BRUKERVILKÅR FOR JORDSKJELV SONERINGSKART
NORSAR er et internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsinstitutt, med unik ekspertise innen seismologi.
NORSAR tilbyr en tjeneste som gir tilgang til et digitalt jordskjelv soneringskart via www.norsar.no.
Tilgang til og bruk av soneringskartet og data fra soneringskartet er underlagt disse brukervilkårene, og
brukervilkårene utgjør avtalen mellom NORSAR og kunden.
Brukervilkårene er sist oppdatert: 17. desember 2021

1

TJENESTEN

Tjenesten gir tilgang til digitalt jordskjelv soneringskart på www.norsar.no. Bruker kan ved valg av kartpunkt eller
adresse generere rapporter over seismiske data fra soneringskartet for alle fastlands-lokasjoner i Norge og på
Svalbard.
Tjenesten leveres som en abonnementstjeneste eller som enkeltkjøp av punktanalyser.
Abonnement gir tilgang til kartpunkter innenfor området omfattet av abonnementet. NORSAR tilbyr følgende
abonnementer:
•
•
•

Abonnement på hele Norge
Abonnement på spesifikke fylker (herunder Svalbard)
Abonnement på spesifikke kommuner

Enkeltkjøp gir tilgang til å hente ut informasjon for ett kartpunkt én gang. Deretter vil tilgangen til tjenesten
fjernes.
Ved abonnement, vil historikk over tidligere genererte rapporter ligge tilgjengelig på kundens profil.

2

REGISTRERING OG INNLOGGING FOR BRUK AV TJENESTEN

Soneringskartet ligger bak innloggingsportal tilgjengelig via www.norsar.no. For å få tilgang, må kunden kontakte
NORSAR på e-postadresse som angitt i tilknytning til innloggingsportal eller som ellers opplyst av NORSAR.
Bestilling skal gjøres ved bruk av ordreskjema gjort tilgjengelig av NORSAR via innloggingsportalen eller på
forespørsel. NORSAR vil opprette en brukerkonto og varsle kunden når kontoen er klar for å tas i bruk.

3

KUNDENS ANSVAR FOR SINE BRUKERE

Tjenesten tilbys til selskaper og offentlige aktører. Det åpnes for at kunde kan opprette et antall individuelle
brukerkontoer til tjenesten. Avtalt antall individuelle brukerkontoer fremgår av det gjeldende ordreskjema.
Kunden er fullt ut ansvarlig for sine brukere, og skal sikre at brukerne er kjent med og overholder disse
brukervilkårene. Dersom NORSAR har grunn til å tro at en bruker ikke opptrer i tråd med disse brukervilkårene
eller på annen måte misbruker tjenesten eller output fra tjenesten, forbeholder NORSAR seg retten til å
suspendere adgangen til den aktuelle brukeren midlertidig eller permanent, uten forutgående varsel.
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Kunden er videre ansvarlig for at brukerkontoer deaktiveres når enkeltbrukere forlater selskapet. Dersom
NORSAR har grunn til å tro at en bruker ikke lenger er tilknyttet kundeselskapet, forbeholder NORSAR seg retten
til å suspendere adgangen til den aktuelle brukeren uten forutgående varsel, inntil slik tilknytning eventuelt
dokumenteres.

4

KUNDENS ANSVAR FOR INNLOGGINGSINFORMASJON

Innloggingsinformasjon skal brukes eksklusivt av brukere som er autorisert av NORSAR. Autoriserte brukere skal
ikke oppgi sitt brukernavn, passord, tilgangskoder eller andre tilgangsnøkler til tredjeparter, gi andre tilgang til
tjenesten gjennom sitt brukernavn og slike tilgangsnøkler eller gjøre noe som utsetter sikkerheten til
brukernavnet eller tilgangsnøklene for risiko.
Dersom slik innloggingsinformasjon kommer på avveie eller kunde eller bruker har grunn til å mistenke at
uautoriserte tredjeparter har fått tilgang til slik innloggingsinformasjon, skal kunden umiddelbart varsle NORSAR
slik at NORSAR kan suspendere den aktuelle brukerkontoen.

