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Den åbne offentlige licens 
 

Formålet med den åbne offentlige licens er at understøtte fri og fleksibel udnyttelse af materiale, 

som en offentlig myndighed stiller til rådighed under licensen. 

 

Materiale omfattet af denne licens 

Licensen omfatter de datasæt, der stilles til rådighed for udnyttelse under den. 
Licensgiver 

Frederikssund Kommune, Egedal Kommune, Herlev Kommune og Ballerup Kommune 

Licenstager 

Den eller de personer som ønsker at downloade de datasæt, som Frederikssund Kommune, Ege-

dal Kommune, Herlev Kommune og Ballerup Kommune stiller til rådighed under udnyttelse af 

licensen. 

Udnyttelse af materiale under denne licens 

Når licenstager udnytter materialet, som er stillet til rådighed under denne licens, accepterer li-

censtager dermed betingelserne nedenfor. 

Licensgiver giver licenstager verdensomspændende, vederlagsfri, evig, ikke-eksklusiv licens til 

at udnytte materialet på nedenstående betingelser. 

Licenstager må frit udnytte materialet, herunder ved at 

- kopiere, sprede, vise og fremføre materialet. 

- bearbejde og sammenstille materialet. 

Udnyttelsen må ske såvel kommercielt som ikke-kommercielt. 

Det er et krav, at licenstager 

- angiver kilden til materialet, og – hvor det er muligt – linker til denne licens. 

Hvis licensgiver har specificeret en kildeangivelse, skal licenstager anvende denne specificerede 

kildeangivelse. 

Hvis det ikke er praktisk muligt at angive kilden til materialet, skal licenstager oplyse følgende: 

”Indeholder materiale, som er licenseret under den åbne offentlige licens” 

- sikrer, at udnyttelsen af materialet sker på en måde, som ikke kan give indtryk af at have offi-

ciel status 

eller at være støttet eller godkendt af licensgiver. 

- sikrer, at udnyttelsen af materialet ikke vildleder eller giver et misvisende billede af materialet 

eller 

materialets kilde. 

- sikrer, at udnyttelsen af materialet i øvrigt er i overensstemmelse med dansk ret. 

Denne licens gælder ikke for 

- personoplysninger omfattet af persondataloven. 

- offentlige myndigheders logoer, bomærker og andre grafiske kendetegn. 

- materiale, der er beskyttet af andre immaterielle rettigheder end ophavsret, herunder patenter, 

varemærker og designrettigheder. 

- materiale, der er tilvejebragt eller kvalitetsforbedret som led i offentlige myndigheders kom-

mercielle 

aktiviteter. 

- materiale, hvortil tredjemand har rettigheder efter ophavsretsloven, og som licensgiver ikke 

har 

tilladelse til at licensere. 

- materiale, der hidrører fra 

1) programvirksomhed i tv- og radioorganer, som er pålagt en public service-forpligtelse, 

2) uddannelses- og forskningsinstitutioner, 

3) kulturinstitutioner, 

4) Folketinget og hertil knyttede organer samt 

5) domstolene. 

Ansvarsfraskrivelse 

Materialet licenseres, som det er, og - i det omfang lovgivningen tillader - uden ansvar af nogen 

art, herunder 

for indhold og oprindelse. 
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Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for skade, der måtte følge af enhver 

brug af 

materialet. 

Licensgiver garanterer ikke den fortsatte tilrådighedsstillelse af materiale. 

Lovvalg 

Denne licens reguleres af dansk ret, medmindre licensgiveren har specificeret noget andet. 

Definitioner 

”Offentlig myndighed” skal forstås i overensstemmelse med psi-lovens § 3. 

"Kopiere, sprede, vise og fremføre" skal forstås i overensstemmelse med ophavsretslovens § 2. 

"Bearbejde og sammenstille" skal forstås i overensstemmelse med ophavsretslovens § 4 og § 5. 
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