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ForetØpig høringsuttatelse om framtidig tilgang til grunnboks- og matr¡kkeldata,

samt anmodn¡ng om utsatt høringsfrist

Det vises til Miljøverndepartementets utredning om mulige avgivergrensesnitt for

grunnboks- og matrikkeldata. KS og kommunene trenger mer tid til å sette seg inn i de

juridiske problemstillingene og behovet for endringer i regelverket, ref. kap. 12 i

utredningen. Vi ber derfor om at høringsfristen utsettes til I'LO.ZOI2.

lnnledning
lnnbyggerens og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale

kommune/fylkeskommune. Disse sØker i stadig større grad informasjon og tjenester fra

kommunene på internett gjennom kommunenes egne hjemmesider/servicetorg' Noen av

de anbefalingene som utredningen presenterer ansees å ha betydning for hvordan

kommunene kan yte service og drive saksbehandling i saker som gjelder innbyggeren og

næringslivet, Dette er utgangspunktet til KS når vi velger å kommentere utvalgte sider av

utredningen.

Nettbaserte sØke- og visningstjenester
KS stØtter utredningens anbefaling om at publikum skal få gratis tilgang til all grunnboks- og

matrikkelinformasjon på web for enkelteiendom via en særskilt søke- og visningstjeneste

egnet for dette formålet. Dette ansees som viktig etter at tjenesten <Min eiendom> ble lagt

ned i forbindelse med avviklingen av <Min side>'

KS ønsker i denne sammenheng å henlede oppmerksomheten på det fokus som regjeringen

har når det gjelder en samordning av statlige og kommunale tjenester. Det ansees derfor

som viktig at en slik visningstjeneste utvikles og tilrettelegges på en slik måte at den enkelt

kan integreres i andre portaler, for eksempel i kommunale servicetorg for de kommunene

som ønsker en slik løsning. En slik tilrettelegging for samordnet bruk av en felles tjeneste

kan oppnås ved at KS trekkes med i Kartverkets videre arbeid med å kravspesifisere denne

tjenesten.
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Etablering av viderebruksløsninBer beregnet på aktører i næringslivet
KS stØtter utredningens anbefaling om at Kartverket skal tilrettelegge for en effektiv
viderebruk av eiendomsinformasjon beregnet på aktører i næringslivet. Dette er itråd med
regjeringens uttrykte viderebrukspolitikk.

Følgende ansees som sentralt for kommunene i denne sammenheng:
¡ Det må settes strenge krav til distributØrer som får tilgang til slike kopier.
¡ Det må etableres løsninger som sikrer at kopiene blir løpende oppdatert og har en

kvalitet tilsvarende den sentrale matrikkelen og grunnboken, dette som grunnlag for
utvikling av verdiøkte produkter og tjenester.

o De avtalene som inngås med aktører i næringslivet må ta høyde for at dagens praksis
med at kommunene tilrettelegger og selger informasjonsprodukter til markedet,
primært meglere ogbygg/anlegg, kan videreføres uendret.

KS mener at etablering av viderebruksløsninger vil skape konkurranse, Øke tilfanget av
elektroniske tjenester, samt øke kvaliteten på de tjenestene som tilbys. For kommunene
betyr dette større valgfrihet og en større trygghet for at nØdvendige elektroniske tjenester
eksisterer, hartilfredsstillende kvalitet og kan integreres ikommunal saksgang på en rekke
områder, eksempelvis i plan- og byggesaksbehandling.

Juridiske problemstillinger og behovet for endringer i regelverket
KS kan ikke uten videre støtte de anbefalingene som prosjektgruppen gir mht. utforming av
nye forskrifter. KS trenger mer tid til en gjennomgang av utredningens forslag på dette
området. KS ønsker også mer tid til en gjennomgang av de forslagene som gjelder forholdet
til behandling av personopplysninger. Så langt har KS diskutert utredningens anbefaling med
fagrådet i Geovekst-kommune og har følgende kommentarer:

Regelverket rundt utlevering av opplysninger fra matrikkelen utfordrer kommunenes
praksis, for eksempel ved utlevering av nabolister i forbindelse med saker etter plan-
og bygningsloven og matrikkelloven. Dagens ordning er for tungvint og byråkratisk,
og vi kan heller ikke se at dette bedres med utredningens forslag til nytt regelverk.
Regelverket rundt varslingsplikt knyttet til endringer i matrikkelen er for byråkratisk
og innebærer økt ressursbruk i kommunene, eksempelvis flytting av bygningspunkt
inn i bygningskropp, forbedring av koordinater på eiendomsgrenser
grunnet mer nØyaktige målinger der eiendomsgrensene ikke er endret i terrenget.
KS og fagrådet i Geovekst-kommune mener at regelverket og forholdet til
personopplysninger, slik dette er beskrevet i utredningen, ikke samsvarer med
regjeringens uttalte Ønske om å forenkle offentlig saksbehandling til nytte for
inn byggeren og næringslivet.
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