5

PRIS, BETALINGSVILKÅR OG PRISJUSTERING

5.1

Abonnement

For abonnement til tjenesten betaler kunden en årlig abonnementsavgift. Gjeldende avgift er tilgjengelig i
innloggingsportalen eller oppgis på forespørsel. Abonnementet fornyes automatisk inntil det sies opp.
Abonnementsavgiften for første avtaleperiode faktureres ved mottak av bestilling. Årlig abonnementsavgift for
etterfølgende avtaleperioder faktureres forskuddsvis, 60 dager før ny avtaleperiode påbegynnes. Abonnement
kan være gjenstand for bindingstid. Slik bindingstid vil fremgå i ordreskjema.
NORSAR forbeholder seg retten til å foreta en markedsjustering av abonnementsprisen hvert år. Slik justering
skal varsles minst 3 måneder før forfall av årlig abonnementsavgift.

5.2

Engangskjøp

For enkeltkjøp betaler kunden en engangsavgift som oppgitt på forespørsel eller som angitt i tilknytning til
innloggingsportalen. Kjøpet faktureres av NORSAR ved mottak av bestilling.

5.3

Betaling

Betaling forfaller 30 dager fra fakturadato, med mindre noe annet er avtalt.

5.4

Skatter og avgifter

Priser angitt i disse brukervilkårene er ikke inkludert skatter og avgifter. Eventuelle skatter og avgifter på salg,
bruk, merverdiavgift etc. tilknyttet kundens kjøp av tjenesten, er kundens ansvar og skal dekkes fullt ut av
kunden.

5.5

Forsinkelsesrente og oppsigelse på grunn av manglende betaling

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling (17. desember
1976 nr. 100).
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Ved manglende betaling forbeholder NORSAR seg retten til å suspendere tilgang til tjenesten midlertidig eller
permanent, såfremt utestående beløp ikke blir betalt innen fem (5) virkedager etter mottak av varsel om
betalingsmislighold fra NORSAR. Dersom slik unnlatt betaling fortsetter over en periode på tretti (30) dager etter
at kunden har mottatt varsel om betalingsmislighold, kan NORSAR si opp avtalen uten ytterligere varsel.

6

BRUKSRESTRIKSJONER

Tjenesten og informasjon og rapporter generert gjennom bruk av tjenesten, skal kun brukes for prosjektformål
hos ansatte med behov for tjenesten og den aktuelle informasjonen hos (i) kunden, (ii) kundens over-, under- og
sideordnede kontraktsparter i det aktuelle prosjektet, samt (iii) relevante kontroll- og tilsynsaktører og offentlige
myndigheter, herunder for ivaretakelse av krav til sikkerhet for bygg og anlegg i områder med seismisk aktivitet
og som underlag for risiko og beredskapsanalyser. Tjenesten, informasjon og rapporter skal ikke distribueres
eller gjøres tilgjengelig for øvrige tredjeparter (verken muntlig eller skriftlig), med mindre noe annet eksplisitt er
avtalt med NORSAR. Aktørene som nevnt i første punktum kan likevel dele tjenesten, informasjon og rapporter
med konsulenter eller tilsvarende som for kortere eller lengre perioder arbeider for kunden på lignende vilkår
som en ansatt.
Kunden og dennes brukere skal ikke selv, og skal ikke gi en tredjepart adgang til å:
a) bruke tjenestene på annen måte enn som uttrykkelig tillatt i henhold til disse brukervilkårene;
b) tilpasse, endre, offentlig vise eller på annen måte offentliggjøre, oversette, inkorporere inn i et annet
produkt eller på annen måte utvikle avledede verk av, eller endre tjenestene;
c) dekompilere eller på annen måte forsøke å oppnå eller få tilgang til kildekoden til
programvarekomponenter i tjenesten;
d) viderelisensiere, lease, leie ut, låne bort, gi tilgang til eller distribuere tjenestene til en tredjepart;
e) overføre tjenestene eller avtalen til en tredjepart;
f)

gi tredjeparter tilgang til tjenestene; eller

g) forstyrre eller undergrave integriteten til tjenesten eller dataene eller forstyrre andre kunders bruk.
Disse bruksrestriksjonene skal gjelde fullt ut også etter terminering av avtalen.

