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Viser til høring på ny norsk lisens for offentlige data (NLOD) datert 11.04.2011. Departementet ber om 
tilbakemelding på tre spørsmål: 
 
1. Er lisensen tydelig, forståelig og utvetydig? 
 
2. Er det aspekter ved lisensen som oppleves problematiske? 
 
3. Er dette en lisens som vil kunne brukes ved tilgjengeliggjøring av egne data? 
 
 
 
Lisensen er i utgangspunktet meget tydelig, for forståelsen skyld er det fint at det er lagt inn en 
kommentering til hvert enkelt punkt i den.  
 
Når det gjelder rettigheten til endring av informasjon, mener vi at dette punktet kan utbedres. Her heter 
det: “Er informasjonen endret skal lisenstaker ta rimelige skritt for klart å merke at endringer er blitt 
gjort av lisenstaker.” Etter Riksantikvarens mening ville det være bedre å ta ut forbeholdet “rimelige 
skritt” og forandre dette til at endringer skal merkes. Dette vil styrke ivaretakelsen av den opprinnelige 
informasjonen, og burde heller ikke være vanskelig å gjennomføre for lisenstaker. Slik det står nå åpnes 
det for ulik tolkning og vurdering, og da kan også praksis i forhold til lisensen bli utydelig.  
 
Når det gjelder bruk er dette er en lisens som vil egne seg for tilgjengeliggjøring av egne data hos 
Riksantikvaren. Vi går inn i en utvikling hvor vi legger opp til mer deling av data. Dette gjelder 
Kulturminnesøk, Internettsidene, den planlagte Kulturminneportalen og andre tjenester hvor både øvrig 
forvaltning får tilgang til våre data og selv skal supplere vår informasjon.  Publikum vil også få en slik 
mulighet på Kulturminnesøk.no i første omgang. Vi mener for øvrig det er viktig at standarden legger opp 
til valgfrihet på den måten at man kan kombinere denne lisensen med andre som f.eks Creative 
Commens som er en godt innarbeidet lisens for bl.a. foto. Riksantikvaren vurderer f.eks å bruke Creativ 
Commens når det gjelder bilder fra eksterne kilder som legges inn på den nye utgaven av 
Kulturminnesøk.no. 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
Tove Elise Ihler 
Juridisk seksjon 
Riksantikvaren 
 
 
 



 
 
 


