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1 Inledning 
Anvisningar för vidareförädlare är en samling dokument vars syfte är att 
hjälpa dig som vidareförädlare att upprätta och tolka avtal samt ge praktisk 
information inför beställning och leverans av Lantmäteriets geodata. Doku-
mentet omfattar inte geodesi och historiska kartor. 
Anvisningar för vidareförädlare består av sex delar: 

• Del 1; Allmän del beskriver förutsättningar och beslut som gäller gene-
rellt för samtliga informationsslag.  

• Del 2; Fastighetsinformation, beskriver vad som gäller specifikt för in-
formationsslaget.  

• Del 3; Geografisk information, beskriver vad som gäller specifikt för in-
formationsslaget. 

• Del 4; Bild- och höjdinformation, beskriver vad som gäller specifikt för 
informationsslaget. 

• Del 5; Följdproduktion och extern användning redogör för de förutsätt-
ningar, villkor och avgiftsberäkning som gäller för framställning och 
spridning/ tillgängliggörande av olika typer av följdprodukter. 

• Del 6; Samverkan beskriver vad som gäller för tillhandahållande av data 
då samverkan sker.  

2 Geodatasamverkan  
I Geodatasamverkan har de som är informationsansvariga enligt förordning 
(2010:1770) om geografisk miljöinformation och som tar ut avgifter för 
geodata gått samman för att förenkla tillgången till avgiftsbelagd geodata 
genom att ge organisationer med offentligt uppdrag möjlighet att teckna ett 
enda avtal och betala en enda årsavgift för att få tillgång till produktutbudet 
i Geodatasamverkan. Kommuner, regioner och statliga myndigheter kan 
teckna användaravtal för att få tillgång till det samlade produktutbudet för 
offentlig användning. Utgångspunkt för Geodatasamverkan är att uppfylla 
de krav om att undanröja hinder för tillgång till geodata som ställs i EU-di-
rektivet Inspire. 
Mer om Geodatasamverkan finns att läsa på Lantmäteriet hemsida. 
De som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan kallas i fortsättningen 
användare i Geodatasamverkan. 

2.1 Användaravtal för Geodatasamverkan 
Alla organisationer som har offentliga uppgifter, d.v.s. statliga myndigheter, 
kommuner, regioner, länsstyrelser och vissa andra organisationer som har 
ett offentligt uppdrag kan teckna användaravtal för Geodatasamverkan. 
De som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan får mot en årsavgift 
tillgång till all geodata i produktutbudet. I produktutbudet finns geodata som 
de informationsansvariga organisationerna tar avgift för. Licensvillkoren i 
användaravtalet för Geodatasamverkan är desamma som i licens för offent-
lig användning. 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar1-allm.del.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar2_finfo.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar3_ginfo.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar4_bildohojd.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar5_foljdprod_extern_anv.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar6_samverkan.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/avtal-for-geodatasamverkan/
http://www.lantmateriet.se/
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Årsavgiften för Geodatasamverkan omfattar licensavgifter för ingående pro-
dukter. Begränsningar av antalet ingående leveranser kan förekomma. In-
formation om eventuella begränsningar framgår av metadata i Geodatapor-
talen för respektive geodataprodukt. 
Produkter som tidigare varit avgiftsbelagda och blir avgiftsfria utgår ur pro-
duktutbudet. 
Om användaravtal för Geodatasamverkan tecknas under pågående kalen-
derår så betalas avgift enbart för återstående del av året.  
Rätt att använda geodata från/i Geodatasamverkan gäller endast för offentlig 
användning. För annan användning än offentlig krävs annan licens för aktu-
ell användningskategori. Läs mer om detta i Anvisningar för vidareförädlare 
Del 1; Allmän del.  

2.1.1 TECKNA ANVÄNDARAVTAL FÖR GEODATASAMVERKAN 

Den som vill teckna användaravtal fyller i ett formulär som kan nås via si-
dan om Geodatasamverkan. Lantmäteriet hanterar avtalstecknande för Geo-
datasamverkan. Användaravtalet innehåller licensen (för offentlig använd-
ning) som gäller för Geodatasamverkan. Användaravtalet och dess bilagor 
finns via samma sida.  

2.1.2 BILAGA PRODUKTUTBUD 

Till användaravtalet i Geodatasamverkan hör bilagan produktutbud. Av den 
bilagan framgår vilka avgiftsbelagda geodata som de som tecknat användar-
avtal får tillgång till i Geodatasamverkan.  