7

VARIGHET OG OPPSIGELSE

Avtalen trer i kraft ved det som inntreffer først av betaling av abonnementsavgift eller at kunden gis tilgang til
tjenesten. Abonnementet løper for ett år, og fornyes deretter automatisk for ett år av gangen (hvert år en
"avtaleperiode"). Abonnementet kan sies opp med skriftlig varsel minst 3 måneder forut for fornyelse. Det
gjøres oppmerksom på at betalt abonnementsavgift ikke vil refunderes dersom kunden sier opp under en
avtaleperiode.
For enkeltkjøp opphører avtalen automatisk når kunden har benyttet adgangen til å hente ut ett kartpunkt.

8

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Disse brukervilkårene innebærer ingen overdragelse av opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter,
varemerker, patenter og andre immaterielle rettigheter (i fellesskap omtalt som "immaterielle rettigheter") i og
til tjenesten eller output fra tjenesten. Utover den begrensede bruksrett som tildeles kunden i disse
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brukervilkårene, beholder NORSAR alle slike immaterielle rettigheter i og til tjenesten og output fra tjenesten,
samt enhver modifisering og videreutvikling av disse.

9

PERSONOPPLYSNINGER

For å kunne tilby tjenesten må NORSAR behandle enkelte personopplysninger om individuelle brukere av
tjenesten. Det fremgår av NORSARs personvernerklæringen hvordan personopplysninger behandles i relasjon til
tjenesten. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://www.norsar.no/privacy-policy/.

10

TILGJENGELIGHET

Kunden aksepterer at tjenesten fra tid til annen kan være helt eller delvis utilgjengelig som følge av blant annet
vedlikehold. NORSAR garanterer ikke for tilgjengeligheten av tjenesten, men vil i rimelig utstrekning foreta
vedlikehold og egnede tekniske tiltak for å tilby tjenesten. NORSAR vil i rimelig utstrekning varsle kunder om
planlagte begrensninger i tilgjengelighet.

11

KUNDENS MISLIGHOLD AV AVTALEN

Ethvert brudd på disse brukervilkårene fra kunden skal anses som et avtalebrudd og kan medføre
erstatningsansvar for tap påført NORSAR som følge av bruddet.
Dersom kunden deler tjenesten eller informasjon eller rapporter generert gjennom tjenesten med tredjeparter i
strid med disse brukervilkårene skal NORSAR ha rett til å kreve at kunden betaler en sum tilsvarende den sum
som tredjeparten skulle ha betalt til NORSAR for bruk av tjenesten. Ved gjentatte eller vesentlige brudd på
brukervilkårene, har NORSAR rett til å terminere avtalen og suspendere kundens tilgang til tjenesten uten
forutgående varsel. Brudd på punkt 6 c) - g) skal alltid anses som vesentlig mislighold.

12

SKADESLØSHOLDELSE FOR TREDJEPARTSKRAV

NORSAR skal holde kunden skadesløs for enhver kostnad, tap eller skade som oppstår som følge av krav om at
tjenesten krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, forutsatt at:
a) kunden omgående informerer NORSAR skriftlig om kravet;
b) NORSAR får kontroll over forsvaret eller oppgjøret av kravet; og at
c) kunden yter rimelig bistand i forbindelse med slikt forsvar eller forlik.
NORSAR er ikke ansvarlig for krav som er utløst av bruk av tjenestene utover rekkevidden av rettighetene gitt i
disse brukervilkårene.
Bestemmelsene i dette punkt 12 angir NORSARs fulle og hele ansvar og kundens eneste rettsmiddel i forbindelse
med krenkelse av en tredjeparts immaterielle rettigheter.

