
 

Søkort og nautiske publikationer   

Priser gældende for 2019   

   

   

   

Nedenstående prisliste dikterer priserne for salg af hhv. rastersøkort samt timepriser. Geodatastyrelsen udgiver herudover 
elektroniske søkort (ENC) til brug i ECDIS systemer, papirsøkort og nautiske publikationer. Der henvises til Value Added Resellers 
under IC-ENC’s forhandlernetværk for køb af ENC-celler og Rosendahl for køb af papirsøkort og nautiske publikationer. 

 

Rastersøkort 

 

  

Rasterdata leveres i TIFF-format, i dansk område endvidere i GeoTIFF-format og kan erhverves med 1-bruger, 4-bruger, 25-bruger og 

site-licens. 

 

Ajourførte optryk og nye udgaver efter behov. 

 

Danske farvande: 65 søkort 
Grønlandske farvande: 98 søkort 
Færøske farvande: 8 søkort 

 
Prisen er sammensat af: 

a) Pris for data med tilhørende rettigheder 
b) Leveringsomkostninger for datafiler 

a) Pris for data med tilhørende rettigheder 

 

Almindelig brugsret 

  

 
Danske farvande – køb af data med almindelig brugsret. 
(Leveres i GeoTIFF-format) 

 

ekskl. moms inkl. moms 

Licensrettigheder: 
1-bruger 
4-bruger 
25-bruger 
Site-licens 

13.715,00 
27.430,00 
68.575,00 

137.150,00 

17.143,75 
34.287,50 
85.718,75 

171.437,50 
 
Grønlandske farvande - køb af data med almindelig brugsret. 
(Leveres i GeoTIFF-format)   
 
Licensrettigheder: 

1-bruger 
4-bruger 
25-bruger 
Site-licens 

20.678,00 
41.356,00 

103.390,00 
206.780,00 

25.847,50 
51.695,00 

129.237,50 
258.475,00 

 
Færøske farvande - køb af data med almindelig brugsret. 
(Leveres i GeoTIFF-format)   
 
Licensrettigheder: 

1-bruger 
4-bruger 
25-bruger 
Site-licens 

1.688,00 
3.376,00 
8.440,00 

16.880,00 

2.110,00 
4.220,00 

10.550,00 
21.100,00 



 

 

 

Ajourføring 

   
Danske farvande – Årligt abonnement på ajourføring af data med almindelig brugsret. 
(forudsætter samtidigt køb af data med almindelig brugsret) 

  
Licensrettigheder: 

1-bruger 
4-bruger 
25-bruger 
Site-licens 

2.074,14 
4.147,46 

10.368,23 
20.735,64 

2.592,68 
5.184,32 

12.960,29 
25.919,55 

 

Grønlandske farvande – Årligt abonnement på ajourføring af data med almindelig brugsret kan ikke tilbydes i øjeblikket. 

 
Færøske farvande – Årligt abonnement på ajourføring af data med almindelig brugsret. 
(forudsætter samtidigt køb af data med almindelig brugsret) 

  

 
Licensrettigheder: 

1-bruger 
4-bruger 
25-bruger 
Site-licens 

191,50 
383,00 
957,49 

1.914,15 

239,37 
478,74 

1.196,86 
2.392,69 

 

 

b) Leveringsomkostninger for datafiler 

 

 

 

ekskl. moms 

 

 

 

inkl. moms 

Udtræks- og leveringsomkostninger for danske, grønlandske og færøske farvande pr. 

påbegyndt ½ time  

Pris pr. ½ time 375,00 468,75 

   

 

Timepriser 

  

Priser gældende for 2019   

   

Til løsning af opgaver, der afregnes efter medgået tid, anvendes efterfølgende timepriser.   

Det er opgavens art der afgør, hvilken priskategori der anvendes.   

Omkostningsdækkende timepris ekskl. moms inkl. moms 

       Specialistarbejde 910,00 1.137,50 

       Teknikerarbejde 750,00 937,50 

 


