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 AVTALE OM DATAFANGST I 

KRISESITUASJONER  
 

 

 
1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 

1.1 Parter  

 

Parter i denne samarbeidsavtale er: 

Statens kartverk 

Statens vegvesen 

Energi Norge 

KS 

NVE 

Telenor Norge AS 

Landbruket 

Jernbaneverket 

 

1.2 Sentral avtale om geodatasamarbeid 

Partene er enige om at forhold som ikke reguleres av denne avtalen skal basere seg på de 

generelle "Prinsipper for geodatasamarbeid" som er nedtegnet i "Sentral avtale om 

geodatasamarbeid" av 1992-06-05.  

 
2. HVA AVTALEN GJELDER  
 

Denne avtalen gjelder for flybåren datafangst i krisesituasjoner som krever rask 

datainnsamling. Avtalen benyttes ved at en av partene tar initiativ til datainnsamling. 

Statens kartverk skal på vegne av initiativtaker uten ugrunnet opphold iverksette 

tilbudsforespørsel, inngå avtale og igangsette arbeidet med datainnsamling (omtalt i pkt.3). 

2.1 Etablering av datasett 

 

Hvert oppdrag vil være forskjellig og oppdragene vil bestå av ulike produkter. 

Produktene kan for eksempel være: 

Flyfoto, ortofoto, FKB-data, laserdata, høydemodell osv. 

Det skal så langt det er hensiktsmessig benyttes gjeldende standarder og 

produktspesifikasjoner. 

 

3. ORGANISERING 

 

Etableringen organiseres som et prosjekt der prosjektledelsen er tillagt Statens kartverk, 

normalt ved det lokale kartkontor. Dersom det ved det lokale Kartkontoret ikke er kapasitet til 

å utføre anskaffelsen forplikter Statens kartverk seg til å gjennomføre oppdraget ved en annen 

enhet. Prosjektledelsen har fullmakt til å inngå avtaler innenfor de rammene som er omtalt i 

punkt 4 nedenfor, og forestår den økonomiske avregning mellom partene.  

Avtale med konsulent kan kun inngås når produkt og pris er godkjent av initiativtakere til 

prosjektet. 

Prosjektledelsen rapporterer til partene om prosjektets økonomi og framdrift.  
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4. KOSTNADER OG KOSTNADSDELING. 
 

Initiativtakere som bestiller produkter etter denne avtalen er ansvarlig for å dekke alle 

kostnadene. Annen kostnadsdeling må avklares av initiativtakere og håndteres ikke av denne 

avtalen. 

4.1 Kostnadselementer 

Kostnader knyttet til prosjektledelse dekkes etter gjeldene Geovekst timepris. Eventuelle 

dokumenterte utgifter dekkes.  

4.3 Prosjektregnskap 

Ved prosjektets slutt legges det fram et endelig prosjektregnskap, og det foretas endelig 

oppgjør.  

 

5. LEVERANSER 
 

Det skal så langt det er hensiktsmessig benyttes gjeldende standarder og 

produktspesifikasjoner. 

 

6.  RETTIGHETER 

6.1 Generelt 

Det er enighet om at partene i felleskap er rettighetshaver til produkter etablert etter denne 

avtalen. Det vises forøvrig til bestemmelsene i kapitel 7. Rettigheter, versjon 2011-04-08, i 

Geovekst-veiledningsdokumentasjon.  

6.2  Norge digitalt (ND) 

Produktene fra Geovekst gjøres tilgjengelig for alle parter i Norge digitalt i henhold til priser 

og finansieringsmodell som fremgår av Generelle vilkår for Norge digitalt-samarbeidet. 

Partene i Norge digitalt får en bruksrett til data. 

 

Rettigheter til basis geodata endres ikke når dataene gjøres tilgjengelig for partene i Norge 

digitalt. 

 

7. AVTALE OM FORVALTNING OG DRIFT 

 

Data etablert i henhold til denne avtale skal underlegges eksisterende avtale for drift  

og vedlikehold i aktuell kommune. 

 

 

8. AVTALENS VARIGHET 

 

Avtalen trer i kraft når den er underskrevet av alle partene og gjelder til den blir sagt opp. 

 

 

9. ENDRINGER 

 

Endringer eller tillegg til avtalen er kun gyldige når de er skriftlige og undertegnet av partenes 

kontaktpersoner. Det føres egen endrings- og tilleggsprotokoll. 
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10. RETTSVALG OG TVISTER 

 

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkningen av avtalen, skal 

tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to 

måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske 

domstoler. 

Det gjøres nødvendige tillempinger når flere statsetater er part i samme avtale. 

 

 

 

 

11. UNDERSKRIFTER 

 

Hver av partene mottar likelydende eksemplarer av denne avtalen. Mottatt avtale undertegnes 

og returneres i sin helhet til Statens kartverk, som arkiverer avtalene (registreres i Arken).  
 

Dato ..............................  Dato  ...................................  Dato ................................... 

 

 

 

...................................... 

Statens kartverk 

 

 

 

 

  

 

 

............................................ 

Statens vegvesen 

  

 

 

........................................ 

Energi Norge 

 

 

Dato ..............................  Dato .....................................  Dato ................................... 

 

 

 

....................................... 

NVE 

 

 

 

 

  

 

 

........................................... 

Telenor Norge AS 

  

 

 

.......................................... 

KS 

Dato ..............................  Dato .....................................  Dato ................................... 

 

 

 

....................................... 

Landbruket 

 

 

 

 

  

 

 

........................................... 

Jernbaneverket 

  

 

 

.......................................... 

 

 

 


