NOTAT
Emne

Roller og ansvar i Det offentlige kartgrunnlag. Gjennomføring og oppgaver.

Til
Fra
Dato
Kopi til

Utkast 6. mai 2015

Notatet tar utgangspunkt i KMDs veileder, Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon,
arealformål og digitalt planregister, og er ment som en klargjøring og grenseoppgang mellom oppgavene til
aktørene i DOK. Det er også skilt på oppgaver man er pålagt å gjøre og oppgaver som er hensiktsmessig å
uføre for å forenkle prosessen.
Statlige etater (nasjonale parter) som fagetat og dataeier:
Skal

Kartlegge, etablere og forvalte egen faginformasjon i form av geografiske databaser som er definert
som del av det offentlige kartgrunnlaget

X

Utarbeide produktspesifikasjoner som fagorgan for egne geografiske data

X

Utarbeide produktark, tegneregler og metadata i geonorge i henhold til oppsatte maler og krav

X

Tilrettelegge for nedlasting i henhold til gjeldende standarder for tjenester og formater, enten i egne
løsninger eller via fellesløsninger i Geonorge.

X

Utføre teknisk kontroll av egne data og sørge for at dataleveranser følger

X

a)

Bør

Generelle tekniske krav og dokumentasjonskrav knyttet til det offentlige kartgrunnlaget

b) Geodatalovens øvrige krav, bl.a. når det gjelder tjenester
Organisere mottaksrutiner for data som etableres av kommunene eller forslagsstillere der disse blir
bedt av kommunen å framskaffe supplerende geografisk informasjon. Dette forutsetter at den
nasjonale produktspesifikasjonen blir utvidet til også å omfatte detaljerte registreringer på
kommunenivå, og at forvaltningsløsningen hos fagetat tilpasses for mottak av detaljerte data.

X

(Som oftest vil slik informasjon kunne inngå i eksisterende databaser i etaten og supplere eksisterende
informasjon.)
Løpende vurdere og gi innspill til endringer i DOK-listen
a)

X

Gjennom nasjonale og regionale forum opprettet i Norge digitalt-samarbeidet (basisdata,
temadata, plandata)

b) Gjennom direkte kontakt med geodatakoordinator
Løpende vurdere og gi innspill til endringer i tekniske krav som DOK-data er underlagt

X

Bidra til å øke kunnskapen om bruk av dataene hos kommunene gjennom egne tiltak eller i samarbeid
med andre etater.

X

Utarbeide dekningsoversikter på kommunenivå. Tilgjengeliggjøres i Geonorge.

X

X
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Kartverket v/Nasjonal geodatakoordinator/sentralt:
Skal

Informere de statlige etatene om endringer i krav og frister knyttet til det offentlige kartgrunnlaget.

X

Følge opp de statlige etatene og deres leveranser

X

a)

Bør

Sosi-filer

b) Wms- og wfs-tjenester
Kontrollere at de statlige etatenes egenkontroll og dokumentasjon er i henhold til kravene. Gjelder
a)

X

Produktspesifikasjoner

b) Produktark
c)

Tegneregler

d) Metadata i Geonorge
Utvikle- og drifte nasjonal geoportal med tilliggende funksjoner
a) Som dokumentasjons- og distribusjonssted for det offentlige kartgrunnlaget.
b) Legge ut nødvendig dokumentasjon på geoportalen.
 Spesifikasjoner
 Maler
 Veiledere og rutinebeskrivelser
Etablere fellesløsninger der dette kan hjelpe kommuner eller statlige etater i å realisere det offentlige
kartgrunnlaget. Bygge på nasjonale løsninger i henhold til oppfølgingen av geodataloven. Evt. tiltak må
vurderes i samarbeid med fagetater som har helt/delvis fagansvar for det aktuelle temaet.

X

Organisere arbeidet med å få inn revisjonsinnspill

X

Foreta den tekniske vurderingen av kandidatdatasettene og konkludere med hvilke av datasettene
som er godkjente

X

Arbeide i nær kontakt med og rapportere til departementet

X

Utarbeide maler til fylkenes geodataplaner.

