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Høringsuttalelse - forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven 
om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og 
andre anlegg i grunnen 

Vi viser til Miljøverndepartementets høringsbrev datert 05.09.2013 med tilhørende 
høringsnotat angående ovennevnte. 

Kystverket er positive til forslaget om innføring av nye krav om dokumentasjon for ledninger 
og andre anlegg i grunnen. Behovet for å vite hvor ledninger og anlegg er plassert er viktig 
i forbindelse med ankring, utdypinger og andre tiltak på sjøbunnen. Forslaget om innføring 
av nye krav til dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre 
anlegg i grunnen vil kunne bidra til vesentlig mer oppdaterte sjøkart, og dette vil medføre 
sikrere navigasjon og bedre arealforvaltning i kystsonen.  

Kystverket viser til høringsnotatet punkt 9.1.1 Forslag til endringer i kart- og planforskriften, 
som foreslår ny § 8a femte ledd. Foreslått bestemmelse sier at det ikke er påkrevd med 
ytterligere rapportering dersom ledningstiltak faller inn under havne- og farvannsloven § 27 
”og det er gitt melding om endelig plassering til Kystverket”. Vi påpeker at det er Kartverket 
sjødivisjonen som skal ha melding om nøyaktig plassering av tiltaket, og at Kystverket skal 
motta kopi av denne meldingen, jf. høringsnotatet punkt 4.7 første avsnitt. Forslag til 
endring i kart- og planforskriften § 8a femte ledd bør derfor lyde ”(…) og det er gitt melding 
om endelig plassering til Kartverket sjødivisjonen”. 

Det er foreslått 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 
nødvendige opplysninger om tiltaket, jf. høringsnotatet punkt 1. Kystverket er positive til en 
brukervennlig løsning. Vi foreslår derfor at det også bør være mulig for tiltakshaver å velge 
Kystverket som kopimottaker når opplysningene legges inn på nettsiden. Dette kan for 
eksempel gjøres ved å lage et avkrysningsalternativ som heter ”send kopi til Kystverket” 
som kan hakes av før meldingen blir sendt til Kartverket sjødivisjonen, slik at kopi 
automatisk blir sendt til oss. Dette vil medføre at Kystverket i større grad vil motta kopi av 
meldinger som sendes til Kartverket, og det vil forenkle prosessen for tiltakshaver. 

Høringsnotatet punkt 4.7 omhandler informasjon om ledninger i sjøen og på bunnen som er 
forbundet med land. I siste avsnitt vises det til at havne- og farvannsloven har hjemmel i  
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§ 11 andre ledd til å forskriftsfeste nærmere hva som skal meldes til offisiell 
sjøkartmyndighet, og at Kystverket er i dialog med Kartverket sjødivisjonen om innholdet i 
en slik forskrift. Utover dette har ikke Kystverket merknader til forskriftsfesting av de nye 
kravene med hjemmel i havne- og farvannsloven. 

I høringsnotatet punkt 4.7 tredje avsnitt heter det at Miljøverndepartementet mener det er 
nødvendig at kravene til registrering av ledninger mv. på land er samordnet med kravene til 
registrering av ledninger i sjø og på sjøbunn, og at det er viktig å involvere Kystverket som 
myndighet etter havne- og farvannsloven i arbeidet med en ny produktspesifikasjon for 
registrering av ledninger mv. i grunnen. Kystverket er positiv til dette, og ønsker å delta i 
SOSI-arbeidsgruppe 7b. 

Vi viser også til høringsnotatet punkt 2.3 Behov for samordning og styring, hvor det heter at 
det er etablert et eget forum mellom myndighetene og ledningsaktørene. Forumet skal 
blant annet være en pådriver og diskusjonspartner for regelverksutvikling, standardisering 
og avtaler om samarbeid mellom aktører, og det skal bidra til økt samordning gjennom 
eksternt informasjonsarbeid. Kystverket ønsker også å delta i Samarbeidsforum for 
ledninger i grunnen. 
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