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HØRINGSUTTALELSE TIL NY GEODATALOV – FRA KOMMUNENE I FOLLO: VESTBY, 
ÅS, FROGN, NESODDEN, ENEBAKK, OPPGÅRD OG SKI 
 
 
Generelle merknader 
 
Uavhengig av implementeringen av Inspire ser vi behovet for en lov som regulerer 
infrastrukturen for geografisk informasjon og støtter således departementets forslag om 
innføring av en geodatalov.  
 
For kommunene i Follo kom forslaget om geodataloven nokså brått. Vi mener at det er behov 
for en bredere prosess og anbefaler at innføringen av geodataloven gjennomføres som en to 
trinnsprosess: 

1. Implementeringen av Inspire – minimumsløsning 
2. Implementering av samarbeidet Norge digitalt i geodataloven 

 
Dette vil gi aktørene i samarbeidet Norge digitalt større mulighet for medvirkning og 
forhåpentligvis en bedre geodatalov. Norge digitalt er basert på frivillighet, et stort antall 
parter og samarbeidet fungerer. En bred prosess sikrer deltakelse og eierskap til loven. 
 
Av dette følger at en minimumsløsning av geodataloven må tilpasses eksisterende 
infrastruktur for samarbeidet Norge digitalt, både teknologisk og juridisk/avtalemessig.  
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Kommunene i Follo er kritisk til om kostnadene som er estimert for kommunene er 
tilstrekkelige. Dette gjelder både etableringskostnadene og de årlige driftskostnadene. Etter 
vår vurdering medfører innføring av direktivet at det må utvikles ny programvare for 
etablering og håndtering av metadata, programvaren skal implementeres og metadata 
etableres. 
 
Dersom kommunene skal kunne imøtekomme direktivets krav til blant annet oppetid vil det 
kreve betydelig høyere driftskostnader i forhold til drifting av dagens kartløsninger. 
 
I den nye lova er det etter vår vurdering viktig å presisere at data som tilgjengeliggjøres for 
allmennheten kun kan benyttes i ikke-kommersiell virksomhet. Mange kommuner tilbyr i dag 
leveranse av digitale kart- og registerinformasjon via ulike webbaserte 
selvbetjeningsløsninger. Disse tjenestene er gebyrbelagt og er for mange kommuner et viktig 
inntektsbidrag for å få dekket kommunens kostnader med forvaltning og drift av 
originalkartdata. Kommunens inntekter må opprettholdes dersom samfunnet skal sikres gode 
og oppdaterte kartdata. De færreste kommuner har i dag økonomisk mulighet til å subsidiere 
tjenester til kommersiell bruk. 
 
Kort merknad til enkelte §§ i loven 
 
Basert på det som er nevnt ovenfor, har vi følgende konkrete merknader til loven: 
 



§ 1 Formål 
Det må presiseres at kommersielle virksomheter ikke kan nyttiggjøre seg disse dataene uten 
etter spesiell avtale med kommunene. Se for øvrig merknader under Økonomiske 
konsekvenser. 
 
§ 2 Virkeområde 
Etter vår vurdering må det presiseres at loven i denne omgang gjelder tilgang til geodata i 
elektronisk format som er nødvendig for å implementere EU-direktivet i norsk rett. Nærmere 
detaljering kan som det fremgår av § 2 fastsettes i forskrifter. 
 
§ 3 Definisjoner 
Vi foreslår at begrepet Statens geodatamyndighet endres til Statens geodatakoordinator.  
Etter vår vurdering er det uheldig å innføre et så vidt omfattende begrep som det er foreslått i 
høringsutkastet. I Norge digitalt (ND) er det flere aktører som er likeverdige i forhold til egne 
datasett og det er ikke nødvendig å innføre en overordnet myndighet. Vi mener at det som 
trengs er en overordnet koordinator; myndighetsbegrepet er tidligere avklart i andre særlover 
som for eksempel plan og bygningsloven, delingsloven m.v. 
 
§ 4 Samarbeidet Norge digitalt 
Vi mener at geodataloven i denne omgang ikke skal gå lenger enn det som kreves for å 
omfatte implementering av EU-direktivet. Vi foreslår derfor at § 4 utgår og går derfor ikke inn 
på innholdet i § 4. 
 
§ 5 Geodatatjenestene 
Vi er skeptisk til at man implementerer tjenester som er uklare og hvor man følgelig ikke 
kjenner konsekvensene. Vi foreslår derfor at e) påkallingstjeneste utgår fra loven. 
 
§ 6 Allmennhetens tilgang til tjenestene 
Ingen merknader. 
 
§ 7 Interoperabilitet 
Det er viktig at det avklares hva som menes med ”harmonisert” form. Det må sikres at 
infrastruktur som i dag benyttes av ND kan gjenbrukes i tjenester som kreves via EU-
direktivet. Dette er viktig for å hindre merarbeid utover etablering av metadata for å 
tilfredsstille direktivet der dette går på tvers av strategien som alt er lagt til grunn for ND. 
 
Høringsuttalelsen forutsetter politisk behandling i kommunene. Endelig bekreftelse på 
uttalelsen og vedtak ettersendes. 
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