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Høring - norsk lisens for offentlige data - NLOD - forslag om ny standardisert norsk 

lisens 

Kartverket er enige i at den teknologiske utviklingen stiller nye krav til lisensiering av offentlige data 

og at standardisering av lisenser er ønskelig. Det hadde vært interessant å ta i bruk en felles standard 

for norsk offentlig sektor, men spørsmålet er om en slik standard må være en egen utarbeidet lisens. 

Det er også en del andre ting ved forslaget som vi er kritiske til. 

Kartverket kan ikke se at en egen utarbeidet lisens tilpasset norske forhold er nødvendig. Brukerne er 

i dagens samfunn i stor grad internasjonale og har behov for å bruke informasjon fra mange land med 

de samme lisenser.  

Der hvor det er ikke er påkrevet for en etat å utforme sin egen lisens, ville det være mer ønskelig å 

oppfordre dem til å bruke eksisterende internasjonale standarder som Creative Commons lisenser, 

som også finnes i norsk utgave. Det vises til at man for eksempel i Australia har valgt å bruke CC 

lisenser for all offentlig informasjon og en rekke andre land følger og har planer om å følge dette. 

Dette synes også som en bedre løsning enn å lage en egen lisens og avtalefeste at den er kompatibel 

med CC. 

Kartverket kan ikke se at ”foreldreløse” datasett skulle bli et problem. Offentlige data eies av den 

aktuelle juridiske personen, som er stat eller en kommune og dette vil være uavhengig av eventuelle 

omorganiseringer. 

Siden lisensen er beregnet på de tilfellene hvor informasjon gjøres tilgjengelig uten begrensninger i 

viderebruk, synes også innholdet å være unødvendig omfattende. Kartverket har i disse tilfellene 

valgt en langt enklere løsning (Norgeskart.no er et eksempel). 

Når det gjelder de konkrete spørsmålene har Kartverket følgende kommentarer: 

1. Er lisensen tydelig, forståelig og utvetydig? 

Den er for så vidt det, men som nevnt over synes den unødvendig omfattende og komplisert. Når 

man først skal gå til det skritt å lage en egen lisens i forhold offentlige norske data, var det 

hensiktsmessig å forenkle den så mye som norsk lov gir mulighet til. 
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2. Er det aspekter med lisensen som oppleves som problematiske? 

Når man har gitt full anledning til å bearbeide og endre på alle måter, blir første avsnitt i punkt 4 litt 

vanskelig å forholde seg til. Når er endringer villedende? Skal man bruke tid på å følge opp dette? 

Kan vi i det hele tatt gripe inn uten å risikere å begrense ytringsfriheten?  

3. Er det en lisens som vil kunne brukes ved tilgjengeliggjøring av egne data? 

Lisensen er ikke egnet der hvor man har lisensrestriksjoner, noe som Kartverket har i en del tilfeller. 

Der hvor Kartverket gjør tilgjengelig uten lisensrestriksjoner, har vi som sagt satset på en enklere 

utforming eller bruk av CC lisenser og mener det er mer hensiktsmessig at en standardisering skjer 

på disse premissene. 
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