. 
 
Etter nærmere vurdering ser imidlertid Kystverket at det kan virke forvirrende på brukerne at 
allerede definerte farledsforløp og arealer rundt disse, ikke er del av den oversikt som nå blir 
etablert vedr. datasett som inngår i det offentlige kartgrunnlaget. Kystverket ønsker derfor å melde 
inn følgende datasett som er definert gjennom forskrift om farleder av 30. november 2009 
(farledsforskriften). Datasettene bør inngå i temagruppe ”Kyst/fiskeri” med følgende beskrivelser: 
 

Temagrup
pe 

Leverand
ør 

Datasett Om 
datasettet 

Merknader 

Kyst/fiskeri Kystverket Farled Kystverkets 
farleder, angitt 
med 
hovedledenes 
og biledenes 
ledstreker med 
lednummer 

Datasettet er en del av forskrift om farleder, 30. 
november 2009 nr. 1477. Egen kartløsning 
tilhørende forskriften med mulighet for 
nedlasting av data på formatene: SOSI, Shape og 
Excel. Her er datasettet navngitt som "HFL 
Farled". URL til egen kartløsning: 
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1000
04&lang=2  
 

Hovedkontoret 

http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=100004&lang=2
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=100004&lang=2


 

 
 

Side 2 

Kyst/fiskeri Kystverket Farledsar
eal 
 

Avgrensning av 
de områder der 
Fiskeri- og 
kystdeparteme
ntet har 
forvaltningsans
var og 
myndighet 
etter lov av 17. 
april 2009 nr. 
19 om havner 
og farvann §7 
annet  ledd. 
 

Datasettet er en del av forskrift om farleder, 30. 
november 2009 nr. 1477. Egen kartløsning 
tilhørende forskriften med mulighet for 
nedlasting av data på formatene: SOSI, Shape og 
Excel. Her er datasettet navngitt som "HFL 
Hovedledenes og biledenes arealmessige 
utstrekning."URL til egen kartløsning: 
http://kart.kystverket.no/default.aspx?gui=1000
04&lang=2 

 
 
Når Kystverket nå melder inn ovennevnte datasett i denne tilleggsuttalelsen, ber vi samtidig om at 
Miljøverndepartementet ser bort fra den første høringsuttalelsens 2. avsnitt. I tillegg ber vi om at 
rapportens vedlegg 9.2 Vedlegg – Mulige framtidige datasett i det offentlige kartgrunnlaget, 
oppdateres ved at datasettet ”Farledsareal” tas ut av denne oversikten. 
 
Kystverket har allerede på plass nødvendig geodatainfrastruktur (forvaltnings- og 
tjenesteløsninger) som skal til for å oppfylle de tekniske leveransene på de aktuelle datasettene. 
Det vil imidlertid påløpe Kystverket ekstra arbeid med å oppfylle en del av dokumentasjonskravene 
(produktark, produkspesifikasjon, dekningskart, brukerveiledning og presentasjons-/tegneregler). 
 
Kystverket arbeider kontinuerlig med å spesifisere, etablere og dokumentere etatens geodata. Det 
er derfor sannsynlig at Kystverket vil spille inn flere typer datasett i fremtidige revisjoner av Det 
offentlige kartgrunnlaget, og etatens geodatamiljø vil snarlig sette i gang et arbeid med å kartlegge 
fremtidige datasett som anses å være aktuelle. Vi mener derfor det er fornuftig at det legges opp til 
en årlig revisjon av innholdet i det offentlige kartgrunnlaget. Samtidig ønsker vi å påpeke at den 
oversikt og det veiledningsmateriell som vil fremgå av det offentlige kartgrunnlaget, klart 
informerer om at den til en hver tid gjeldende listen over datasett, ikke er en komplett liste over 
datasett som kan brukes alene ved planlegging og saksbehandling i henhold til plan- og 
bygningsloven. 
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