
 

Søkort og nautiske publikationer   

Priser gældende for 2021   

   

   

   

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: 70 søkort 
Grønlandske farvande: 105 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 

15.190,00  
 30.380,00  
 75.950,00  

 151.900,00 

18.987,50  
 37.975,00  
 94.937,50  

 189.875,00 
 
Grønlandske farvande - køb af data med almindelig brugsret. 
(Leveres i GeoTIFF-format)   
 
Licensrettigheder: 

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

22.785,00  
 45.570,00  

 113.925,00  
 227.850,00 

28.481,25  
 56.962,50  

 142.406,25  
 284.812,50  

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

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

1.736,00  
 3.472,00  
 8.680,00  

 17.360,00 

2.170,00  
 4.340,00  

 10.850,00  
 21.700,00 



 

 

 

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 

2.134,73 
4.268,61 

10.671,09 
21.341,32 

2.668,41 
5.335,76 

13.338,86 
26.676,66 

 

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 

197,09 
394,18 
985,46 

1.970,06 

246,36 
492,73 

1.231,82 
2.462,58 

 

 

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 360,00 450,00 

   

 

Timepriser 

  

Priser gældende for 2021   

   

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 915,00 1.143,75 

       Teknikerarbejde 720,00 900,00 

 


