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Geodatasamverkan – 
möjligheter för Sveriges 
kommuner 

Illustratör Cecilia Lundgren  

 Geodatasamverkan 

• Översyn av 
samverkans- och 
affärsmodell 

• Partssammanträde 
 

 Geodatastrategin 

 Geodataportalen 

 



Geodatasamverkan gör det enklare…  

Köp ett åkband 
för fri åkning på 

alla attraktioner 
under ett år. Åk så 
mycket du vill! 
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… men det finns fortfarande restriktioner 
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Gratis 
Ingen får låna ut sitt åkband till någon 
annan, inte ens till familjemedlemmar. 

Alla måste betala för sin egen åkning 
på karusellerna. 
 

I geodatasamverkan innebär det att 
geodata med den offentliga licensen 
inte kan användas för andra icke 
offentliga uppgifter tex uppgifter som 
ska utföras på affärsmässig grund 
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Geodatasamverkan - vad innebär det?  

• Organisationer med offentligt uppdrag 

  

• Tillgång till alla geodata i produktkatalogen 

 

• Avtalet beskriver  
- hur samarbetet organiseras, styrs och samordnas 
- ansvarsfördelning 
- ekonomiska villkor 
- villkor för hur man får använda  
  geodataprodukterna 
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Hur får man använda geodata? 

• Parter får publicera geodata på Internet så 
länge: 

 geodata visas som raster 

 det är en offentlig uppgift 

 geodata inte är det primära 

 det inte går att ladda ner 
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Hur får man använda geodata? 

• För uppfyllande av den offentliga uppgiften oavsett 
organisationsform, uppgiften finns definierad i instruktion 
eller lagstiftning 

• Ej affärsverksamhet  

• Finns speciallagstiftning för de kommunala verksamheter 
som ska bedrivas på affärsmässig grund 

• Ellagen – produktion och försäljning av el är affärsverksamhet 
medan nätverksamhet är att betrakta som offentlig uppgift 

• Fjärrvärmelagen - 38 § Om ett kommunalt företag som avses 
i 3 kap. 16-18 §§ kommunallagen (1991:900) bedriver 
fjärrvärmeverksamhet, ska verksamheten bedrivas på 
affärsmässig grund  

• Länk till flödesschema: 
http://www.geodata.se/upload/dokument/geodatasamverkan/licenser/schema_licenc_for_geodata
_for_kommun_och_bolag.pdf 

• Kommuner med gemensamma funktioner - alla måste 
teckna licens för nyttjande 

• Part har rätt att kontraktera konsult för uppfyllande av 
uppgiften 

http://www.geodata.se/upload/dokument/geodatasamverkan/licenser/schema_licenc_for_geodata_for_kommun_och_bolag.pdf
http://www.geodata.se/upload/dokument/geodatasamverkan/licenser/schema_licenc_for_geodata_for_kommun_och_bolag.pdf
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Nyttja Geodataportalen för att marknadsföra 
egen geodata 

Medverkansavtal – publicera på Geodataportalen 

 

• Publicera metadata enligt svensk metadataprofil  

• Geodata ska ha ett allmänintresse 

• Ok att enbart redovisa metadata – man behöver inte ha 
geodatatjänster framtagna 

• Kostar ingenting 

• Kommunen tecknar avtal och levererar 
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Översyn av affärs- 
och 

samverkansmodell  
 
 
 
 
 
 
 
 



Remiss generella iakttagelser… 
  

• Bra svarsfrekvens på remissen: 77%  

• Inkomna svar: 84 st, varav 60 kommuner 

• Många välformulerade och genomtänkta svar 

• Kommunikationsinsatser behövs – generella 
missförstånd finns 

• Vissa synpunkter är av principiell natur som 
påverkar förutsättningarna för 
geodatasamverkan 

 
 



Beslut på partssammanträdet den 
18 oktober 2012 
 

Utökat utbud i produktkatalogen som innebär ökad årlig 
avgift för datadelning år 2013 (Remissfråga 2) 

• Ska NYKO-data från SCB ingå i produktkatalogen från 2013? Nej 

• Ska djup- och sjökortsdata från Sjöfartsverket ingå i 
produktkatalogen från 2013? Nej 

