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HØRINGUTTALELSE OM GJENNOMFØRING AV INSPIRE-DIREKTIVET  
 
Vi viser til høringsnotat om gjennomføring av Inspire-direktivet. 
 
Norges Jordskiftekandidatforening, faglig gruppe av Tekna (NJKF) mener at bestemmelsene i 
norsk lov for implementering av Inspire bør begrenses til det som direkte følger av direktivet. 
Det betyr i hovedsak å begrense ny lovgivning til:  
 

- at offentlige etater som produserer geografisk informasjon ved bruk av offentlige 
midler skal gjøre informasjonen tilgjengelig for bruk i en nasjonal og europeisk felles 
tjeneste for tilgang til geografisk informasjon 

- at produksjon av ny geografisk informasjon skal skje i henhold til standarder fastsatt 
av nasjonal geodatamyndighet i samsvar med direktivet 

- at offentlige etater skal produsere tilhørende metadata  
- at offentlige brukere og allmennheten skal ha gratis tilgang til informasjonen i søke- 

og visningstjenester 
- at Statens kartverk er nasjonal geodatamyndighet og fastsetter tekniske standarder som 

kreves for å gjennomføre direktivet i Norge, samt opererer en nasjonal geodataportal.  
 
NJKF tviler på om det er hensiktsmessig å regulere samarbeidet i Norge digital i lovs form. 
Det fungerer rimelig bra i dag gjennom frivillige avtaler, og vi tror ikke at lov uten 
sanksjonsmidler er et hensiktsmessig verktøy for å opprettholde og videreutvikle Norge 
Digitalt.  Tvert om kan en detaljert lov innføre bindinger for videre utvikling av Norge 
Digitalt som kan virke mot sin hensikt.  
 
I tillegg vil vi understreke nødvendigheten av å revurdere gjeldende politikk for betaling av 
nedlasting og tilhørende bruk av geografisk informasjon. Etter vårt syn blir det nærmest 
umulig å realisere intensjonene i Inspire direktivet; om bruk og sammenstilling av data på 
tvers av landegrenser, dersom landene skal opprettholde en forskjellig prispolitikk.  Effektiv 
og rasjonell bruk av en felles europeisk geografisk infrastruktur kan etter vårt syn bare 
realiseres dersom nedlasting og tilhørende bruk blir gratis, slik som bl.a. Spania har innført.  
 
Tilsvarende vil gratis nedlasting og tilhørende bruk av data fra Norge Digitalt, herunder for 
etablering av verdiøkende tjenester i privat sektor, i betydelig grad øke avkastingen av de 
offentlige midler som brukes til produksjon av geografisk informasjon i Norge. Vi oppfordrer 
departementet til å arbeide for en slik prispolitikk.   
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