
Avtale om OFV Statistikk 
(«Avtalen»)

mellom 

Opplysningsrådet for veitrafikken AS 

Jernbanetorget 4a 

0154 Oslo 

Org.nr. 966416734  

(«OFV AS»)

og

Navn og adresse:

Org.nr.:  

(«Kunden») 

1. Avtalens omfang og formål
Kunden kjøper gjennom Avtalen et abonnement som gir tilgang til å søke opp data (gjøre «Oppslag») 

fra OFV AS sin portal tilgjengelig på www.ofvstatistikk.no. På Avtalens vilkår og innenfor lovgivningens 

rammer får Kunden benytte data fra produkter og tjenester omfattet av Kundens abonnement, jf. 

Bilag 1. Kunden kan også kjøpe tilgang til tilleggsprodukter i form av apper, Excel-filer og lignende. 

2. Kundens bruk av produkter og tjenester
På Avtalens vilkår kan Kunden gjøre Oppslag i, og gjøre mindre uttrekk fra, produkter og tjenester 

omfattet av Kundens abonnement, jf. Bilag 1. Oppslag og eventuelle mindre Uttrekk, samt alle data fra 

disse, skal kun brukes internt i virksomheten. Et begrenset antall Oppslag og deler av mindre Uttrekk 

kan likevel benyttes av Kunden i forbindelse med ordinære markedsføringsaktiviteter for virksomheten, 

så som i foredragspresentasjoner, nyhetsbrev, pressemeldinger og lignende. Ved slik ekstern bruk skal 

kilde til data oppgis som beskrevet i Alminnelige vilkår punkt 2.4. 

Bruk av data eller annet innhold fra produkter og tjenester omfattet av Avtalen kan tillates etter skrift-

lig forhåndstillatelse fra OFV AS. 

Vedlagte Bilag og Alminnelige vilkår inngår som del av Avtalen. 

Årsprisen er kr.  ekskl. moms. 

Første betaling dekker perioden fra  til .
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Avtalen gjelder (sett kryss)

  til den skriftlig sies opp av en av partene. Oppsigelsestiden er tre måneder og regnes fra første 

dag i påfølgende måned.

 til 

Avtalen trer i kraft ved signering av begge parter. Avtalen signeres i to eksemplarer. 

Ved Kundens signatur bekreftes at vedlagte Bilag inkludert Alminnelige vilkår er lest og akseptert som 

vilkår for Avtalen. 

OFV AS og Kunden har i forbindelse med avtaleinngåelsen i tillegg avtalt følgende særlige vilkår: 

I tilfeller med uoverensstemmelser mellom innholdet av de særlige vilkår og innholdet i Avtalen med 

øvrige vilkår, har innholdet i de særlige vilkår forrang.  

Oslo, den  , den 

For OFV AS:  For Kunden:
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Bilag 1 til avtale om OFV Statistikk

1. Produkter og tjenester (Abonnementsinnhold) 
Kunden gis tilgang til følgende produkter og tjenester på ofvstatistikk.no: 

  Registreringer  Uttrekk basert på førstegangsregistrerte nye, bruktimport, 

eierskifter, omregistrering samme eier og avregistreringer.

  Kjøretøybestand   Uttrekk basert på en oversikt over alle registrerte kjøretøy i 

Norge. 

  Finn selskap   Oppslag på enkelte selskap med opplysninger om deres 

 kjøretøyflåte, inkludert konserninformasjon.

  Finn kjøretøy  Oppslag på enkelte kjøretøy med opplysninger om registre-

ringsforhold, tekniske data og registreringshistorikk.

  Fokuslister/Fokusmail   Lagre lister med selskaper eller kjøretøy og aktivere 

 epostvarsling ved endringer i valgte selskaper eller kjøretøy. 

  Utvidede tekniske data Tekniske data som stammer fra registreringsstatistikken. 

  Periodisk kjøretøykontroll (PKK)  Opplysninger om kjøretøyenes gjennomførte EU-kontroll 

(PKK) samt dato for neste kontroll.

 Store uttrekk   Uttrekk opp til 80 000 rader, generert i ofvstatistikk.no som 

kan eksporteres og skrives ut i PDF- og Excel-format til intern 

bruk i Kundens virksomhet.

 Informasjon per kjøretøy  Tilgang til kjøretøyinformasjon per kjøretøy via rapport-

velgeren og via drill-down på rapporter. 

