Søfartsstyrelsen
Att. Ida Glad Lynge

KLs høringssvar – udkast til bekendtgørelse om kundgørelse af
havplanen

KL finder det positivt, at havplanen tænkes som en indgang til havplan-data.
At der ikke skal ske kundgørelse i Lovtidende, men alene via web-sitet,
kender planlæggerne også fra den fysiske planlægning, så KL har ingen
bemærkninger til denne del.
Planen skal drives og vedligeholdes af Søfartsstyrelsen, ligesom KL går ud
fra, at det også er Søfartsstyrelsen, der er ansvarlig for alle de data,
havplanen kommer til at indeholde.
Kommunale planlæggere er vant til at arbejde med geodata i planlægningen.
I den forbindelse er Plandata.dk en kendt og anvendt løsning for
planlæggerne, og det kan undre, at plandata og havplandata ikke behandles
mere ens.
Søfartsstyrelsen bør derfor bidrage til, at sammenhængen mellem retlige
geodata i forskellige dele af lovgivningen, og sikrer en sammehæng hvor
lovgivning for landarealer møder lovgivning for vandarealer.
De forskellige datasæt må ikke komme til at fremstå som enkeltløsninger
afhængig af, om det er på land eller vand, men med en fælles linje og
genkendelighed, der sikrer, at brugerne på en enkel måde kan danne sig et
overblik over gældende retlige geodata. Netop fordi det er vigtigt med én
indgang til data, vil det være hensigtsmæssigt, om havplan-data også
udstilles i de kendte Miljøportalen/Arealinformation i stil med plandata. På
denne måde vil havplanen også være med til at understøtte målsætningen
fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi om at skabe et robust digitalt
fundament gennem en sammenhængende dataforsyning.
Brugervenlighed, forståelse og gennemsigtighed i forhold til data, deres
præsentation og brugen heraf må være i fokus. Søfartsstyrelsen bør spille
en aktiv rolle i at sikre dette. Det er positivt, at havplanen viser historik med
tidligere og nuværende udgaver af planen, og også at havplanen tydeligt
skal vise, hvad der er gældende havplan-data, og hvad der er øvrige data.
Mulighederne for adgang til data fremgår heller ikke af høringen, men det er
forhåbentlig en mulighed, at data kan hentes, vises og anvendes i anden
sammenhæng.
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Med et link uden publiceret indhold, er det vanskeligt at forholde sig til
indholdsdelen, som KL formoder også bliver en del af høringen af selve
havplanen efterfølgende.
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Der tages forbehold for politisk behandling.
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