
 
 
 
 
Høringsuttalelse fra GBL om forslag til ny Geodatalov. 
 
Generelle synspunkter 
Bakgrunnen for loven er INSPIRE-direktivet fra EU-Kommisjonen. Norge har 
gjennom Norge Digitalt langt på vei oppfylt de infrastrukturmessige resultater 
som forventes av INSPIRE-direktivet. Dog gjenstår det mye i forhold til å gjøre 
WMS - baserte visningstjenester tilgjengelig for alle. 
 
En ny Geodatalov er interessant å diskutere i bransjen, men da bør blikket løftes 
ut over det som INSPIRE legger opp til. Dette er en unik mulighet til å løfte hele 
Geodataområdet i Norge, ved å bygge videre på den gode samarbeidsmodellen 
som er fundamentert på Geovekst og Norge Digitalt. 
Et manglende element i dagens modell er å gjøre geodata lettere tilgjengelig for 
bruk for privat næringsliv og almennheten. Innovative nettløsniger basert på 
geodata er en viktig ressurs for å gjøre faget kjent og dermed stimulere til 
rekruttering til bransjen. Dette vil være viktig både for privat og offentlig 
virksomhet. 
Geodata i form av kart er det viktigste grunnlaget for all fysisk planlegging og 
samfunnsutvikling.  
 
Prising av geodata 
Det er en generell oppfatning blant GBL-bedriftene at prismodellene og prisnivået 
på basis geodata er hemmende for utvikling av nye nettløsninger. Basis geodata 
er en viktig del av løsningen. Vi har sterk støtte for dette synet blant de 
medlemmene i Norge Digitalt som leverer temadata.  
 I tillegg deler IKT- Norge vårt syn på frigivelse av geodata for å stimulere til 
innovative løsninger basert på geodata, og en sterk vekst i verdiskaping i privat 
sektor. 
Pressemelding fra IKT- Norge IKT (22.10.2008) : 
IKT-Norge er svært skuffet over at Regjeringen i forskriften til ny offentlighetslov, 
som ble vedtatt i Statsråd i dag, ikke åpner opp for å frigi offentlige kart- og 
eiendomsdata. - Norge går glipp av milliardverdier i innovasjon og nyskapning 
fordi staten tviholder på sine gamle tradisjoner på dette området, sier Hallstein 
Bjercke, direktør for myndighetskontakt  i IKT-Norge. 
 
Et godt eksempel på at dette virker er frigivelsen av data fra Meteorologisk 
Institutt i 2003. De fikk da en budsjettkompensasjon på 8 millioner for bortfall av 
brukerfinansierte inntekter. Ett av resultatene er www.yr.no i samarbeide med 
NRK, som har oppnådd en status som en av Norges mest brukte nett-tjenester. 
www.yr.no har idag ca 1 million brukere pr. uke. Den samfunnsmessige nytten av 
denne nettsiden er vanskelig å måle, men at den er formidabel kan vel de fleste 
være enige om. 



 

 
Vi mener at vi gjennnom en ny Geodatalov har en unik mulighet til å løfte bruken 
av geodata i nettløsninger ved å frigi basis geodata. 
Inntektene fra geodata gjennom Norsk Eiendomsinformasjon er knyttet til salg av 
data fra EDR, og for kommunene primært fra salg av FKB-kartdata og gebyrer for 
byggsesaksbehandling. 
 
De datasettene som vi foreslår frigitt representerer en marginal del av 
finansieringen. Av de datasettene som vi mener må frigis (se nedenfor), går kun 
ca. 10 millioner  tilbake til dataeierne i form av brukerfinansiering fra parter 
utenfor Norge Digitalt. 
Tatt i betraktnig de samlede ressurser som brukes i Geovekst, Statens kartverk, 
Norsk Eiendomsinformasjon og hos forhandlerne for å gjennomføre salg og 
leveranse gjennom verdikjeden, er dette i beste fall et nullsumspill.  
 
Under enhver omstendighet mener vi at ihvertfall N20, N50, N250, N500, N1000, 
N5000, Elveg og Ortofoto må frigis. Med disse datasettene skaper vi et grunnlag 
for nettløsninger for temadata hvor basisdata vil fungere som bakgrunnsdata for 
geografisk presentasjon av mange viktige datasett for beslutningstøtte, økt 
servicegrad og vekst i privat sektor. Det forutsettes at disse dataene fritt kan 
lastes ned for gjenbruk i nye løsninger. 
Den  marginale brukerfinansieringen som ovennevnte datasett representerer 
foreslås kompensert gjennom statsbudsjettet.  
 
Det går også fram av Høringsnotatet om ny Geodatalov at INSPIRE setter krav 
om at WMS-tjenestene skal være gratis tilgjengelige for almenheten. Dette ble 



bekreftet fra Miljøverndepartementet under Høringsseminaret om ny Geodatalov 
3. februar 2009. 
Visningstjenestene må inkludere alle datasettene i Norge Digitalt. 
 
 Innsynsretten  i den nye Offentlighetsloven , som trådte i kraft 1. januar 2009, 
understreker også dette forholdet, og er drøftet i Høringsnotatet. 
 
Vi har idag en situasjon hvor Microsoft og Google er ansett for å være de 
ledende aktørene for å utvikle de mest innovative løsningene som inkluderer et 
geografisk brukergrensesnitt.. Disse har imidlertid et svært dårlig datasett for 
Norge. De er karakterisert av dårlig oppløsning og usikker kvalitet og 
opprinnelse. Dette legger store begrensninger på anvendelsen og nytteverdiene 
som kan oppnås. I verste fall kan dette føre til feil beslutninger, med de negative 
konsekvenser det kan medføre. 
Med vårt forslag til frigivelse av basisdata, vil alle  private aktører i markedet få 
like muligheter for å utvikle løsninger med geodata av kjent kvalitet, og med 
betydelig høyere nytteverdi for brukerne. 
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