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         Oslo, 13. september 2013 
 
 
Høringsuttalelse - forslag til endring i tinglysingsloven 
 
 
IKT-Norge takker for invitasjon til å avgi uttalelse i forbindelse med foreslåtte endringer i 
tinglysingsloven. Vår organisasjon representerer IKT-næringen i Norge, og har omlag 350 
medlemsbedrifter som leverer varer og tjenester innen hele spekteret av IKT.  
 
Tilgang til digitalt innhold er en forutsetning for vekst og innovasjon i vår næring. Norske 
programvarebedrifter konkurrerer i et globalt marked, og det er avgjørende for aktørenes 
konkurransekraft at det i Norge legges tilrette for omfattende, ikke-diskriminerende tilgang til 
data. Geografisk informasjon, som kart- og eiendomsdata, er verdifulle data med stort potensial 
som basis for utvikling av nye digitale tjenester. 
 
IKT-Norge er opptatt av næringslivets mulighet til å drive verdiskaping på offentlig informasjon, 
ved verdiøkning av offentlige rådata. Det er avgjørende at Kartverket ikke får kommersielle 
fordeler på bekostning av næringsaktører, og at Kartverket ikke driver kommersielle aktiviteter 
som konkurrerer med næringsaktører. Vi synes derfor det er positivt at Miljøverndepartementet 
tydelig gir uttrykk for at formålet med lovendringen er å legge til rette for at næringsaktører 
utenfor Statens kartverk kan drive verdiøkning på grunnboksdata, i egenskap av å være 
selvstendige behandlingsansvarlige i personopplysningslovens forstand. 
 
Høringsnotatet tar utgangspunkt i personopplysningslovens krav til et behandlingsgrunnlag 
dersom aktører skal få tilgang til store mengder grunnboksdata. IKT-Norge stiller spørsmål ved 
behovet for en ny lovhjemmel for behandling av tinglyste data. Tinglyste data er per definisjon 
offentlige data, og formålet er at de skal gjøres tilgjengelige for allmenheten. Norsk 
Eiendomsinformasjon har også i over 20 år har tilgang til hele grunnboksdatabasen, og vi kan 
ikke se at det ligger utfordringer i dagens lovverk for at også andre norske aktører skal få denne 
tilgangen. 
 
IKT-Norge er svært opptatt av sikring av personvernet. Vi er imidlertid også vare på forsøk på å 
bruke personvernhensyn som middel for å oppnå andre mål, holde tilbake offentlig informasjon 



eller begrense muligheten for verdiskaping i privat sektor. Vi kan ikke se at tilgang til 
grunnboksdatabasen for utvikling av verdiøkende tjenester innenfor rammene av norsk lov vil 
utfordre personvernet. 
 
Avslutningsvis ber vi Miljøverndepartementet sikre at eventuelle endringer i lovtekst bidrar til økt 
konkurranse i markedet for verdiøkning av data basert på grunnboken.  
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Liv Freihow 
Direktør næringspolitikk 


