Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten
Geodataavdelingen
GJELDENDE BETINGELSER VED KJØP AV KART- OG GEODATAPRODUKTER
Vi vil få gjøre oppmerksom på at ved kjøp av kommunale kart- og geodataprodukter gjelder følgende:
Kommunen skal i medhold av plan- og bygningsloven og gjeldende byggeforskrifter påse at det blir
utarbeidet kartverk for planlegging og oversikt, og holde kartverkene ajour. Ansvaret for kartproduksjonen er
delegert til Plan- og bygningsetaten. De ulike kartverk foreligger både analogt og digitalt.
Kart og geodata kommer inn under lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961. Dette innebærer at
kommunen v/Plan- og bygningsetaten er rettighetshaver og har eiendoms- og opphavsretten til de
kart/geodata-produkter som etaten fremstiller.
Alle som ønsker å bruke kommunale kart/geodata-produkter har rett til dette, mot å følge de bestemmelser
som gjelder for bruken.
Disposisjonsrett er rett til å disponere produktet til eget bruk, det vil si til planlegging og drift, eller til privat
bruk. Kjøp av kart eller geodata gir disposisjonsrett til produktet som kjøpes.
Anvendelse som går ut over "eget bruk", dvs. bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon krever
at det erhverves utvidede rettigheter. For denne retten beregnes en avgift som vil kreve en spesiell avtale.
Rett til bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon forutsetter at det er løst disposisjonsrett.
Inneværende avtale gir ikke rett til bearbeiding, eksemplarfremstilling og/eller distribusjon.
Spesielle opplysninger :
Digitale kartdata for situasjonsdata og høydekurver er 3-dimensjonale når leveransen skjer på SOSI-format
og ellers når kunden bestiller det. Data for eiendom og regulering leveres kun med koordinater uten
høydeverdi.
Det presiseres at et teknisk kartverk - digitalt eller analogt - ikke bør brukes til
detaljprosjektering uten verifisering i marken.
Kartgrunnlaget kan ikke benyttes til oppmålingsteknisk prosjektering.
Veistikningsdata bør ikke brukes, fordi dataene ikke lenger blir oppdatert.
I stedet bør regulert veikant og/eller målebrev/R/E-bekreftelse benyttes.
Plan- og bygningsetaten
Kart- og geodataavdelingen
Formidlingsenheten

Med vennlig hilsen
Geodatakonsulent
Lars Kjetil Storegjerde

Plan- og bygningsetaten
Geodataavdelingen
Formidlingsenheten

Postadresse:
Vahls gate 1
0187 OSLO

Telefon:

23 49 10 00

Telefaks:

23 49 10 01

Bankgiro:
Postgiro:
Org.nr.:

6003.05.58920
0800.10.41300
971 040 823

