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Forslag til kontraktstillegg vedrørende rettigheter til data 

Innledning 

Det er store gevinster knyttet til gjenbruk av data, som for eksempel grunnundersøkelser, 
som utarbeides i forbindelse med utbyggingsprosjekter. En samlet oversikt og enkel 
tilgang til slikt materiale kan bidra til effektivisering i offentlig sektor og i samfunnet for 
øvrig. For å sikre at oppdragsgiver får eiendomsretten til blant annet utførte 
grunnundersøkelser, samt at disse gjøres tilgjengelig gjennom Nasjonal database for 
grunnundersøkelser (NADAG), foreslås følgende tilleggstekst ved kontraktsinngåelse ved 
bruk av NS8401, NS8402, NS8405, NS8406 og NS8407. De foreslåtte tilleggene er basert 
på kontraktstillegg som benyttes av Jernbaneverket og Norges vassdrags- og 
energidirektorat, til de nevnte standardene. Det presiseres at foreslåtte tillegg til 
standardteksten kan måtte tilpasses av oppdragsgiver. Standardene det refereres til kan 
kjøpes av Standard Norge (www.standard.no). 

NS8401 (punkt 6) NS8402 (punkt 5) og NS8407 (punkt 47): 

Eiendomsrett, opphavsrett og andre materielle og immaterielle rettigheter til et hvert 
resultat og/eller materiale som frembringes gjennom oppdraget, herunder kildekode til 
programvare, dokumentasjon, metoder, data, parametervalg, beregninger, undersøkelser, 
modeller, spesifikasjoner og annet (prosjekteringsmaterialet) tilfaller oppdragsgiveren i sin 
helhet, med de begrensninger som følger av ufravikelig lov. Når prosjektmaterialet er 
ferdigstilt skal det uten ugrunnet opphold utleveres komplett til oppdragsgiveren. 

Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til 
åndsverk mv. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) § 39b. 

 
NOTAT 

http://www.standard.no/
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Oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere beholder eiendomsrett, opphavsrett og 
andre materielle og immaterielle rettigheter til metoder, verktøy og programmer som 
oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere hadde før kontraktsignering, og som 
benyttes for å gjennomføre kontrakten (grunnlagsmateriale). Oppdragstaker og/eller hans 
kontraktsmedhjelpere beholder også rettighetene til grunnlagsmaterialet slik det blir 
videreutviklet under kontrakten.   

Oppdragsgiveren får en tidsubegrenset, betalt og ikke-eksklusiv disposisjonsrett til 
grunnlagsmaterialet i den grad dette inngår som en del av prosjektmaterialet. 
Disposisjonsretten omfatter rett til å bruke, kopiere, modifisere og videreutvikle 
grunnlagsmaterialet, enten selv eller ved hjelp av tredjemann, i et hvilket som helst 
prosjekt oppdragsgiveren involverer seg i, slik at prosjektmaterialet kan benyttes der uten 
hindring. Oppdragsgiver kan offentliggjøre slikt grunnlagsmateriell forutsatt at 
oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere blir navngitt. 

Hver av partene står fritt til å benytte generell ”know-how”, som ikke er taushetsbelagt, 
opparbeidet under gjennomføringen av kontrakten. 

Oppdragstaker kan kun benytte prosjektmaterialet dersom oppdragsgiver skriftlig 
samtykker til det. 

Oppdragstaker skal besørge at data fra grunnundersøkelser overleveres til NADAG 
(Nasjonal database for grunnundersøkelser). 

NS8405 (punkt 41), NS8406 (punkt 30) 

Eiendomsrett, opphavsrett og andre materielle og immaterielle rettigheter til et hvert 
resultat og/eller materiale som frembringes gjennom oppdraget, herunder kildekode til 
programvare, dokumentasjon, metoder, data, parametervalg, beregninger, undersøkelser, 
modeller, spesifikasjoner og annet tilfaller oppdragsgiveren i sin helhet, med de 
begrensninger som følger av ufravikelig lov. Oppdragsgiver kan fritt bruke disse i 
fremtidige prosjekter og offentliggjøre disse. Oppdragstaker skal besørge at data fra 
grunnundersøkelser overleveres til NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser). 
Oppdragsgiver tillates samtidig fritt å bruke alle data i fremtidige prosjekter forutsatt at 
oppdragstaker og/eller hans kontraktsmedhjelpere blir navngitt. Leverandør beholder 
rettighetene til egne dataprogram. 
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