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Høringsuttalelse om forskrift til den nye offentlighetsloven
I forslaget om forskrift til det nye offentlighetsloven kan man lese følgende:

Vidare foreslår departementet at det kan krevjast betaling for eigedomsinformasjon, kart
og kartdata frå Norsk Eigedomsinformasjon AS og frå Statens kartverk.

Opera Software tolker dette som at dagens prispolitikk på kartdata vil fortsette. Vi mener dette
vil være uheldig. Dagens prispolitikk er et effektivt hinder for ny og spennede bruk av kartdata,
og vi tror mange interessante nett-tjenester vil kunne utvikles i Norge dersom kartdata gjøres
fritt tilgjengelige.

Vi mener videre at kartdata i så stor grad er finansiert av offentlige midler at det ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomt å ta betalt for kartene. Eksempelvis bruker Statkart årlig omlag
150 MNOK på å utvikle og vedlikeholde sjøkart for norskekysten. De har også noen inntekter; I
2005 tjente de 1 MNOK fra salg av elektroniske sjøkart, og omlag 8 MNOK på salg av
papirkart. Dette i følge opplysninger fra Statkart.

Tilsammen utgjør inntektene omlag 6% av utgiftene. Skattebetalerne betaler altså 94% av
utgiftene for å vedlikeholde norske sjøkart. Likevel må norske båteiere som ønsker elektroniske
sjøkart kjøpe disse fra kartleverandører som krever i overkant av ti tusen kroner for kart over
norskekysten.

Det er også verdt å huske at Rocknes-ulykken kunne vært unngått dersom skipet hadde hatt
oppdaterte elektroniske sjøkart ombord.

Sjøkart er bare en av flere kart-typer som Statkart har ansvar for å utvikle. Det er grunn til å tro
at lignende regnskap kan gjøres opp for flere av de andre kart-typene, f.eks. topografiske kart
for tur-formål. Vi mener derfor at alle kart som har almen interesse bør være gratis tilgjengelige
i sin basisversjon fordi de på denne måten vil nå flere og dermed gjøre mer samfunnsmessig
nytte.

Det er nærliggende å sammenligne kartdata med meteorologiske data. I en pressemelding
2007-08-31 skrev Meteorologisk Institutt:
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Fra og med 1. september blir alle norske meteorologiske data gratis tilgjengelig for alle.
0-prispolitikken gjør at kommersielle værleverandører kan bruke ressursene på annet enn
datakjøp. For "Hvermannsen" betyr frislippet bedre værtjenester på Internett.

Vi tror Meteorologisk Institutt har forstått ansvaret som påligger offentlige instanser og vi
ønsker at Statkart skal følge samme prinsipper for kart som har almen interesse. Vi ber derfor
om at seksjon 3.1 i utkastet til forskrift skrives om slik at kartdata av almen interesse gjøres fritt
tilgjengelig.

Håkon Wium Lie
Teknisk Direktør
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