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HANDLEDNING 

Licensvillkor för att använda geodata i kom-

munala verksamheter – licens för offentlig 

användning (Geodatasamverkan) 

Innehållet i dokumentet har tagits fram av Per Henningsson, SKR och 

ska ge stöd i hur licensvillkoren för Geodatasamverkan ska tolkas.  

Vid frågor och stöd med tolkning ta kontakt med  

per.henningsson@skr.se 

I användaravtalet beskrivs vad som gäller för offentlig användning på föl-

jande sätt: 

• All geodata som ska nyttjas för offentlig användning, antingen via data-

delningen eller direkt via avtal med specifik informationsansvarig statlig 

myndighet, får användas för att utföra offentliga uppgifter förutsatt att 

de inte kan beskrivas som affärsverksamhet som sker på en konkurrens-

utsatt marknad. 

• En utgångspunkt vid bestämmandet av vad som här benämns offentlig 

användning är lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från 

den offentliga förvaltningen samt proposition 2009/10:175. 

Med kommunal och regions offentlig användning avses den verksamhet 

som kommunen, dess myndigheter och region bedriver enligt författning. 

Stödet kan vara av generell karaktär, t.ex. den kommunala kompetensen i 

kommunallagen eller ges i en författning för ett visst verksamhetsområde. 

Detta avser även kommunal och regions verksamhet som bedrivs i pri-

vaträttsliga former. 

Kommun och region har enligt 2 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) rätt 

att bedriva näringsverksamhet som faller inom den kommunala kompeten-

sen under förutsättning att den bedrivs utan vinstsyfte och att den syftar till 

att ”tillhandahålla allmännyttiga anläggningar och tjänster till medlemmarna 

av kommunen och regionen”. Sådan verksamhet ska anses falla inom be-

greppet offentlig användning. 

Utanför begreppet offentlig användning faller användning som sker inom ra-

men för en statlig myndighets affärsverksamhet (prop. 2009/10:175, 

sid.155ff.) eller en kommuns affärsverksamhet när denna ska bedrivas på af-

färsmässig grund. 
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Nyttjande i verksamhet som bedrivs i konkurrens med andra marknadsaktö-

rer och där priset sätts på affärsmässiga grunder utgör typiskt sett kriterier 

på kommersiell användning. Vilka kommunala verksamheter som ska bedri-

vas på affärsmässig grund regleras i speciallagstiftning, se exempelvis lagen 

(2009:47) om kommunala befogenheter, eller ellagen (1997:857), fjärrvär-

melagen (2008:263) med flera. 

Nyttjande enligt datadelningslicensen får ske av:  

• Kommunala myndigheter i all verksamhet som inte ska bedrivas på af-

färsmässig grund och av  

• Kommunala företag i all verksamhet som inte ska bedrivas på affärs-

mässig grund. 

Verksamheter som faller utanför licensen för offentlig 

användning 

De kommunala verksamheter som ska bedrivas på affärsmässig grund och 

således faller utanför licensen för offentlig användning kan teckna licens för 

kommersiell slutanvändning. 

Huruvida det i det enskilda fallet förekommer några konkurrenter eller ej till 

den kommunala verksamheten spelar i sammanhanget ingen roll. Även om 

det finns en privat skola i kommunen omfattas den kommunala skolan av li-

censen för offentlig verksamhet och även om det i praktiken inte finns nå-

gon konkurrent till det kommunala fjärrvärmebolaget så omfattas bolaget av 

licensen för kommersiell slutanvändning. 

Här följer en sammanställning över vilka kommunala verksamheter som en-

ligt lag ska bedrivas på affärsmässig grund och som alltså faller utanför li-

censen för offentlig användning: 

• Produktion av och handel med el om verksamheten bedrivs i företags-

form (däremot inte nätverksamhet och inte produktion och handel med 

el som bedrivs i förvaltningsform). 

• Fjärrvärmeverksamhet om verksamheten bedrivs i företagsform (däre-

mot inte fjärrvärmeverksamhet som bedrivs i förvaltningsform). 

• Handel med naturgas om verksamheten bedrivs i företagsform (däremot 

inte överföring av naturgas och inte handel med naturgas som bedrivs i 

förvaltningsform). 

• Kommunal drift av allmän VA-anläggning i annan kommun (däremot 

inte drift av VA-anläggningen i den egna kommunen). 

• Kommunalt utförande av sjuktransporter åt ett landsting. 

• Kommunalt aktiebolags utförande av lokal och regional linjetrafik med 

buss samt motsvarande trafik med tåg, tunnelbana eller spårvagn åt tra-

fikhuvudman utanför kommunens område. 

• Kommunalt tillhandahållande av lokaler för företags behov. 
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• Kommunal export av kunskap och erfarenhet som finns i den kommu-

nala verksamheten (kommunal tjänsteexport) samt i begränsad omfatt-

ning därmed sammanhängande varuexport. 

Utöver de ovan uppräknade verksamheterna torde även de allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolagens verksamhet falla utanför licensen för of-

fentlig användning. Dessa bolags verksamhet ska visserligen inte bedrivas 

”på affärsmässig grund” utan ”enligt affärsmässiga principer”. De båda be-

greppen får dock i detta sammanhang anses ha likvärdig innebörd. 

Flera kommunala verksamheter kan i praktiken konkurrera med privata ak-

törer. Om det inte finns särskild lagstiftning som anger att verksamheten ska 

bedrivas på affärsmässig grund ska verksamheter trots konkurrenssituat-

ionen bedrivas utan vinstsyfte enligt kommunallagen 2:7. Som påpekats 

ovan omfattas alltså dessa verksamheter av licensen för offentlig använd-

ning. Det kan exempelvis handla om kommunal bredbandsverksamhet, ren-

hållningsverksamhet, turistverksamhet eller hemtjänstverksamhet. 