2.1.3 ANVÄNDARAVTALETS PÅVERKAN PÅ BEFINTLIGA LICENSAVTAL 

Användaravtal om Geodatasamverkan påverkar inga andra avtal med vida-
reförädlare. Befintliga licensavtal tecknade med vidareförädlare gäller enligt 
vad som framgår av varje enskilt avtal.  
Endast vidareförädlaren, med vilken licensavtal har tecknats, kan medge att 
licensavtal upphör att gälla i förtid om licenstagaren väljer att teckna använ-
daravtal för Geodatasamverkan. Om så blir aktuellt ombeds vidareförädla-
ren kontakta Lantmäteriets Partnersupport för utförligare information. Det är 
dock fullt möjligt för licenstagare att inneha ”dubbla licenser”. Tillämpas 
”dubbla licenser” betalas licensavgift, dels till vidareförädlare och dels till 
Geodatasamverkan. 
I de fall en användare har tecknat licensavtal med Lantmäteriet för t.ex. Ar-
kivSök, Nätverks-RTK, ersätts dessa av användaravtalet för Geodatasam-
verkan. 

2.1.4 FÖRLÄNGNING AV LICENSAVTAL FÖR KORTARE PERIOD 

Licenstagares licensavtal som löper ut innan användaravtal om Geodatasam-
verkan träder ikraft, kan om vidareförädlaren så medger, tidsmässigt för-
längas så att avtalstiden anpassas till inträdet i Geodatasamverkan. 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar1-allm.del.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar1-allm.del.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/avtal-for-geodatasamverkan/
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0506f166cf3c4e659943e9e28ea5b8fc/produktutbud-geodatasamverkan-bilaga2.pdf
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Lantmäteriet ser detta som en bra lösning och ger därför vidareförädlare 
möjlighet att göra undantag från gällande principer för avtalstider. Lantmä-
teriet vill dock att berörd vidareförädlare formaliserar dessa förlängningar 
med licenstagarna ifråga. Denna formalisering kan vara väldigt kortfattad. 
Den ska dock innehålla uppgift om vilket licensavtal som avses (avtalsnum-
mer), den nya avtalstiden samt en text som anger att alla rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet som löper ut ska förlängas med undantag av de 
ekonomiska ersättningarna. Dessa ska beskrivas enligt vad som överens-
kommits.  
Därefter ska parterna underteckna avtalet om förlängning och avtalet ska re-
dovisas till Lantmäteriet. 
Licensavgiften som vidareförädlaren ska betala in till Lantmäteriet är antalet 
månader som förlängningen avser multiplicerat med en tolftedel av den gäl-
lande årliga avgiften. 

2.1.5 SUPPORT  

Frågor om Geodatasamverkan, Lantmäteriets produkter, tjänster och tillhan-
dahållande besvaras av Geodatasupport: geodatasupport@lm.se, telefon 
026-63 36 00. 

2.2 Generellt tillhandahållande - praktisk tillämpning 

2.2.1 BESTÄLLNING AV GEODATA 

Utgångspunkten är att den som tecknat användaravtal för Geodatasamver-
kan ska beställa Lantmäteriets geodata direkt av Lantmäteriet. Den som 
tecknat användaravtal för Geodatasamverkan kan också uppdra till sin vida-
reförädlare att beställa för dennes räkning. Detta kräver dock att den som 
tecknat användaravtal för Geodatasamverkan antingen ger vidareförädlaren 
behörighet att via användarkonto beställa geodata i Beställningssystemet, el-
ler att vidareförädlaren får fullmakt att beställa via Lantmäteriets leverans-
funktion (geodatasupport@lm.se). Observera att detta endast gäller vid be-
ställning för offentlig användning.  
Uppgifter om antalet fria uttag för respektive geodataprodukt finns specifi-
cerat i metadata i Geodataportalen.  
Beställningar enligt gamla licensavtal överförs inte automatiskt för den som 
tecknar användaravtal för Geodatasamverkan. 
För beställning av geodata från Lantmäteriet samt för överföring av beställ-
ningar enligt tidigare licensavtal kontakta geodatasupport@lm.se.  
Beställaren ska vid beställning själv beskriva den önskade produkten så att 
Lantmäteriet inte behöver göra ett omfattande utredningsarbete för att veta 
vad som ska levereras. I de fall sådant utredningsarbete behövs kan det 
komma att debiteras med gällande timtaxa enligt LMFS.  
Vid beställning av digitala flygbilder (fler än 10 bilder) ska en lista med 
flygbilds-ID (flygfotograferingsår, bildnummer eller mittpunktskoordinater) 

