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Høring - gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig 
sektor i norsk rett 
 
Vi viser til Kommunal- og distriktsdepartementets høring av 7.april 2022 med forslag til gjennomføring av direktiv 
2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (åpne data-direktivet) i norsk rett. 
 
Direktivet har som mål å styrke EUs dataøkonomi, noe som nærmere bestemt går ut på å  

1. Redusere markedsadgangsbarrierer, særlig for små og mellomstore bedrifter, ved å begrense 
unntakene som tillater offentlige organer å ta betalt for viderebruk av deres data utover 
marginalkostnadene  

2. Øke tilgjengeligheten av data ved å bringe nye typer offentlige og offentlig finansierte data inn under 
direktivets virkeområde, for eksempel data fra offentlige foretak innenfor forsynings- og 
transportsektoren og offentlig finansierte forskningsdata  

3. Minimere risikoen for overdrevne fordeler ved å være først på markedet (first-mover advantage), 
eksempelvis ved håndteringen av nye former for enerettsavtaler, som normalt er til fordel for store 
selskaper, og som dermed begrenser antallet mulige viderebrukere av de aktuelle dataene  

4. Øke forretningsmulighetene ved å oppmuntre til formidling av dynamiske data via 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API). 

 
 
Brønnøysundregistrene mener at det bør være et overordnet krav om at offentlige data må gjøres tilgjengelig 
med API som tilrettelegger for: 

1. Nedlastingstjeneste 
Nedlastingstjeneste vil være et overordnede krav for at både offentlige og private virksomheter skal 
kunne utvikle nye produkter og tjenester.  

2. Oppslagstjeneste 
Oppslagstjenester vil tilrettelegge for utvikling av digitale økosystem, hvor informasjon sømløst kan 
brukes på tvers i offentlig sektor med forenklingsmuligheter i saksbehandlingssystem og samtidig 
understøtte once-only prinsippet når det gjelder næringslivets rapporteringsplikter. I tillegg forenkler 
dette mulighet for å utvikle datadelingstjenester med informasjon fra flere datakilder tilpasset et bestemt 
formål. 

 
 
Økonomisk informasjon (innrapporterte årsregnskap) bør være tilgjengelig uten å kreve betaling. Økonomisk 
informasjon er i mange tilfeller: 

 Grunndata for mange mulige verdifulle tjenester 
 Indikatorer på om næringslivet/bransjeområder er bærekraftig, gjerne på tvers over landegrenser 
 Økonomisk informasjon som betalingstjeneste fra det offentlige virker i mange tilfeller 

konkurransevridende. Mange små og mellomstore bedrifter har ikke økonomi til å skaffe seg denne type 



Side 2 av 2 

informasjon, hvilket gir store etablerte virksomheter et fortrinn og monopollignende tilstander. 
Samfunnet går sannsynligvis glipp av mulige forretningsmuligheter i næringslivet. 

 
 
Utover det viser vi til EU Kommisjonens høring av 23.mai 2022 om en gjennomføringsrettsakt om høyverdi 
datasett (High Value Datasets) og Digitaliseringsdirektoratets henvendelse for et samlet innspill fra Norge. 
 
Brønnøysundregistrene har gitt følgende tilbakemelding til Digitaliseringsdirektoratet. 
 
General aspects 

 The language in which datasets have to be made available is not specified. Cross-border availability 
requires a harmonized approach.  

 According to the proposal the rules will apply 6 months after the regulation has entered into force. That 
is a very challenging deadline considering the changes that might need to be made both with regard to 
the technical system and the business model in order to comply with the proposed requirements.  

 
 
Companies and company ownership 
 

 It is important to define "company" in this context in order to know which legal forms are concerned. 

 Company information is also made available in BRIS (Business Register Interconnection System) on 
the eJustice Portal where the public can look up information on specific businesses. There should be 
coherence between BRIS and the availability of High Value Datasets. The semantic understanding of 
information should be the same. Moreover, the availability of High Value Datasets free of charge might 
have repercussions on the underlying business model for BRIS. 
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