X

X

Fylkeskartkontorene:
Skal

Koordinere arbeidet med geodataplanene i fylkets/regionens geodatautvalg i forhold til DOK, se
geodatautvalgets rolle. Kontinuerlig oppfølging av kommunale og regionale DOK-aktiviteter iht.
Geodataplanen.
Følge opp leveransene til det offentlige kartgrunnlaget som hver kommune står for gjennom at
kommunen stadfester datainnholdet som skal utgjøre DOK i kommunen. Listen over kommunens
fastsatte DOK-datasett skal inngå som vedlegg til kommunens FDV-avtale

Bør

X

X

a) Nasjonale DOK-data
Kommunen skal bekrefte tilgang og bruk av nasjonale, godkjente DOK-datasett
b) Kommunale DOK-datasett
Kommunale temadatasett aktuelle for kommunens prosesser iht. plan- og bygningsloven skal
inngå i kommunens DOK. Kommunale temadatasett som oppfyller de nasjonale kravene til
DOK-data inngår i listen over godkjente DOK-data, mens de øvrige synliggjøres i en
kandidatliste
Kommentar:
Kommunens egne «DOK-data» må ikke være godkjent etter krav om dokumentasjon som gjelder
nasjonale DOK-datasett. Krav til disse datasettene må innføres gradvis. Hensikten er at kommunens
DOK-liste skal gi det nødvendige beslutningsgrunnlaget over for alle som fremmer eller uttaler seg om
en plan- eller byggesak.
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Fylkesvise oversikter over godkjente DOK-datasett skal årlig presenteres på de regionale årsmøtene i
Norge digitalt. Gjennomgang av FDV-vedlegg over DOK-data.
Gi kommuner jevnlig/årlig informasjon om nye godkjente datasett fra statlige etater

X

Gi kommuner og fylkeskommuner råd og veiledning knyttet til teknisk oppsett (bruk av tjenester,
nedlastbare data), samt overordnet veiledning på bruk av temadataene. Veilede kommunene i bruk av
Geonorge til dette formålet. Temafaglige råd bør kanaliseres til fagetat.
Veilede kommunene i bruk av Geonorge for registrering av metadata knyttet til kommunale data

X

X

X

Følge opp om kommunen faktisk bruker de fastsatte DOK-data og om de er tilgjengelig på en
tilfredsstillende måte (Norge digitalt-årsmøter).

X

Bidra med tilrettelegging for opplæring av brukerne i samarbeid med statlige etater

X

Videreformidle endringsbehov fra regionale fora (geodatautvalg, plan- og temadatautvalg) til
geodatakoordinator for samordning og vurdering av alle endringsbehov.

X

X

Skal

Bør

Kommunene:
Dokumentere datasettene som skal utgjøre DOK i kommunen – både kommunale og statlige. (Denne
dokumentasjonen kan være vedlegg til FDV-avtale over kommunens DOK, og etter hvert kommunevise
oversikter på Geonorge). Denne dokumentasjonen vil være et underlag når kommunen skal stille det
offentlige kartgrunnlaget til rådighet for alle som fremmer eller uttaler seg om en plan- eller byggesak,
ref. Kart og planforskriften.
(Sentrale DOK-datasett bør være obligatorisk hvis dekning. Bør ikke kunne velges bort hvis de går mot
lovfestet vern eller viktige beredskapsinteresser.)
(Hvordan skal kommunens valg skje? Politisk? Administrativt? Hvilket nivå?)
Løpende vurdere om disse datasettene er tilstrekkelig til å dekke behovene i prosesser etter Plan- og
bygningsloven (PBL)
a) Dersom tilgjengelige data ikke tilfredsstiller behovet, bør kommunen vurdere å iverksette
tiltak som revisjon eller kvalitetsheving eller nykartlegging av datasett.
b) Dersom datasettet er av interesse for andre parter i fylket bør tiltaket inngå i Geodataplanen.
c) Temadatasettet skal inngå i FDV-avtalen for videre forvaltning. Dette gjelder når
temadatasettet inngår i kommunens DOK, samt inngår i et forvaltningsregime.
Vurdere behovet for å definere flere nøyaktighets- og kvalitetsklasser (soner) av et datasett.
Slike soneinndelinger kan kun defineres dersom det er åpnet for ulike kvalitetsklasser i
produktspesifikasjonen, slik som FKB som er delt inn i kvalitetsklassene A, B, C og D. Der det ikke er
tilstrekkelige kvalitetsklasser i produktspesifikasjonen skal behovet signaliseres til geodatakoordinator
eller ansvarlige fagetat for mulig utvidelse av gjeldende produktspesifikasjon.
Gi innspill til revisjon av DOK-listen gjennom regionale Norge digitalt-utvalg, eller direkte til
kartkontoret.
Kunne kreve tilleggsinformasjon til aktuelle DOK-datasett fra forslagsstiller dersom informasjonen som
kommunen har ikke er tilfredsstillende som saksunderlag for å belyse saken (iht. Kart- og
planforskriften §6 – Krav om kartlegging)

