Lisens til Kartverkets gratisprodukter
Kartverkets gratisprodukter lisensieres etter Creative Commons Navngivelse 4.0 international
(CC BY 4.0).
Dette betyr at Kartverkets navn skal fremkomme i alle sammenhenger hvor produktene eller
uttrekk av disse brukes, det være seg applikasjoner, webløsninger, trykte produkter,
illustrasjoner eller annet, på følgende måte: © Kartverket. Det skal også linkes til våre
hjemmesider der dette er mulig.
Noen av produktene har opphavsrettslig vern, noen har databasevern, og noen har gått ut på
dato. Som det står i CC BY, omfatter denne bare det som er vernet, og kravet til kildeangivelse
gjelder derfor så langt produktet er vernet eller skal navngis av andre grunner (god
forretningsskikk).
For et produkt som har databasevern, som for eksempel Sentralt stedsnavnregister (SSR), må
uttrekk av hele eller vesentlige deler merkes, men ikke enkeltinformasjon. Der man foretar
systematisk uttrekk av enkeltinformasjon, må kilden angis for eksempel med at ”alle
stedsnavn er hentet fra SSR ©Kartverket”, med lenke til kartverket.no.
Ansvar
Kartverkets gratisprodukter distribueres slik de er. Kartverket tar ikke noe ansvar for bruk og
viderebruk.
Brukerne må være oppmerksomme på at kart ikke alltid stemmer med terrenget, og bruken
må skje på aktsomt vis i forhold til utstyr og bruksområde.
Vilkår for bruk av tjenestene
Enkelte av Kartverkets tjenester er underlagt tekniske begrensninger. Disse vil fremgå for den
enkelte tjeneste. For øvrig hvis ikke annet er sagt, gjelder de regler som følger av
geodataloven med forskrifter og tilhørende retningslinjer.
Lisenser ved bruk av tjenester med eksterne kilder
Noen av Kartverkets tjenester inneholder data fra eksterne kilder og har derfor ytterligere
lisenser. Kartverket tar ikke ansvar for nøyaktigheten og kvaliteten i eksterne datakilder.
Brukeren har selv ansvar for å følge lisensene knyttet til eksterne data.
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