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Høringsuttalelse på NOU 2013:2 Hindre for digital verdiskaping 

 
Viser til utsendt høringsbrev av 17.1.2013.  
 
På vegne av kommunene Halden, Sarpsborg, Hvaler, Råde, Rygge, Moss, Våler og 
Fredrikstad oversendes uttalelse til NOU 2013: 2. 
 
 
Generelt 

Det er viktig for kommunene at det videreutvikles tjenester som fremmer økt verdiskaping på 
grunnlag av offentlige digitale kart- og geodata. 
 
Grunnlaget for økt digital verdiskaping er avhengig av at nødvendige data finnes digitalt og at 
de har riktig kvalitet og er oppdatert gjennom mest mulig kontinuerlige ajourførings-
prosesser. 
 
I tillegg må disse dataene være enkelt tilgjengelig på en standardisert form gjennom gode 
forvaltningssystemer for distribusjon og dokumentasjon. 
 
 
Kap. 7.6. 

Hjemmelen til å kunne ta betalt for kart- og geodata bør ikke fjernes slik det er foreslått i 
kapittel 7.6, 11. avsnitt. 
 
«Hovedregelen i offentlighetsloven med forskrifter er at offentlig informasjon skal være offentlig og 

gratis. Likevel inneholder forskrift til offentlighetsloven et særlig unntak som muliggjør at det kan tas 

betalt for kartdata og eiendomsinformasjon. Digitutvalget ber regjeringen fjerne dette særunntaket, 

begrunnet med at kartdata og eiendomsinformasjon er offentlig informasjon med særlig betydning for 

utvikling av digitale tjenester». 

 

I denne vurderingen må det legges vekt på at mange kart- og geodatasett fra ulike statlige 
etater allerede er fritt og gratis tilgjengelig for både offentlig og privat sektor. Data som det 
tas betalt for er i all vesentlig grad data som krever et kontinuerlig ajourhold med høyt krav til 
nøyaktighet, og som skal etableres på samme form og med samme kvalitet for alle landets 
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kommuner. Dette omfatter data etablert innenfor rammene av Geovekst samarbeidet, samt 
noen andre data som etableres og vedlikeholdes av kommunene. 
 
Hvis ovennevnte unntak i offentlighetsloven fjernes, vil dette føre til at det blir dårligere 
kvalitet, færre datasett som oppdateres kontinuerlig, sjeldnere oppdatering av de andre 
datasettene og dårligere tilgjengelighet for de mest detaljerte kartdataene. 
 
Denne kvalitetssenkningen vil på sikt redusere verdien av kart- og geodata. Det er 
sannsynlig at privat sektor verdsetter at data har høy kvalitet og faktisk er villig til å bidra at 
kvaliteten beholdes, ved å betale noe for offentlige geodata. 
 
Mye av kritikken som er kommet fra privat sektor er prisstruktur og forutsigbarhet på 
kostnader. Ved å gi private virksomheter tilgang til offentlige kart- og geodata gjennom 
hensiktsmessige tekniske systemer, basert på enkle og samordnede avtaler, og til en 
fornuftig og forutsigbar pris, vil dette motivere både det innovative private næringsliv til 
verdiøkende tjenesteutvikling, og dekke det offentliges behov for samfinansiering. 
 
Kommunene er i henhold til Plan- og bygningsloven(pbl) ansvarlige for at nødvendig 
kartgrunnlag for forhold som omfattes av loven er på plass. En god del av dette håndteres i 
dag gjennom Geovekst. Gjennom Geovekst får i tillegg de kommunene som har faglig sett 
svake kart og oppmålingsmiljøer faglig støtte fra nasjonale etater til gjennomføring av 
kartleggingen. Hvis den tverrsektorielle samfinansieringen gjennom Geovekst svekkes 
alvorlig eller faller bort, vil kommunene stå alene om ansvaret for kartgrunnlaget under pbl, 
med et svekket økonomisk grunnlag for å utføre oppgavene.  
Dette vil medføre at datakvaliteten blir ujamn fra kommune til kommune på kart- og geodata, 
og at ajourføringsfrekvensen vil gå ned og troverdigheten vesentlig svekkes. 
 
Dersom kart- og geodata skal beholde den kvalitet som både privat og offentlig sektor har 
behov for, er det vår klare oppfatning at de mest detaljerte og nøyaktige datasettene 
(tilkommet gjennom Geovekst), må det fortsatt kunne tas betalt for gjennom et enkelt og 
forutsigbart prisregime. 
 
 
 
Med hilsen for kommunene 
Halden, Sarpsborg, Hvaler, Råde, Rygge, Moss, Våler og Fredrikstad 
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