  Tilgang til segmenter  

  Tilgang til karosseri  

  Tilgang til drivstoff 

  Tilgang til drivhjul 

   Tilgang til eierskap privat/næring  

  Tilgang til leasing privat/næring 

2. Mobil-applikasjon (App) 
   Kunden får adgang til mobilapplikasjonen (mobilappen) OFV Statistikk APP med innhold i henhold 

til valgte produkter/tjenester i abonnementet.

3. Tekniske data
Detaljgraden av tekniske opplysninger om hvert enkelt kjøretøy avhenger av de data som er registrert 

og mottatt om kjøretøyet i SVV/Autosys. 
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4. Datagrunnlag
Tilgjengelig datagrunnlag på ofvstatistikk.no er:

   Tilgang til alle kjøretøy

Tilgangen gir mulighet til å søke opp registreringsdata om alle kjøretøy med registreringsnummer som 

er registrert i Norge, eller har vært registrert siden år 2000. Det gis tilgang til opplysninger om samtlige 

kjøretøy, uansett om de eies eller brukes av privatpersoner, personlig eide selskaper, selskaper eller 

offentlige institusjoner. 

Alle personopplysninger er ikke tilgjengelige av hensyn til personopplysningslovgivning mv. (GDPR).

  Avgrenset på kjøretøygruppe: 

  Avgrenset på geografi:  

5. Selskapsdata
  Selskapsdata

Der datagrunnlaget omfatter konsern og selskaper, som ikke er knyttet til person, vises identiteten på 

eierne og brukerne (ikke brukerinformasjon på person). Det gis ikke opplysninger om identiteten til 

private eiere eller brukere, herunder personlig eide selskaper, grunnet personopplysningslovgivningen 

mv. (GDPR). 

 For alle selskaper unntatt personlig eide selskaper, vises i tillegg en rekke selskapsopplysninger, som 

OFV AS har innhentet hos underleverandøren Bisnode AS. 

Disse selskapsopplysninger omfatter:

• Bransjekoder

• Økonomiske nøkkeltall

• Kontaktpersoner (i ledelsen)

• Revisor

6. Frekvens
Frekvensen for hvor ofte datagrunnlaget oppdateres:

  Månedlig

   Ukentlig

  Personbiler

  Varebiler 

   Lastebiler

  Busser

  Bobiler

  Rammestyrt dumper

  Mikrobiler

  Traktor

   Motorredskaper

  Motorsykler

  ATV

  Belte MC

  Tilhengere

  Campingvogner

  Traktorhengere
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7. Antall brukere
Antall navngitte brukere som Kunden kan opprette på ofvstatistikk.no er: 

  Ubegrenset

  Angi antall: 

8. Særskilte forhold
Følgende særskilte forhold om de tilgjengelige brukertilganger (ulike rettighetsnivåer eller annet) er 

avtalt:

Data som stilles til rådighet utenom www.ofvstatistikk.no:

  Kunden kan bestille selvstendige dataleveranser fra OFV AS, som Kunden ikke selv kan trekke ut av 

brukerflaten på ofvstatistikk.no, for eksempel totale uttrekk av kjøretøyparken. Kunden kan motta 

slike datauttrekk med samme type datafelt, som er del av Kundens abonnement. 

  Bestillinger skjer ved henvendelse til OFV AS. Oppsett av format for datauttrekk beregnes etter 

 timeforbruk til OFV AS’ enhver tid gjeldende timesatser (I 2020 NOK 1450,- per time ekskl. mva.) 

 Timesprisene indeksreguleres hvert år. 

  Kunden kan selv trekke ut data fra en eller flere webservices som stilles til rådighet fra OFV AS. 

Slike uttrekk krever særskilt avtale med OFV AS. Datafeltene som stilles til rådighet via webservices 

kan maksimalt være de samme som er omfattet av Kundens abonnement.

Beskrivelse av webservice funksjonalitet: 
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OFV AS Alminnelige vilkår 

1. Tjenesten 
1.1 Kunden gis gjennom Avtalen tilgang til å bruke produkter og tjenester på OFV AS sin til enhver 

tid gjeldende internettbaserte statistikkløsning på ofvstatistikk.no på de vilkår som er beskre-

vet i Avtalen. 

1.2 Ofvstatistikk.no inneholder registreringsdata/-opplysninger for biler/kjøretøy i Norge, samt 

informasjon om selskaper som er registrert som eiere og brukere av kjøretøy i Norge (Selskaps-

databasen). For en spesifikk beskrivelse av innholdet som Kundens tilgang innbefatter, 

henvises til Avtalen. Ofvstatistikk.no gir ingen opplysninger om personlig eide selskaper eller 

enkeltpersoner. 

