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Høring - Nasjonalt produktspesifikasjon for arealplan del 2.2 -
Spesifikasjon for tegneregler regionale planer

Vi viser til departementets høringsbrev av 5. juli 2012 om nasjonal
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD) del 2.2 -
Spesifikasjon for tegneregler, regionale arealplaner.

Statens kartverk har merket seg at det i høringsbrevet ikke er gitt noen reell
begrunnelse for behovet for egne tegneregler for regionale arealplaner, nemlig
hensynet til forvaltingen av plandataene. Vi mener en slik begrunnelse kan øke
forstaelsen for behovet for egne tegneregler og tydeliggjør ansvaret for forvaltningen
av slike planer og tilhørende saksdokumentasjon. I denne sammenheng anmoder vi
departementet å vurdere behovet for endring av kart- o<9planforskriften § 12 første
ledd andre punktum, slik at kommunene ikke er pålagt a forvalte plandata for bl.a.
regionale arealplaner.

I høringsnotatets punkt 1.0 Spesifikasjon bør det fremgå tydeligere av den innledende
teksten at regionale arealplaner ikke skal inneholde elementer som ellers er spesifisert
i NPAD del 3.

Vi vil dessuten påpeke at det også er behov for en egen del 3.4 - SOSI realisering - for
regionale arealplaner, herunder en justering av gjeldende SOSI-standard for plan.
Standarden gir programleverandørene de riktige verktøy for å utvikle forvaltnings-
løsninger som håndterer vektoriserte regionale arealplaner og tilhørende saks-
dokumentasjon. Justeringen av SOSI-standarden anses dessuten nødvendig da det
ellers vil være inkonsistens mellom tegnereglene og arealbruken (arealsoner) som
SOSI-standarden gir muligheter for. Kartverket viser til at neste møte i SOSI
arbeidsgruppe 9 er avtalt å skulle holdes den 9. oktober 2012.

Kartverket ønsker naturligvis å bidra til arbeidet med justeringen av SOSI-standarden
og en egen NPAD del 3.4 for regionale arealplaner. Vi er selvsagt også tilgjengelig for
framtidige justeringer av NPAD del 2.2. Kartverket vil også stille seg til rådighet for å få
til en løsning for forvaltning av regionale arealplaner, dersom Miljøverndepartementet
finner grunnlag for å endre kart- og planforskriften § 12 første ledd andre punktum.
• www.kartverket.no
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Statens kartverk har ellers ingen merknader til den forslåtte del 2.2 av NPAD.
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