• Ska historiska ortofoton från Lantmäteriet ingå i produktkatalogen 
från 2013? Nej 
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Beslut på partssammanträdet den 
18 oktober 2012 

Justering av de statliga myndigheternas avgifter 
(Remissfråga 5) 

• Ska uppdelning av lägsta omsättningsparametern för 
de statliga myndigheterna göras? Ja 

Ramverk för nyttjande; Kommersiell användning 
(Remissfråga 8) 

• Ska även ”oäkta koncerner” räknas som koncerner i 
kategorin för kommersiell verksamhet? Ja 

Uppdragstagare/Konsult (Remissfråga 10) 

• Ska en mer tillåtande skrivning, vad gäller tid och 
omfattning, rörande uppdragstagares möjligheter att 
använda geodata göras? Ja 

Tvist (Remissfråga 12) 

• Ska förtydligande kring tvist göras med att allmän 
domstol och svensk rätt ska tillämpas? Ja 
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Kommunernas avgifter år 2013 

  Kommunspecifika parametern   

Kategori 
Summa (underliggande para-

metrar) 
Faktor Avgift 

A 9 - 13 0,5 106 000 kr 

B 14 - 15 0,7 149 300 kr 

C 16 - 17 0,9 191 500 kr 

D 18 - 20 1,1 240 000 kr 

E 21 - 23 1,4 303 500 kr 

F 24 - 28 1,8 391 000 kr 

G 29 - 32 2,5 533 000 kr 

H 33 - 35 4 910 000 kr 

I > 35 5,5 1 170 000 kr 



Myndigheternas avgifter år 2013 

Kategori Andelsintervall Avgift 

A 1 – 6 53 000 kr 

B 7 – 12 159 000 kr 

C 13 – 25 265 000 kr 

D 26 – 75 585 000 kr 

E 76 – 200 1 375 000 kr 

F 201 – 350 2 380 000 kr 

G 351 – 500 3 700 000 kr 

H > 500 6 871 000 kr 



Fortsatt arbete 

• Definiera principer för justeringar i 
produktkatalogen 

• Samverkansmodellen 
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Jordbruksverket 

Lantmäteriet 

Länsstyrelserna 

MSB 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Sveriges geologiska 
undersökning 

Sjöfartsverket 

 

Skogsstyrelsen 

SOS Alarm 

Statens geotekniska 
institut 

Statistiska 
centralbyrån 

SMHI 

Svenska kraftnät 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

 

Boverket 

Försvarsmakten 

Havs- och vattenmyndigheten 

Rikspolisstyrelsen 

Statens fastighetsverk 

Trafikanalys 

 

 Parter i Geodatasamverkan nov 2012 



Geodatasamverkan 
Kommuner i Dalarna 

Avesta 2012-07-01 

Borlänge 2012-01-01 

Falun 2012-03-01 

Gagnef   

Hedemora 2012-01-01 

Leksand 2012-10-01 

Ludvika 2012-01-01 

Malung-Sälen   

Mora 2012-01-01 

Orsa 2012-01-01 

Rättvik 2013-01-01 

Smedjebacken   

Säter   

Vansbro 2011-07-01 

Älvdalen 2012-12-01 
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Kommuner i geodatasamverkan 
oktober 2012 
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Andel kommuner som part i förhållande till 
totala antalet kommuner i kategorin,  
oktober 2012 
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Geodatastrategin 
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Geodatastrategin är planen… 

 

• som beskriver hur vi skapar en väl 
fungerande infrastruktur för geodata i 
Sverige 

• för det svenska genomförandet av EU-
direktivet Inspire 

 

Strategin ska ge ökad tydlighet och 
god vägledning till användare och 
producenter  
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Geodatastrategin utgår från… 

• Regeringens övergripande politiska mål: 

 - Lätt och säkert att använda 

 - Tjänster som skapar nytta 

 - Det behövs en infrastruktur 

 

 

 

• Lagen och förordningen om geografisk miljöinformation 

 

 

• Inspire-direktivet 
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Läs mer på www.geodata.se 

Frågor och funderingar, ta gärna kontakt med Lantmäteriets 
Geodatasekretariat 

support@geodata.se 

026-63 47 00 

mailto:support@geodata.se
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Geodataportalen  
– en ingång för att söka, hitta och titta  

 


