
 

 
 

 
Hovedkontoret - Kystforvaltningsavdelingen 

Sentral postadresse:  Kystverket 
Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

Telefon: 
Telefaks:  

+47 07847 
+47 70 23 10 08 
 

Internett: 
E-post: 
 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
 

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242 
 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 

 

 
  
 
 
 

Klima- og miljødepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030 OSLO 
 
 

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2015/1821-2 

Arkiv nr.: 
008 

Saksbehandler: 
Lene Gjelsvik/Simen Slotta 

Dato: 
12.08.2015 

Uttale fra Kystverket til krav til aktiverbare geodatatjenester – endring av 
geodataforskriften som følge av nye INSPIRE-regler 

Kystverket har sett gjennom høringsnotatet, og har ikke vesentlige kommentarer til 
innholdet. Endringene er av teknisk art (begrenset omfang) og knytter seg til nye 
EU/INSPIRE-krav til hvordan aktiverbare geodatatjenester skal dokumenteres. De nye 
kravene dreier seg om påkrevde metadata for fremsøkning av tjenesten og metadata som 
dokumenterer selve tjenesten (ansvarlig enhet, kontaktinformasjon, oppetid, 
koordinatsystemstøtte m.m). 

Aktiverbare geodatatjenester er typisk webservices som Kystverket etter hvert vil sette 
opp for å kunne tilby mer avansert bruk av våre geodata. Vi ønsker å tilby et ”Kystverkets 
Geodata-API”, i første rekke med de data vi har avtalt leveranse på gjennom Norge digitalt. 
Vi har allerede begynt å teste dette med bl.a. fartsforskriftsdataene, slik at disse kan 
tilgjengeliggjøres på en måte som tredjepart ønsker, for eksempel til utvikling av en 
skreddersydd ”fartsapp” for fritidsbåtførere. 

Oppsett av denne type tjenester er ikke påkrevd av Norge digitalt/geodataloven. Settes 
slike tjenester opp på data som omfattes av våre avtalefestede data (som også er INSPIRE-
data), skal de dokumenteres i henhold til de nye metadatakravene i denne 
forskriftsendringen. Det er etter vårt syn bare positivt at dokumentasjonen av slike 
tjenester standardiseres, både for tilbyder og de som skal benytte dem. Når vi etter hvert 
setter et ”Kystverkets Geodata-API” i produksjon, er det også i vår interesse å 
dokumentere dette på best mulig måte.  
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