X

X

X

X
X
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Geodatautvalgets rolle:
Fylkesgeodatautvalget er hovedutvalget for satsing og samordningen av Norge digitalt i fylket, og skal prioritere hvilke
oppgaver underutvalgene skal arbeide med. Geodatautvalget blir sentral i DOK-arbeidet i fylkene/regionene og det er
derfor viktig å få fram hvilken myndighet de har og hvilke oppgaver og saker det er hensiktsmessig avklares i dette
utvalget. Geodatautvalget har representanter fra fylkesmann, fylkeskommunene, kommunene, regionale
representanter fra nasjonale etater og Kartverket. Plan- og temadatautvalgene vil være faglige arenaer for behandling
av DOK
Spesifikke DOK-saker som bør (skal?) stå på agendaen og saker som bør (skal?) videreformidles til nasjonal
geodatakoordinator (GK)
GU

Geodataplanen
Geodatautvalget er ansvarlig for utarbeidelse av 4-årige geodataplaner der planer og tiltak knyttet til
DOK-arbeidet skal inkluderes. Innenfor DOK skal prosjekter og tiltak knyttet til samarbeid mellom statlige
etater og kommunene forankres i geodataplanen, samt andre tiltak som bidrar til et bedre DOK-grunnlag
i fylket.


X

Fylkesvise oversikter over DOK pr 1.januar skal inngå i Geodataplanen. Sammenstilte
opplysninger om kommunenes DOK-data i fylket skal beskrives. For de kommunale og evt.
regionale datasettene må det framgå hvem som utarbeider, er ansvarlig for og leverer
datasettet:
o Kommunen
o Statlig etat
o Et samarbeid mellom kommune, stat, regionale etater

Mulige tiltak, beskrives nærmere i Geodataplanen.
 Etablere nye, DOK aktuelle datasett. Dette er mest aktuelt gjennom regionsvise satsinger, og der
kommuner med samme utfordringer og behov bør delta sammen med aktuelle fagetater (eks.
flomsonekart/overvannsavrenning).
 Komplettere nasjonale forvaltningsløsninger med detaljerte, kommunale data der slike løsninger
finnes (eks. grunnboringer).
 Sammenstille, kvalitetsheve og standardisere eksisterende, kommunale temadatasett som er
ikke er satt inn i en strukturert forvaltning. Temadatasettene skal bidra til en forenklet plan- og
byggesaksbehandling.
Tiltak gjennom geodataplanen skal resultere i DOK-datasett som inngår i FDV-avtalen, som vil regulere
det videre ajourholdet av det kommunale datasettet, evt. regionale og nasjonale datasett der kommunal
ajourføring skal gjennomføres.
Kanalisere videreutvikling av DOK til Geodatakoordinator
Vurdere behov for endringer (tillegg) av DOK-listen. Innspill fra Plan- og temadatautvalget,
basisdatautvalget eller direkte til Geodatautvalget.
Formidle ønsker og behov fra kommuner og regionale etater i fylket i forhold til behov for videreutvikling
av eksiterende DOK-datasett. Dette kan knytte seg til videreutvikling av produktspesifikasjoner og
forvaltningsløsninger, behov for metadata, leveranser mm. Melde endringsbehov til geodatakoordinator.




Vurdere begrensingene ved nasjonale datasett som må medføre mer detaljert kartlegging
Kanalisere behov for videreutvikling av produktspesifikasjon for å ivareta behovet for
standardisering av høyere detaljeringsgrad, nye objekttyper, egenskaper mm.
Kanalisere behov for dekningsoversikter som viser om et område mangler data pga manglende
kartlegging vs at det ikke er funnet forekomster.

Tiltaksregister - Rapportere inn i en felles nasjonal tabell alle tiltak som blir organisert av GU og står i
geodataplanen knyttet til DOK, generelt, eventuelt bare knyttet til temadata. (Det må settes opp en felles
mal for hvordan disse tiltakene skal dokumenteres, f.eks. i et eget prosjekt/tiltaksregister i geonorge.
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GK

Temadataforumets rolle: (skal?)

Være mottaker for innspill fra nasjonale parter (og kommuner?) og vurdere
 Nye datasett
 Om datasett bør slettes
 Endringer av datasett på listen (godkjente og kandidater)
 Endringer av krav til dokumentasjon og datasett
Innspill tas videre med Kartverket sentralt.
Være diskusjonsarena for innholdet i DOK. Alle innspill som har kommet inn til Kartverket i løpet av året,
diskuteres i Temadataforum før det oversendes departementet.

5