1.3 Datagrunnlaget (databasen) på ofvstatistikk.no er avhengig av de offentlige og private data-

kilder som brukes av OFV AS, hvilket kan medføre en viss feilprosent. Dette vises blant annet 

ved at noen selskaper ikke kan identifiseres og derfor opptrer med teksten «Det er ikke funnet 

kjøretøy registrert på dette selskapet». 

2. Kundens bruksrettigheter
2.1 Kunden kan ikke uten skriftlig tillatelse fra OFV AS anvende ofvstatistikk.no eller andre pro-

dukter og tjenester til noe annet formål enn det som spesifikt er tillatt etter Avtalen (bl.a. er 

masse uttrekk av data ved bruk av en robot e.l. eller systematisert manuelt arbeid e.l. ikke 

tillatt, f. eks med det formål å importere dette til Kundens egne systemer e.l.) Det er ingen 

begrensninger på antall Oppslag eller mindre Uttrekk Kunden kan gjøre hvis abonnementet 

omfatter Store uttrekk, jfr. Bilag 1. 

2.2 Opplysningene på ofvstatistikk.no mv. er kun ment til bruk internt i Kundens virksomhet, 

det vil si kun innenfor virksomheten med Kundens organisasjonsnummer. Kunden kan ikke 

under noen omstendighet i digital eller annen form, dele, helt eller delvis, opplysningene på 

ofvstatistikk.no med noen tredjepart, herunder ikke med selskapsrelaterte eller assosierte 

virksom heter. Dette gjelder dog ikke i tilfeller av outsourcing av analyse- eller markedsførings-

oppgaver som nevnt i pkt. 2.8. 

2.3 Alle produkter og tjenester, herunder databaser er beskyttet av åndsverkloven. Alle rettigheter 

tilhører OFV AS. Kunden kan ikke kopiere fra, videreformidle eller videreutnytte hele eller deler 

av produktene/tjenestene verken analogt eller digitalt, uten etter særskilt forhåndssamtykke 

fra OFV AS.

2.4 Ved ekstern bruk tillatt etter Avtalen skal Kunden oppgi kilden på følgende måte: «Opplysnin-

gene er hentet og gjengitt med samtykke fra Opplysningsrådet for veitrafikken AS, www.ofv.

no. Opplysningene er sist oppdatert XX.YY (dato)».

2.5 Kunden er ansvarlig for at markedsføringsaktiviteter for Kundens virksomhet ikke skjer i 

strid med gjeldende lovverk eller eventuelle begrensninger eller reservasjoner som følger av 

 Avtalen. 

2.6 Kunden skal ta nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å sikre 

at opplysninger fra ofvstatistikk.no ikke kommer uvedkommende i hende, misbrukes eller på 

annen måte brukes i strid med Avtalen eller lovgivning som kommer til anvendelse, herunder 

personopplysningslovgivning mv. 



2.7 Ved eventuell sammenstilling av data levert gjennom Avtalen med andre data, må de sam-

menstilte data kun brukes i tråd med Avtalens vilkår.

2.8 I forhold til tredjepart, som utfører analyse eller markedsføringsoppgaver for Kunden («Ekstern 

part»), skal Kunden ha rett til å dele data fra ofvstatistikk.no i nødvendig tilfang for å utføre 

slike oppgaver på følgende betingelser:

2.8.1 • Kunden skal innhente Ekstern parts skriftlige aksept av alle restriksjoner angitt i første og 

andre punktum under pkt. 2.2 samt pkt. 2.3 og pkt. 2.5-2.7, som om den Eksterne part selv 

var part i Avtalen. 

2.8.2 • På anmodning fra OFV AS, skal Kunden innen åtte dager fremlegge dokumentasjon for den 

Eksterne parts aksept, jfr. pkt. 2.8.1;

2.8.3 • Overfor OFV AS er Kunden ansvarlig og hefter for enhver bruk, som den Eksterne part foretar 

av opplysninger levert av Kunden. Kunden er ansvarlig for, at alle slike data slettes perma-

nent av den Eksterne part umiddelbart etter at den enkelte oppgave for Kunden er løst. 

3. Avtalens varighet
3.1 Avtalen trer i kraft ved begge parters signering av Avtalen. Med mindre annet fremgår 

 spesifikt av Avtalen, løper avtalen til den skriftlig sies opp av en av partene. Oppsigelsestiden 

er tre måneder og regnes fra første dag i påfølgende måned, jfr. pkt 4.1. 

