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Ny beslutsmodell i Geodatasamverkan från 
2016 



Syftet med datadelningsmodellen 
Geodatasamverkan 

• Förenkla utbytet av geodata genom att minska 
antalet avtal mellan offentliga verksamheter 

 

• Uppfylla Inspires krav på datadelning genom 
att undanröja hinder för att få tillgång till 
geodata 
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Ny beslutsmodell i Geodatasamverkan 

• Anpassa utifrån beslutsbefogenheter för att 
åstadkomma en juridiskt korrekt beslutsmodell 

 

• Ingår i mål 2, Informationsförsörjningen styrs av 
ett ändamålsenligt regelverk i den Nationella 
Geodatastrategin 
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Förändrad beslutsmodell för 
datadelning 
 

• Anpassa utifrån parternas beslutsbefogenheter, de som 
tillhandahåller geodata beslutar om datadelningsmodellen 

• Partssammanträdet/beslutsgrupp ändras till att omfatta de 
som tillhandahåller geodata 

• Dagens avtal ersätts av två, en överenskommelse mellan 
tillhandahållarna och ett avtal för användning av geodata 
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Två nya ”avtal” 

• Överenskommelse mellan dataleverantörerna 

• Avtal för användning av geodata 

 

 

 

LM 

SMHI 

Användaravtal  
för  

geodatasamverkan 

Statliga 
geodata 

SJÖFV 

SCB 

TRV SGU 

Användare 

Nya datadelningsmodellen Samverkans-
överenskommelse 

för  
geodatasamverkan 



Vad blir annorlunda för mig som 
användare 

Användare deltar inte vid partssammanträde/beslutsgrupp 

 

Förändringen påverkar inte  

• avgiften 

• tillgängliga geodata 
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Genomförande av förändring 

Två alternativ 

• Konsensus 

Alla parter beslutar i konsensus att det 
befintliga samverkansavtalet ska ersättas av 
en ny samverkansöverenskommelse och ett 
användaravtal för datadelning 

 

• Uppsägning 

Dataleverantörerna i dagens samverkan säger 
upp dagens avtal och tecknar ny 
samverkansöverenskommelse och erbjuder ett 
användaravtal för datadelning 

 

 2014-12-18 8 



• Höst/vinter 2014-15  Skapa förslag till överenskommelse och avtal 

• Vinter 2015  Remiss av förslag till överenskommelse och  
   användaravtal - dataleverantörerna 

• Vinter/vår 2015 Användaravtal för påsyn till användarna 

• Vår 2015  Konsensusbeslut - alla parter 

• Juni 2015  Uppsägning av dagens samverkansavtal 

• Juni 2015   Påskrift av överenskommelse mellan  
   dataleverantörer 

• Höst 2015  Påskrift av användaravtal för datadelning 

• 1 januari 2016  Överenskommelse och användaravtal börjar gälla 

 

Tidsplan 
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Geodatasamverkan just nu 
 

Vilka är med? 
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Havs- och 
vattenmyndigheten 

Jordbruksverket 

Lantmäteriet 

Länsstyrelserna 

MSB 

Naturvårdsverket 

Riksantikvarieämbetet 

Sveriges geologiska 
undersökning 

Sjöfartsverket 

 

Skogsstyrelsen 

Skolverket 

Socialstyrelsen 

SOS Alarm 

Statens geotekniska 
institut 

Statistiska 
centralbyrån 

SMHI 

Svenska kraftnät 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

 

Parter i Geodatasamverkan 

Boverket 
Energimarknadsinspektionen 
Försvarsmakten 
Kronofogdemyndigheten 
Nacka tingsrätt 
Region Halland 
Region Skåne 
Rikspolisstyrelsen 
 
 

 

 

Sametinget 
Skatteverket 
Statens fastighetsverk 
Svea Hovrätt 
Trafikanalys 
Umeå tingsrätt 
Valmyndigheten 
Vänersborgs tingsrätt 
Växjö tingsrätt 
Östersunds tingsrätt 

 

183 kommuner 
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Läs mer på www.geodata.se 

Geodatasekretariatet på Lantmäteriet 
Mail: geodatasekretariatet@lm.se 
Telefon: 026-63 47 00 

mailto:geodatasekretariatet@lm.se

