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Høringsuttalelse til rapport om det offentlige kartgrunnlaget 
 
Norsk Vann støtter behovet for et nærmere arbeid for å utrede generell 
registreringsplikt for ledninger i grunnen, herunder vurderinger om hvorvidt 
ledningsdata bør inngå som del av det offentlige kartgrunnlaget.  

 
Norsk Vann*) viser til departementets høringsbrev datert 24.05.2012, med høring av 
rapporten «Det offentlige kartgrunnlaget. Innhold, rutiner og ansvar» utarbeidet av 
Kartverket på oppdrag for Miljøverndepartementet. 
 
Vi har ikke hatt anledning til å gå inn i detaljene i rapporten, men vil begrense vår uttalelse til 
det som står om ledningsdata på side 16 i rapporten: 
 
«Det er et stort behov for opplysninger om tekniske installasjoner under bakken i forbindelse 
med planlegging etter plan- og bygningsloven og senere detaljprosjektering og utbygging. 
Registrering av disse kommunaltekniske dataene er i varierende grad dokumentert – dvs. 
oversikter mangler for hvilke data som finnes hvor og hvem som eier eller har ansvar for 
dataene. Et mangelfullt lovverk og lite oppdaterte standarder gjør at registrering og 
distribusjon av denne type data i dag ikke har den kvalitet, tilgjengelighet og funksjonalitet 
som brukere av det offentlige kartgrunnlaget ønsker. Det er ingen sentral forvaltningsløsning 
for slike data, slik at den som har behov for dette er avhengig av direkte kontakt med den 
enkelte kommune og lednings-/kabeleier. Miljøverndepartementet arbeider aktivt med 
problematikken rundt manglende data om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, og 
departementet vurderer for tiden om det bør fastsettes en generell registreringsplikt i 
forskrift. Et slikt forslag vil i tilfelle bli gjenstand for en egen høring. Det vil i denne 
sammenheng være naturlig også å vurdere i hvilken grad ledningsdata bør inngå i det 
offentlige kartgrunnlaget.» 
 
Norsk Vann gir sin fulle støtte til behovet for et nærmere arbeid for å utrede generell 
registreringsplikt for ledninger i grunnen. Vi er enig i Kartverkets forslag om at vurderingen 
om ledningsdata som del av offentlig kartgrunnlag bør gjøres i forbindelse med utredningen 
vedrørende generell registreringsplikt.  
 
Vi minner om at et sentralt punkt i dette arbeidet vil være spørsmålet om informasjons-
sikkerhet, jf. en workshop om informasjonssikkerhet for ledninger i grunnen som ble avholdt 
19. juni 2012 med deltakere fra bl.a. ledningseiere og myndigheter. På workshopen kom det 
klart frem at regelverket for de ulike ledningsaktørene er svært forskjellig når det gjelder 
mulighet for offentliggjøring og utveksling av ledningsdata, og det er behov for nærmere 
avklaringer og harmoniseringer på dette feltet.  
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Norsk Vann vil generelt rose Miljøverndepartementet og Kartverket for deres aktive deltakelse 
i «Strategigruppe for samordning av ledninger i grunnen», der disse og andre sentrale 
spørsmål har vært gjenstand for diskusjon.  
 
Vi ser frem til en fortsatt god dialog i arbeidet med å komme frem til bedre samhandling 
mellom ledningsaktørene, herunder en bedre innsamling, bruk og utveksling av ledningsdata. 
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*) Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vann- og avløpssektoren. Organisasjonen skal bidra 
til å oppfylle visjonen om rent vann ved å sikre sektoren gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling 
og kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske kommuner, kommunalt eide VA-selskaper, kommunenes 
driftsassistanser for VA og noen private andelsvannverk. Norsk Vann representerer 360 kommuner med ca 95 % av 
landets innbyggere. Norsk Vann har en samarbeidsavtale med KS. 
 


