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Høringsuttalelse: Om gjennomføring av INSPIRE-direktivet 

Standard Norge oppfatter INSPIRE-direktivet som et viktig instrument for å gjøre geografisk 
informasjon til og fra myndigheter og andre aktører tilgjengelig. 

I forbindelse med kommisjonens sluttbehandling av direktivet ble det uttrykt bekymring fra 
Norge over at gjennomføringsbestemmelsene ikke hadde normative føringer, med krav om bruk 
av standardene. Dette er viktig for å sikre full samspillsevne mellom aktører. 

I en norsk geodatalov bør slike normative krav stilles til bruk av standardene (NS-EN ISO 
19100-serien), og dermed sikre interoperabilitet på et nasjonalt nivå. Dette vil i lengden være 
kostnadseffektivt. 

Vi gjør oppmerksom på at de fleste av 19100-serien er Norsk Standard, noe som automatisk 
skjer ved utgivelse av europeisk standard. Den korrekte betegnelsen er dermed NS-EN ISO 
19115, NS-EN ISO 19119 osv. 

Norge har vært en aktiv medspiller i utformingen av direktivet, ikke bare gjennom direkte 
deltakelse i gruppearbeider, men ikke minst gjennom utarbeidelse av standarder i ISO/TC 211 – 
Geographic information/Geomatics, som danner grunnlaget for direktivet. Som kjent har Norge 
hatt sekretariatet for denne ISO-komiteen siden opprettelsen i 1994. Det norske miljøet har klart 
påpekt viktigheten av at formann og sekretariat i ISO/TC 211 er i Norge, da dette sikrer oss en 
unik påvirkningsmulighet og innsikt. 

Standard Norge har opplevd usikkerhet i finansieringen av vårt ISO/TC211-sekretariat. 
Kommisjonen påpeker at INSPIRE vil gi miljømessig og samfunnsmessige gevinster som i 
beløp er omlag ti ganger større enn kostnadene offentlig virksomhet i medlemsstatene vil ha 
med direktivet. Derigjennom synliggjør INSPIRE også samfunnsnytten av standardiserings-
arbeidet på dette området. Det er liten tvil at Norge gjennom lederskap og sekretariats-
funksjonen for ISO/TC 211 har kunnet påvirke komiteens arbeid i retning og innhold som er 
viktig for norske interesser. For å kunne videreføre denne posisjon er det avgjørende at 
departementet fortsatt kan bidra til en langsiktig og stabil finansiering av vårt arbeid. 

Med hilsen 

 

for Standard Norge 
Ivar Jachwitz 
Viseadm. direktør 
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