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Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og 
viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett 
 
Det vises til Samferdselsdepartementets (SD) brev av 8. april 2022 vedlagt Kommunal- og 
distriktdepartementets (KMD) brev av 7. april med vedlegg i ovennevnte sak. Statens 
jernbanetilsyn (SJT) har også mottatt denne henvendelsen direkte fra KMD og vi setter derfor 
dette departementet i kopi i vårt brev til SD. 
 
SJT har særlig merket seg artikkel 1 i direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av 
informasjon fra offentlig sektor (direktivet). I denne bestemmelsens nr. 1 bokstav b punkt ii) 
fremkommer det at direktivet gjelder for offentlige foretak som fungerer som ytere av tjenester i 
samsvar med artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1370/2007 (kollektivtransportforordningen).1 Det 
innebærer at eksisterende dokumenter som slike foretak innehar skal følge et sett med 
minsteregler for viderebruk og de praktiske ordningene for å lette viderebruk av slike 
dokumenter. Formålet er å fremme bruken av åpne data og stimulere til nyskapning innenfor 
produkter og tjenester. 
 
Direktivet får ikke anvendelse på dokumenter som er produsert av offentlige foretak etter 
kollektivtransportforordningen som faller utenfor virkeområdet for yting av tjenester av allmenn 
interesse eller som er knyttet til aktiviteter som er direkte utsatt for konkurranse.  
 
Det fremkommer av høringen til KMD at disse reglene allerede følger av offentleglova med 
forskrifter. 
 
Videre har SJT merket seg at offentlige foretak, også de som utfører offentlig kollektivtransport 
med jernbane, faller inn under direktivets bestemmelser om dynamiske data og datasett med 
høy verdi. Dette er nærmere beskrevet i høringen fra KMD.  
 
Endelig har SJT lagt merke til at hvilke datasett som skal ansees for å ha en høy verdi skal 
fastsettes nærmere ved en gjennomføringsrettsakt i EU som forventes vedtatt i løpet av året. 
Kategoriene for slike datasett fremkommer i vedlegg I til direktivet, der det er satt opp en liste 

 
1 Parlaments- og rådsforordning av 23. oktober 2007 om offentlig kollektivtransport med jernbane og på vei. 
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med tematiske kategorier for datasett med høy verdi. I punkt 6 på denne listen fremkommer 
«mobilitet», som KMD i høringen omtaler som «transportdata». Det foreslås i høringen fra KMD 
at Kongen kan gi forskrifter om hvilke datasett som har høy verdi.  
 
SJT påpeker at dette kommende regelverksarbeidet vil kunne få betydning for data som 
offentlige foretak som utfører offentlig kollektivtransport med jernbane er i besittelse av. Det 
vises her særlig til direktivets artikkel 14 som pålegger disse særskilte plikter.  
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Avdelingsdirektør, Markedsovervåking 
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