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Høringsbrev - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om 
skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold 

Det vises til høringsbrevet og tilhørende forslag til lov om opptak og bruk av 
informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og 
bunnforhold.  

Tilknyttet bunnforhold, så er Kystverket meget positiv til den oppmykningen fra 
dagens forbud som lovforslaget, og departementets nåværende kommentarer til ny 
forskrift/forvaltningsregime, vil innebære. I sær mener vi at en tilgjengeliggjøring av 
samtlige bunndata ned til 30 meter vil være av stor betydning. Det vil ha stor 
betydning for sjøsikkerheten i norske farvann, men også i den daglige drift. 

Når det gjelder bunndata dypere enn 30 meter, så har Kystverket stor forståelse for 
at disse data må være sikkerhetsgradert når detaljnivået blir for stort. Det til tross 
for at Kystverket i mange tilfeller også vil ha behov for denne typen data. Tilknyttet 
dette, vil derfor utfyllende presiseringer gitt i forskrift, sammen med et mer effektivt 
forvaltningsregime, være viktig. Blant annet bør det være mekanismer på plass som 
sikrer hurtig tilgang til detaljerte og sikkerhetsgraderte data i situasjoner der 
tidsaspektet er viktig – for eksempel til oljedriftssimuleringer ved en hendelse som 
medfører akutt oljeforurensning. Men det er også forhold som gjelder utdypingstiltak 
og avledningsprodukter (for eksempel data tilknyttet ankringsområder og havner) 
som vil kunne ha behov for noen ytterligere tydeliggjøringer i en forskrift. 

Oppsummert støtter Kystverket det foreliggende forslaget til ny lov. Samtidig ser vi 
at det videre arbeidet med en forskrift om bunndata, og etableringen av et effektivt 
forvaltningsregime, vil ha størst betydning for vårt daglige virke. Kystverket bidrar 
derfor gjerne i det videre arbeidet tilknyttet dette. 
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