4. Betaling 
4.1 Betaling skjer forskuddsvis 2 ganger i året, med mindre annet fremkommer av Avtalen. 

 Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato. 

4.2 Prisen indeksreguleres hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar etter Avtalens ikraft-

tredelse, på grunnlag av prosentvis økning i KPI for andre varer og tjenester der arbeidskraft 

dominerer. 

4.3 OFV AS har også rett til å regulere prisen med inntil 5% med 3 måneders skriftlig varsel til 

utgangen av en betalingsperiode. Eventuell økning utover dette, kan bare skje med 6 måned-

ers skriftlig varsel. Kunden kan i slike tilfeller si opp avtalen med 1 måneds skriftlig varsel med 

virkning fra dagen før den forhøyede prisen ellers ville tre i kraft.  

4.4 Alle priser er ekskl. mva.

5. Eierskap til databaser og brukertilgang 
5.1 Alle databaser, produkter og tjenester som Kunden får tilgang til gjennom Avtalen, tilhører 

ubetinget OFV AS. OFV AS sine rettigheter til enhver utnyttelse av databaser og produkter/ 

tjenester eller data fra forannevnte er upåvirket av Avtalen. 

5.2 Selskapsdatabasen, som Kunden får tilgang til i kraft av Avtalen, tilhører ubetinget OFV AS sin 

underleverandør Bisnode AS («Bisnode»). Bisnodes rettigheter til enhver utnyttelse av opp-

lysninger i Selskapsdatabasen er upåvirket av Avtalen. OFV AS forbeholder seg retten til når 

som helst å velge andre underleverandører. I så fall gjelder dette pkt. 5.2 på tilsvarende måte i 

forhold til nye underleverandører. 

5.3 Kundens tilgang til produkter og tjenester opprettes til navngitte medarbeidere med utgangs-

punkt i deres e-postadresser. En brukerkonto er strengt personlig og må under ingen omsten-

digheter deles med andre, hverken innenfor eller utenfor Kundens virksomhet. 
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5.4 Kunden er kjent med og aksepterer at OFV AS logger brukeraktivitet på ofvstatistikk.no, 

herunder hvilke uttrekk som er gjort, og fra hvilke IP-adresser brukerne har brukt løsningen 

med det formål å avdekke eventuelt misbruk av produkter og tjenester etter Avtalen. 

5.5 OFV AS har rett til å endre adgangskoder eller stenge brukertilgang ved mistanke om misbruk 

av produkter og tjenester etter Avtalen. Kunden er forpliktet til straks å stenge en medarbei-

ders brukertilgang, hvis medarbeideren fratrer arbeidsforholdet hos Kunden. Brukerkonti kan 

enten stenges ved å logge seg inn på administrasjonsmodulen som er tilknyttet ofvstatistikk.

no, dersom tilgang foreligger, eller ved henvendelse til OFV AS. 

6. Skadesløsholdelse og tredjeparts krav 
6.1 Kunden skal holde OFV AS og OFV AS sine underleverandører skadesløse for ethvert krav mot 

OFV AS eller OFV AS sine underleverandører, som er oppstått som følge av forhold innenfor 

Kundens kontroll, så som Kundens urettmessige bruk av data levert iht. Avtalen. 

6.2 Fremmes det krav eller det reises søksmål mot OFV AS eller OFV AS sine underleverandører 

vedrørende forhold innenfor Kundens kontroll jf. pkt 6.1, gir OFV AS skriftlig beskjed om dette til 

Kunden uten unødig forsinkelse.

6.3 Med mindre Partene avtaler noe annet særskilt, skal Kunden bekoste OFV AS sine kostnader 

for juridisk bistand og evt. andre nødvendige kostnader i forbindelse med krav omfattet av 

pkt. 6.1, Tilsvarende gjelder for slike krav mot OFV AS sine underleverandører.

7. Taushetsplikt
7.1 Partene skal holde Avtalens innhold konfidensielt. Tilsvarende gjelder for all informasjon eller 

kunnskap den ene Part måtte få om den andres forhold, så som tekniske innretninger, per-

sonalforhold, planer og prosjekter, forretningsmessige analyser og beregninger, samt forret-

ningshemmeligheter mv., som Partene får kunnskap om i forbindelse med avtaleforholdet.

8. Mislighold
8.1 I tilfeller av en Parts vesentlige mislighold av forpliktelser i henhold til Avtalen, har den annen 

Part rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. 

