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BeslutningBeslutning  BeslutningBeslutning  

Brev fra Justis-
departementet  
11. februar 2010 ”fullmakt til å … fremme løsningsforslag for 

formidling / avgivergrensesnitt…”
 
”…forventes det at Statens kartverk og 
Norsk Eiendomsinformasjon har et tett og 
godt samarbeid og at man sikrer 
grunnboksinformasjon ut til markedet.”

”fullmakt til å … fremme løsningsforslag for 
formidling / avgivergrensesnitt…” 
 
”…forventes det at Statens kartverk og 
Norsk Eiendomsinformasjon har et tett og 
godt samarbeid og at man sikrer 
grunnboksinformasjon ut til markedet.” 
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Kartverkets roller Kartverkets roller 
(Tinglysing) før 2011(Tinglysing) før 2011  
Kartverkets roller Kartverkets roller 
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Kartverkets mål Kartverkets mål ––  data data 
skal brukesskal brukes  
Kartverkets mål Kartverkets mål ––  data data 
skal brukesskal brukes  

 

Kartverket skal på vegne av staten 
samle inn og tilgjengeliggjøre 

eiendomsdata, slik at næringslivet 
finner det attraktivt å utvikle 

kommersielle produkter – enklere, 
raskere og billigere. Kartverket skal 
også formidle enkle innsynsløsninger 

til økt nytte for samfunnet 



Hva vil Kartverket?Hva vil Kartverket?  Hva vil Kartverket?Hva vil Kartverket?  

• Innføre e-tinglysing 

• Gi enklere, raskere og billigere 
tilgang til 
eiendomsinformasjon 

• Innføre enklere prismodeller 
som er attraktive for 
næringslivet 

• Forvalte fagsystemet selv 

 



Eiendomsinformasjon Eiendomsinformasjon   
--  utredning utredning   
Eiendomsinformasjon Eiendomsinformasjon   
--  utredning utredning   

• Nytt massivt nedlastnings grensesnitt 
xml 

• Mulighet for enkle og gratis  
publikumsløsninger 

• Endringslogg – periodevis effektiv 
oppdatering av lokalt lagrede data 

• Markedsaktører kan laste ned 
(personopplysninger begrenset) 

• 24/7 

• Standardiserte API 

• Nivå for informativt format skal 
nærmere  fastsettes i dialog med 
bransjen og godkjennes av MD 

• Viderebruksdirektivet hensyntatt   

 



IkkeIkke--diskriminerende diskriminerende 
avgivergrensesnittavgivergrensesnitt  
IkkeIkke--diskriminerende diskriminerende 
avgivergrensesnittavgivergrensesnitt  

”Det stilles spørsmål ved hvorfor det ikke 
lar seg gjøre å definere rådata som 
innlagte data, også kontrollerte, som ikke 
er videre bearbeidet. Begrepet 
"grunndata" blir oppfattet slik at dette 
representerer data som er innlagte data 
som er videre bearbeidet av Statens 
kartverk på en måte som ikke lar seg løse 
opp av mottakerne.”  

”Det stilles spørsmål ved hvorfor det ikke 
lar seg gjøre å definere rådata som 
innlagte data, også kontrollerte, som ikke 
er videre bearbeidet. Begrepet 
"grunndata" blir oppfattet slik at dette 
representerer data som er innlagte data 
som er videre bearbeidet av Statens 
kartverk på en måte som ikke lar seg løse 
opp av mottakerne.”  



    Utgangspunkt Utgangspunkt ––  som BR som BR   

  
    Utgangspunkt Utgangspunkt ––  som BR som BR   

  

• BR har gode løsninger 

• BR har bygget på at data er statens 
data, lagt til grunn at de immaterielle 
rettigheter ligger til staten /BR-
registrene 

• Viderebruksdirektivet ikke vært til hinder 
for å utvikle gode offentlige løsninger 

• BR har brukt nye digitale 
løsninger/plattformer for å spre 
opplysninger og data om registrene 

• Dette ikke vært bestridt eller problem i 
forhold til egne forhandlere for BR 

 

 

• Utredningen 
legger opp til 
samme 
grensesnitt som 



Videre drift og Videre drift og 
forvaltning av forvaltning av ReginRegin@@  
Videre drift og Videre drift og 
forvaltning av forvaltning av ReginRegin@@  

Vi reduserer Vi reduserer 
risiko ved å risiko ved å 
ta ansvar for ta ansvar for 

drift og drift og 
forvaltning av forvaltning av 

fagfag--
systemenesystemene  

selvselv  



Distribusjon etterDistribusjon etter  
ny modellny modell  
Distribusjon etterDistribusjon etter  
ny modellny modell  
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R 

Avgivergrensesnitt 

Ny restrukturert 
database 

http://www.eiendomsinfo.no/
http://www.midasdata.no/


Løsningen basert påLøsningen basert på  Løsningen basert påLøsningen basert på  

1.Aksept for statens eierskap til data 

2.Aksept for rett til egen distribusjon 

3.Aksept for ikke-diskriminerende distribusjon 

4.Aksept for tilrettelegging for næringslivet  

5.Aksept for sikring av inntekter 



Finansiering av ønsket Finansiering av ønsket 
løsningløsning  
Finansiering av ønsket Finansiering av ønsket 
løsningløsning  

• Tilnærmet full finansiering 
gjennom statsoppdraget 

 
Alternativt: 

 

• Finansiering gjennom 
formidlingsinntekter 

 

 

 



Enkle og forutsigbare Enkle og forutsigbare 
prismodellerprismodeller  
Enkle og forutsigbare Enkle og forutsigbare 
prismodellerprismodeller  

                
             DATA SKAL BRUKES!  
 
  Skal være attraktivt for næringslivet! 
 
 
              



Ønsket løsning betyrØnsket løsning betyr  Ønsket løsning betyrØnsket løsning betyr  

• At staten tar ansvar for å definere 
rollene. 

• At næringslivet sikres tilgang til gode 
data gjennom godt samarbeid 

• At staten sørger for enkle og rimelige  
løsninger for brukerne 

• At staten selv kan velge digitale 
plattformer for moderne brukere 

• Det finnes mange gode løsninger i andre 
fagområder som Kartverket bør lære av 



 

 


