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Vi viser til deres brev av 11. april 2011 angående høring på norsk lisens for offentlig data. 

Vi viser til vårt tilbakemelding til Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet 10. august 

og ber om at tilbakemeldingen erstattes med høringsuttalelsen som framgår under. 

Jeg beklager denne uklarheten fra Miljøverndepartement og håper vår uttalelse vil være til nytte 

for videre behandling av NLOD. 

   

Miljøverndepartementet har følgende tilbakemelding på utkast til norsk lisens for offentlige 

data: 

Det framgår av høringsnotatet at et sentralt formål med lisensen er å gjøre det enkelt for 

offentlige etater å presisere under hvilke vilkår etatens data gjøres tilgjengelig for viderebruk.  

 

Det framgår av punkt 2 i lisensen at den er ment å gjelde vederlagsfri tilgang. I kommentarene til 

punkt 5 antydes det likevel at data som gjøres tilgjengelig under lisensavtalen, kan gjøres 

tilgjengelig mot vederlag. Vi antar at kommentaren er upresis, og legger til grunn at lisensen er 

kun ment benyttet når etaten gjør data tilgjengelig uten krav om vederlag.  Lisensen er videre 

ikke ment å omfatte personopplysninger som er beskyttet etter personopplysningsloven med 

mindre det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for utleveringen og for den videre behandling 

av personopplysningene, jf. lisensen punkt 2.  

 

På denne bakgrunn mener vi at overskriften «norsk lisens for offentlige data» er for generell. 

Lisensen er kun anvendelig på enkelte former for tilgjengeliggjøring av offentlige data. Dette bør 

klargjøres ved at navnet på lisensen blir endret slik at navnet bedre beskriver det aktuelle 

anvendelsesområdet lisensen er egnet for. Vi peker dessuten på at det i overskriften benyttes 

betegnelsen «data», mens lisensen ellers bruker «informasjon» uten at dette er kommentert. 

 

Vi er usikre på betydningen av lisensen punkt 7 om lisenskompatibilitet. Er dette kun av 

veiledende karakter, eller innebærer dette krav til lisenstaker? Dersom det er av veiledende 

karakter, bør det vel ikke være en del av lisensen. Henvisningen til «Open Government Licence» 

som kun gjelder offentlig informasjon fra Storbritannia, synes under alle omstendigheter å være 

lite hensiktsmessig. 

 

En viktig oppgave for Miljøverndepartementets etater er å gjøre utfyllende, pålitelig og oppdatert 

miljøinformasjon, geografisk informasjon og eiendomsinformasjon tilgjengelig for samfunnet på 

en forståelig måte. Publikum skal kunne stole på offentlig informasjon. Det reiser derfor en rekke 

spørsmål når den foreslåtte lisensen åpner for at lisenstakeren fritt kan endre informasjonen. 

Lisensen har rett nok bestemmelser mot misbruk og krav om at lisenstakeren skal ta rimelige 



skritt for å merke endringer, men vi er usikker på om dette er tilstrekkelig til å unngå fare for 

forveksling mellom original og bearbeidet informasjon. 

 

Lisensen er ment å fraskrive vedkommende etat ethvert ansvar for eventuelle feil og mangler ved 

dataene og for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av utnyttelse av eller i 

forbindelse med tilgjengeliggjøring av dataene, jf. lisensen punkt 5. Vi er spørrende til 

rekkevidden av en slik ansvarsfraskrivelse, og ber Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet redegjøre nærmere for dette opp i mot offentlige etaters alminnelige 

erstatningsansvar. Vi har ikke funnet det riktig å vurdere konkret i hvilken grad lisensen er egnet 

på områder Miljøverndepartementet har ansvaret for, så lenge en slik vurdering ikke foreligger. 

 

Det er mulig at lisensen hadde vært mer anvendelig om det mer eksplisitt framgikk av kravene til 

navngivelse at informasjon tilgjengeliggjort under denne lisensen er gitt uten noen form for 

garanti og ikke har noen form for offisiell status. 
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