mailto:geodatasupport@lm.se
mailto:geodatasupport@lm.se
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Geodataportalen/
mailto:geodatasupport@lm.se
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bifogas. Information för att identifiera flygbilds-ID finns på Lantmäteriets 
hemsida. Bildpunktsfiler för tidigare års utfall finns redovisade under Tidi-
gare utfall i shapeformat, uppdelat årsvis fr.o.m. 2006 (zip).  
Lantmäteriets flygbildssupport kan, mot ersättning enligt ovan, också göra 
denna utsökning.  
För beställning av flygbilder från Lantmäteriet samt frågor av licensavtal 
och leveranser kontaktas geodatasupport@lm.se, telefon 026-63 36 00. 

2.2.2 ÄNDAMÅLSPRÖVNING 

Den som tecknat användaravtal för Geodatasamverkan och som önskar an-
vända fastighetsregisterinformation som innehåller personuppgifter ska an-
söka om prövning enligt lagen (2000:224) (ändamålsprövning) innan åt-
komst kan beviljas till uppgifterna, se Anvisningar för vidareförädlare Del 
2; Fastighetsinformation.  

2.2.3 GEOTORGET BESTÄLLNING  

För att beställa produkter samt teckna avtal behöver du registrera en använ-
dare och logga in i tjänsten Geotorget Beställning.  

2.2.4 LEVERANSER 

Årsavgiften för Geodatasamverkan omfattar även leveranser som utförs ma-
nuellt av Lantmäteriet om leveransen gäller egen kommun/region samt an-
gränsande kommuner/regioner. Begränsningar av antalet ingående leveran-
ser kan förekomma. Information om eventuella begränsningar framgår av 
metadata för respektive geodataprodukt. 

2.2.5 LEVERANSBEGRÄNSNINGAR  

Normalt gäller inga leveransbegränsningar för åtkomst av Lantmäteriets 
geodataprodukter. Undantaget är de geodataprodukter som innehåller stora 
mängder data eller är tidskrävande att leverera manuellt.  
Begränsningar som förekommer:  
1. För kommuner/regioner: En administrativ avgift tillkommer vid leveran-

ser av geodata för andra kommuner/regioner än egen och angränsande.  
2. För offentliga organisationer med rikstäckande verksamhetsuppgifter: 

Leveranser till offentliga organisationer omfattar maximalt fyra (4) leve-
ranser av rikstäckande uttag per geodataprodukt och år. Detta gäller ex-
empelvis för ortofoto (se metadata i Geodataportalen för respektive pro-
dukt). Med rikstäckande uttag avses att mer än 75 % av rikets yta ingår i 
beställd leverans. 

3. Fastighetsprisuttag är begränsat till 12 uttag per år för den som tecknat 
användaravtal om Geodatasamverkan. 

4. Fastighetsavisering och Fastighetsprisavisering är begränsat till en be-
ställning för den som tecknat användaravtal om Geodatasamverkan. En 
kommun kan inte få aviseringar till flera förvaltningar utan endast en 
avisering per kommun. Se även punkt 5.1.2. 

https://www.lantmateriet.se/External/geolex/bild_hojd/utfall/utfall_flygfoto_from2006_shape.zip
https://www.lantmateriet.se/External/geolex/bild_hojd/utfall/utfall_flygfoto_from2006_shape.zip
mailto:geodatasupport@lm.se
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar2_finfo.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar2_finfo.pdf
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5. För digitala flygbilder som finns i leveranslagret gäller inga begräns-
ningar av antal leveranser med undantag av vad som skrivits ovan under 
punkterna 2 och 3. För övriga flygbildsprodukter (som inte finns i le-
veranslagret) tas administrativ avgift (och licensavgift) ut vid varje leve-
rans. 

2.2.6 ADMINISTRATIV AVGIFT 

För uttag av Lantmäteriets geodata, utöver det i förväg specificerade antalet 
fria uttag tas separat administrativ avgift ut i enlighet med vad som framgår 
av gällande LMFS (Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläg-
gande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk 
information och pantbrevsinformation). Alternativt hittas en mer beskri-
vande information om produkternas avgifter etc. i dokumentet Avgifter och 
leveransinformation för Lantmäteriets geodata.  

