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Høring – Norsk lisens for offentlige data NLOD 

Vi viser til høringsnotat fra FAD, oversendt oss fra KD. 

Bruksområde for og nytta av lisensen 
 
Lånekassen ser at det kunne vært en fordel om det kom klarere fram at dette er en lisens som 

er ment å brukes når det offentlige skal publisere data for viderebruk og at den ikke vil gjelde for 

datautveksling mellom offentlige etater. 

Det kan også gjerne gjøres tydeligere at lisensen ikke kan brukes dersom det er snakk om 

sensitive opplysninger eller personopplysninger. 

Det bør også fremkomme tydeligere hva fordelen/nytten med å benytte seg av lisensen vil 

være. 

Definisjoner 
 
En del av definisjonene i punkt 1 bruker ord og uttrykk som vi tror kan være vanskelig å forstå 

for brukerne av lisensen. 

 ”Frembringelser”.  Hva legger man i dette? 

 ”Nærstående rettigheter”.  Dersom man mener bestemmelsene i åndsverksloven 

kapittel 5, vil det sannsynligvis være tilstrekkelig å vise til disse.  (Gjelder også 

kulepunkt 4 i listen over hva lisensen ikke omfatter og andre avsnitt i kapittel 7) 

 ”Som faktisk har tilstrekkelig hjemmel”.  Mener man her noe mer enn ”har hjemmel”? 

 

Lisensen bruker både ordet dataeier, lisensgiver og rettighetshaver.  I noen tilfeller vil dette 

være sammenfallende, mens det i andre tilfeller kan være snakk om forskjellige juridiske 

personer.  Dette kan virke forvirrende og det kan være en fordel å vurdere om det er mulig å 

klargjøre dette. 

Lisens 
 
Kulepunkt 2 i listen over hva lisensen ikke omfatter, er vanskelig å lese og kan antagelig med 

fordel deles opp. 
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”Hvis lisensgiver har tilgjengeliggjort informasjon som ikke blir omfattet av lisensen  […] skal 

lisenstaker slette slik informasjon.”  Her sies det ingenting om hva som er tidsfristen for slik 

sletting eller konsekvensene av manglende sletting.   

”Lisensen er betinget av at lisenstaker oppfyller vilkårene i denne lisensen.”  Viser man her kun 

til kapittel 2, eller er kapittel 3 og 4 også omfattet, eventuelt andre bestemmelser i dokumentet?   

Det er uklart hva som skjer dersom man bryter vilkårene i lisensen.  Det står både at ”lisensen 

umiddelbart og uten varsel opphører” og at lisenstaker skal ”treffe de tiltak som er nødvendige 

for å bringe krenkelsen til opphør”.  Ut fra dette er det vanskelig å forstå om lisenstaker kun skal 

stoppe med det de ikke har lov til eller om de mister alle rettigheter til bruk av dataene. 

Merknader til de enkelte punkt i lisensen 
 
I andre avsnitt av kommentar til kapittel 7, ser det ut til å mangle noe i første setning. 

Vennlig hilsen  

Ingunn Cowan Britt Eva Haaland 
Avdelingsdirektør Seniorrådgiver 
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