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Høringssvar om - forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, 

forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen.  

 

Drammen kommune takker for invitasjonen til å komme med uttalelse om forslaget. 

Internt i Drammen kommune er forslaget hørt i virksomhetene: 

 

Vei Natur Idrett 

Kart og Geodata 

Byplan 

 

Virksomhetenes uttalelser 

  

 

Uttalelse fra virksomhet Vei Natur Idrett – konsekvens for veieier 

Endringsforslagene er etterspurt av Drammen Kommune som veieier og vil gjøre det lettere for veieier å 

organisere tiltak i veien. Spesielt vil dette være til fordel der hvor det er usikkerhet om hvem som eier 

infrastruktur som påtreffes i grunnen. Det samme gjelder for kummer i veibanen som ingen vedkjenner seg 

eierskap til. 

Høringsnotatet sier lite om hvordan registreringen skal organiseres utover at ”Kartverket i samarbeid med 

kommunene skal etablere en egen nettside hvor tiltakshaver gratis og på en enkel måte skal kunne legge inn 

koordinater og andre opplysninger om tiltaket”. 

Dersom dette betyr at kommunene pålegges å yte nye tjenester ved å forvalte systemet og følge opp eierne av 

infrastrukturen, bør kommunene kunne kreve en form for betaling for tjenesten. 

 

Uttalelse fra virksomhet Kart og Geodata 

Kart- og geodataavdelingen ønsker å bemerke at det i høringsnotatet ikke er beskrevet hvilke konsekvenser 

det vil ha for kommunene at de forslåtte kravene til dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for 

ledning og andre anlegg i grunnen innføres. Forslaget om at ”registrering av tiltakene skal skje gratis og på en 

enkel måte, gjennom en nettside som Kartverket og kommunene skal etablere i samarbeid”, framstår etter vår 

mening som noe uklart. Det er blant annet grunn til å stille spørsmål om hvordan Kartverket og/eller 

kommunene skal kunne kontrollere at alle data som i henhold til forskriften skal leveres inn, faktisk blir levert, 

og hvordan dataflyten videre skal være.  



 
 

  

Dersom kommunene skal ha en rolle i mottak av slike data, vil det kreve et mottaks- og kontrollapparat som 

ikke er på plass i dag. Det er også viktig å tydeliggjøre hvilken rollefordeling det skal være mellom Kartverket 

og kommunene, ikke minst når det gjelder oppfølging av at data blir levert.  

Vi støtter fullt ut prinsippet om at originaldata, det vil si de meste detaljerte dataene, skal forvaltes av 

ledningseier, og at det er trasèdata som på sikt skal vises i ”Det offentlige kartgrunnlaget”.  Utfordringene 

knyttet til informasjonssikkerhet må ligge hos ledningseier. 

Å få på plass standarder for registrering og utveksling av data må være en prioritert oppgave for at det som 

det her legges opp til skal la seg gjennomføre. Det er viktig at kommunen på en enkel måte kan få tak i 

nødvendige data for sin saksbehandling og andre forvaltningsoppgaver. 

 

Uttalelse fra virksomhet Byplan 

Registrering vil i fremtiden kunne være til hjelp ved byggesaksbehandling, men det forutsetter en komplett og 

enhetlig registrering. Dersom forslaget blir vedtatt medfører det at vi må stille krav om registrering i den 

enkelte byggesak. Sannsynligvis vil dette skje ved at vi endrer krav & informasjon. Krav må følges opp med 

kontroll / tilsyn. Basert på erfaring med eksisterende krav ser vi at dette sannsynligvis vil føre til flere 

midlertidige vedtak og mer omfattende saksbehandling. Vi anbefaler at konstruksjoner som enkelt kan påvises 

i ettertid ikke omfattes av registreringsplikt. 
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