8.2 Følgende er eksempler på vesentlig mislighold fra Kundens side:

8.2.1 • Oppslag eller store uttrekk av data i strid med pkt. 2.1 eller Avtalens pkt. 2.

8.2.2 • Utnyttelse av data fra ofvstatistikk.no i strid med pkt. 2.2, pkt. 2.3 eller pkt. 5.1. 

8.2.3 • Manglende etterlevelse av pkt. 2.4, pkt. 2.5, pkt. 2.6, pkt. 2.7, punkt 2.8.1 og 2.8.2.

8.2.4 • Videresending eller formidling av opplysninger på ofvstatistikk.no eller logg-inn 

 opplysninger i strid med pkt. 5.3.

8.2.5 • Manglende betaling iht. Avtalen etter purring fra OFV AS. 

8.2.6 • Overdragelse av Avtalen i strid med pkt. 12.

8.3 Tekniske feil eller forstyrrelser, kan av Kunden ikke påberopes som vesentlig mislighold 

av Avtalen fra OFV AS sin side, uansett årsak til hendelsen. Kunden er ikke berettiget til 

 godtgjørelse av vederlag som følge av en slik hendelse. 

9. Erstatningsansvar
9.1 Partene er erstatningsansvarlige etter alminnelige erstatningsregler, med mindre annet er 

uttrykkelig beskrevet i Avtalen. OFV AS sitt erstatningsansvar er oppad begrenset til Kundens 

vederlag for de 6 foregående måneder.
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9.2 Ingen av Partene er erstatningsansvarlige for den annen Parts indirekte tap, herunder, 

 produksjonstap eller lignende. 

9.3 OFV AS er uten ansvar for forsinkelser, mangler, innskrenkninger, utelatelser av data e.l. som 

skyldes forhold hos underleverandører. Tilsvarende gjelder for data hentet fra offentlige eller 

andre registre/kilder. 

9.4 OFV AS er uten erstatningsansvar for tap som følge av feil eller utelatelser i leverte data, 

herunder feilaktig utelatelse eller hemmelighold. 

10. Opphør av Avtalen
10.1 Ved Avtalens opphør, uansett årsak, plikter Kunden straks å slette alle data som Kunden har 

hatt tilgang til gjennom Avtalen. OFV AS vil avslutte Kundens tilganger til ofvstatistikk.no og 

eventuelt øvrige produkter/tjenester.

11. Force Majeure
11.1 Ingen av Partene er forpliktet til å erstatte den annen Parts tap som skyldes forhold utenfor 

Partenes kontroll, herunder, men ikke begrenset til, ny lovgivning eller administrativ praksis fra 

relevante myndigheter, lynnedslag, oversvømmelser, brann, krig, streik og lockout, pandemier, 

herunder også streik og lockout blant Partenes egne medarbeidere. 

12. Overdragelse
12.1 OFV AS har rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen til annen 

enhet som kontrolleres av OFV AS. 

12.2 Utover dette kan rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen ikke overdras til tredjepart 

uten den andre Parts forutgående skriftlige samtykke. 

13. Tvister
13.1 Enhver tvist, som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen, skal forsøkes løst i minnelighet ved 

forhandlinger. 

13.2 Dersom Partene innen rimelig tid ikke kommer til en minnelig løsning skal enhver tvist i forbin-

delse med Avtalen endelig løses ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14.05.2004 nr. 25 

(vogl.)

13.3 Enhver tvist skal løses ved forenklet voldgift dersom tvistesummen er lavere enn NOK 100 000. 

Tvistesummen beregnes basert på kravene fremsatt i kravet om voldgift og svar på kravet 

om voldgift. Ved forenklet voldgift skal Partene ikke inngi mer enn ett prosesskriv hver utover 

stevning og tilsvar etter at voldgiftsretten er oppnevnt. 

13.4 Partene avtaler med dette at voldgiftsrettens sammensetning skal bestå av en voldgiftsdom-

mer jf. vogl. § 13. Partene skal så vidt mulig oppnevne voldgiftsretten i fellesskap innen en 

måned etter at krav om voldgift og svar på krav om voldgift er kommet frem til den annen 

Part. Hvis voldgiftsretten ikke lar seg etablere i henhold til Avtalen, kan hver av partene kreve 

at domstolen oppnevner voldgiftsdommer, jf. vogl § 13 (4). 

13.5 Avtalt voldgiftssted er Oslo, hvor Partene i felleskap med voldgiftsretten blir nærmere enig om 

lokale.

13.6 Avtalen er regulert av norsk rett. 
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