
 



HØRINGSSEMINAR 

 

• Mulighet for å lagre data fra 

grunnbok og matrikkel lokalt 

hos markedsaktører med 

løpende tilgang på oppdaterte 

endringsdata. 

 

• Dette for å kunne drive en 

aktiv utvikling av 

verdiøkende tjenester og 

produkter mot næringslivet. 

– Integrasjoner 

– Vaskejobber 

– Rapporter  

– Analyser 

 

 

 

• Rolleavklaring mot Kartverket 

er påkrevet 

– Skal Kartverket være både 

myndighetsorgan og 

kommersiell aktør? 

 

• Næringslivet må sikres 

tilgang til rådata.  

– Omforent forståelse av 

begrepet “rådata” 

– Løpende oppdateringer 

 

 

 

 

Geomatikkbedriftenes ønsker Forutsetninger 



ROLLEAVKLARINGER OG  

TILGANG TIL RÅDATA  
 

• GB mener videre at man på forhånd må ha avklart og rolledeling 

mellom Kartverket og private aktører 

 

• GB mener at man må ha avklart prismodeller 

 

• GB mener at det er svært uheldig at utredningen ikke svarer på 

mandatet når det gjelder definisjon av rådata, men innfører et 

nytt begrep – grunndata 

 

 

 



KARTVERKETS ROLLE I FORHOLD TIL 

KONKURRANSE I MARKEDET 
• Utredningen er uklar i forhold til Kartverkets rolle i 

verdikjeden  

 

• På den ene siden har kartverket myndighetsrollen som produsent og 

videreformidler av kart og eiendomsdata 

 

• På den andre siden rollen som en kommersiell aktør som tilbyr 

verdiøkende tjenester basert på de offentlige rådataene på 

området  

 

• GB mener at SK kommer i konkurranse med andre private aktører i 

et marked. Dette kan gi opphav til problemstillinger av 

konkurransemessig art 

 

• Det må etableres en egen regnskapsmessig enhet. 

(konkurranseloven) 

  



KARTVERKETS ROLLE I FORHOLD TIL 

KONKURRANSE I MARKEDET 
 

• Utredningen legger opp til to grensesnitt 

– Massivnedlastning 

– Spørregrensesnitt for «mindre kompetente» aktører. 

 

• Dette skaper uklare forhold: 

– Vi mener at de markedsaktører som skal drive verdiskapning på 

eiendomsdata må inneha nødvendig kompetanse til å håndtere 

massivnedlastnings-grensesnittet (autoriserte markedsaktører) 

  

– Kartverket «hjelper» mindre kompetente aktører med 

produktutvikling og konkurrerer med sine største kunder om å 

betjene det kommersielle markedet 

 

– Kan komme i strid med prinsippet om ikke diskriminerende 

tilgang (ulike forutsetninger for forretningsutvikling)   



PRIS PÅ DATA 

• Data må tilgjengeliggjøres mot et fast vederlag som ikke er 

knyttet opp mot kundens nytte / viderebruk av dataene. 

 

• Prisen må fastsettes i forhold til kostnadene med tilrettelegging 

for avgiving av data. 

 

• Kartverkets kostnader knyttet til informasjonsplikten mot 

publikum i form av enkeltoppsalg må dekkes av offentlige 

bevilgninger. 

 

• Samme innpris for alle som skal drive verdiøkning skaper 

kreativitet og konkurranse om løsninger og utpriser. 

  

• Det må være mulig å fastsette en fastpris som er rasjonell og som 

legger til rette for å oppnå lovens formål om viderebruk av data 

og som ikke er til hinder for verdiøkning. 

 



RÅDATA- GRUNNDATA 

• Forvansker denne diskusjonen 

 

• Utredningen uttaler at MD skal beslutte nivået på et 

massivnedlastningsgrensesnitt. Dette grensesnittet bør i henhold 

til utredningen utformes av Kartverket i dialog med 

markedsaktørenes bransjeforeninger. 

 

• Det er viktig at arbeidet nytt massivt nedlastingsgrensesnitt  

kommer i gang. 

 

 

 



RÅDATA - GRUNNDATA 

• Det finnes i dag et avgiver-grensesnitt på matrikkelen som 

avleverer alle data i et maskinlesbart format og dette er 

aksepetert av en rekke markedsaktører som et vel fungerende 

«rådataformat». 

 

• Dagens situasjon 

– Dagens API mot matrikkelen fungerer utmerket 

– Eksisterende EndringsLogg API mot matrikkelen kan benyttes både til 

Massivnedlasting og Løpende oppdatering 

– NKGS laster ned alle endringer i døgnet i hele Norge på 11 min!!! 

– Sett i gang og utvikle tilsvarende løsning mot Grunnboka! 

– Markedet må kunne ta i bruk nedlasting fra Matrikkelen så raskt som 

mulig. Vi trenger ikke vente på at alt er løst! 

 



KARTVERKETS BEARBEIDING AV 

RÅDATA TIL GRUNNDATA 
 

 

• GB føler at denne problemstillingen er knyttet til finansieringen 

av Kartverket. MD pålegger Kartverket store inntekter på salg av 

data. Dette skaper: 

 

– Behov for egen produktutvikling hos Kartverket 

– Behov for egne salgsaktiviteter 

– Behov for å ta betalt for viderebruk 

 

• Dette medfører uklare forhold som strider mot: 

– Offentlighetslov 

– Konkurranselov 

– Grunnlag for verdiøkende tjenester 



FORHOLD TIL PERSONVERN 

• Prosjektgruppen foreslår at markedsaktørene må søke Kartverket om 

tilgang til eiendomsinformasjon og overlate til Kartverket å 

vurdere markedsaktørenes behov. 

 

• Vi mener at: 

– Autoriserte aktører må behandle data (og har et selvstendig 

ansvar) etter norsk lov. 

• Matrikkleloven 

• Personopplysningsloven 

• Meldeplikt til Datatilsynet 

• Nødvendige sikkerhetsrutiner jfr POL §§ 13 og 14 

 

– Jfr. Brønnøysundregisterene 

• «Her er dataene – følg norsk lov» 

 

 



IMMATRIELLE RETTIGHETER 

• Vi opplever at kartverket hevder immaterielle rettigheter som et 

virkemiddel 

– til å forby en hver viderebruk som ikke er forhåndsgodkjent 

– til å krever avgift for viderebruk 

 

• Det burde være mulig å opprettholde Statens immateriell rettigheter 

uten at denne retten brukes til å hindre fri viderebruk. Hvis ikke bør 

den oppheves. 

 

• Vi oppfatter det som spesielt at det er landets tinglysingsmyndighet, 

som på denne måten prøver å hindre retten til fri viderebruk av 

tinglyste data som følger av både offentlighetslovens § 7 og av 

tinglysingens funksjon.  Tinglyste data er innhentet nettopp med sikte 

på viderebruk;  det er derfor de er tinglyst;   

 

 

• Jfr Brønnøysundregistrene som har immaterielle rettigheter, men 

tillater fri viderebruk 



INNTEKTER PR ÅRSVERK  

FRA PRIVAT SEKTOR 
 

 

 

 

 



Statens inntekter pr årsverk fra privat sektor 

    

  NOK Skatt/avg i % Skatt 

Inttekt pr ansatt 1 000 000   

    

Lønn 600 000 47,0 % 282 000 

    

Arbeidsgiver avgift 84 600 14,1 % 84 600 

    

Dritfsutgift pr ansatt 215 400   

    

Fortjeneste 100 000 28 % 28 000 

    

  1 000 000   394 600 

Antall Årsverk 100   39 460 000 