13

ANSVARSBEGRENSNING

NORSAR er ikke ansvarlig overfor kunden for tilfeldige tap, upåregnelige tap, konsekvenstap eller indirekte tap
av noe slag (inkludert, men ikke begrenset til, økonomisk tap som følge av driftsavbrudd, tap av data,
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fortjenestetap eller lignende). NORSARs tjenester og produkter for seismisk fare har blitt utviklet innenfor et
probabilistisk rammeverk. NORSAR kan derfor ikke holdes ansvarlig for krav, skade eller tap knyttet til kundens
avhengighet av eller lit til NORSARs tjenester eller produkter vedrørende seismisk fare av noe slag, inkludert,
men ikke begrenset til jordskjelv, skred, bevegelse i fjellparti eller fjellmasse etc, eller mulige konsekvenser av
slike hendelser. Begrensningen av NORSARs ansvar skal gjelde uavhengig av eventuelle feil eller mangler ved
NORSARs tjenester, herunder manglende oppdatering av tjenestene med informasjon som kan bidra til å
vurdere den seismiske risikoen. Ansvarsbegrensningen gjelder også alle krav, skader eller tap som følge av
redusert aktivitet, redusert interesse i eller verdi av eiendeler som er berørt av NORSARs beregninger av
seismiske laster, uavhengig av om beregningene er korrekte eller ikke.
NORSARs ersatningsansvar under avtalen skal under ingen omstendighet overstige det samlede vederlag som
kunden har betalt til NORSAR for tjenesten.
Ansvarsbegrensningen gjelder ikke for skader oppstått som følge av grov uaktsomhet eller forsettlig opptreden
fra ledelsen i NORSAR.

14

OVERDRAGELSE

NORSAR kan, enten helt eller delvis, overdra sine rettigheter og plikter i henhold til disse brukervilkårene til
tredjepart uten kundens skriftlige forhåndssamtykke.

15

FORCE MAJEURE

Hver part er fritatt fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen (bortsett fra eventuelle
betalingsforpliktelser) dersom den manglende evne til oppfyllelse er et resultat av overholdelse av lovpålagte
krav, brann, streik, handelsforbud, terrorangrep, krig, opprør eller opptøyer eller andre årsaker utenfor partens
rimelige kontroll. En forsinkelse forårsaket av slike forhold, skal resultere i en korresponderende forlengelse av
ytelsesplikten eller helt eller delvis frita for ytelsesplikten, dersom rimelig etter omstendighetene.

16

ENDRINGER I VILKÅRENE ELLER TJENESTEN

NORSAR forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse brukervilkårene. Kunden vil motta rimelig varsel
om materielle endringer som vesentlig vil påvirke kundens bruk av tjenestene. Dersom kunden ikke samtykker til
endringene, kan kunden si opp avtalen med effekt fra ikrafttredelsen av endringene.
NORSAR forbeholder seg retten til å gjøre justeringer og endringer i tjenestene, forutsatt at slike endringer ikke
medfører bortfall av avtalt funksjonalitet. NORSAR forbeholder seg videre retten til å slutte å tilby tjenestene,
såfremt dette er nødvendig som følge av sikkerhetsmessige årsaker, feil bruk av tjenesten eller av andre
tvingende grunner. Dersom NORSAR ikke kan tilby en passende erstatningstjeneste, har NORSAR rett til å si opp
avtalen. Kunden aksepterer at NORSAR ikke kan holdes ansvarlig for tap eller kostnader påført kunden eller
tredjeparter som følge av endringer i, eller en utfasing av, hele eller deler av tjenesten.

17

LOVVALG OG TVISTER

Avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett.
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Tvister, uenigheter eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med avtalen skal forsøkes løst i
minnelighet gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet om en minnelig løsning, skal
enhver uenighet eller krav i forbindelse med denne avtalen bringes inn for de alminnelige domstoler, med Nedre
Romerike tingrett som avtalt verneting.

18

KONTAKT

Spørsmål vedrørende brukervilkårene eller tjenesten, herunder brukerfeil, kan rettes til NORSAR ved bruk av
kontaktinformasjonen under.
Stiftelsen NORSAR
Org. nr.: 974 374 765
Postadresse: Postboks 53, 2027 Kjeller
E-post: soneringskart@norsar.no
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