2.2.7 LAGRING OCH LEVERANS AV GEODATA FÖR DEN SOM TECKNAT AN-
VÄNDARAVTAL OM GEODATASAMVERKAN 

Vidareförädlare som tar emot leverans av geodata i form av geografisk in-
formation på uppdrag av den som tecknat användaravtal för Geodatasamver-
kan får bara använda informationen för dennes räkning inom ramen för den-
nes offentliga uppgifter.  
Vidareförädlare som har ett lager av geodataprodukter i form av geografisk 
information har rätt att leverera till den som har tecknat användaravtal för 
Geodatasamverkan från detta lager. Från detta lager får kommersiell vidare-
förädlare leverera geodata till alla slutkunder som efterfrågar informationen. 
Leverans förutsätter att gällande licensavtal med vidareförädlaren finns. Det 
åligger vidareförädlaren att säkerställa att användaravtal om Geodatasam-
verkan ingåtts innan leverans sker av Lantmäteriets geodata. Förteckning 
över de som tecknat användaravtal om Geodatasamverkan finns via sidan 
om Geodatasamverkan.  
Vidareförädlare får leverera förädlade produkter från denna datamängd till 
de som har tecknat användaravtal om Geodatasamverkan utan att ytterligare 
avgifter tas ut.  

2.2.8 TILLHANDAHÅLLANDE VIA TJÄNSTER 

Geodata som tillhandahålls till den som har tecknat användaravtal om Geo-
datasamverkan genom direktåtkomst eller visningstjänster kan tillhandahål-
las via kommersiell vidareförädlares applikation. Vid sådant tillhandahål-
lande krävs unika användaridentiteter för respektive användare. Den unika 
användaridentiteten krävs för att vidareförädlaren inte ska bli debiterad för 
dessa transaktioner, då dessa redan är betalda genom den fasta årliga avgif-
ten.  

2.3 Användning av geodata 
För användning av geodata gäller samma regler både för den som har an-
vändaravtal för Geodatasamverkan som för den som har tecknat annan 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Foreskrifter/
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/avgifter_och_leveransinformation_for_geodata.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/avgifter_och_leveransinformation_for_geodata.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/avtal-for-geodatasamverkan/
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licens för användning. Till exempel gäller krav på ändamålsprövning för 
varje enskild användare vid användning av geodata som innehåller person-
uppgifter från fastighetsregistret. Lagen (2000:224) om fastighetsregister 
(FRL). Behandling av personuppgifter måste vara förenlig med Europapar-
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) med kompletterande svensk lag-
stiftning. 

2.3.1 TILLÄMPNING AV VILLKOR FÖR OFFENTLIG ANVÄNDNING 

Den som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan får använda geo-
data som ingår i produktutbudet enligt följande: 

• Geodata, från Geodatasamverkan, får enbart användas för offentlig an-
vändning. Ingen användning får ske för verksamhet som sker på affärs-
mässig grund. För kommuner finns speciallagstiftning för de verksam-
heter som ska bedrivas på affärsmässig grund. Läs mer i handledning 
gällande licensvillkor för att använda geodata i kommunala verksam-
heter – licens för offentlig användning (pdf).  

• För vidareupplåtelse av geodata, se punkt 4.2. 
• När flera kommuner har bildat ett gemensamt kommunalförbund som i 

sin tur vill använda geodataprodukter, måste samtliga kommuner ha an-
vändaravtal för Geodatasamverkan eller ha annan gällande licens för an-
vändning av de geodataprodukter som ska användas i förbundet. 

• Den som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan får publicera 
geodata genom tillgängliggörande på Internet enligt de villkor som finns 
i licensen i användaravtalet för Geodatasamverkan.  

• Kartor som visas på Internet ska innehålla s.k. användarspecifik inform-
ation. Med användarspecifik information avses information som är knu-
ten till användarens egen offentliga verksamhet. Detta innebär att geo-
data från Lantmäteriet inte ska utgöra det primära utan ska enbart utgöra 
bakgrund till det som den som har tecknat användaravtal för Geodata-
samverkan vill visa.  

• Villkoren för offentlig användning är desamma oavsett om en offentlig 
organisation tecknar användaravtal för Geodatasamverkan eller licensav-
tal för offentlig användning med vidareförädlare eller med Lantmäteriet. 
Användningsvillkoren finns att tillgå under För återförsäljare på 
www.lantmateriet.se  

• Forskning, utbildning och kulturverksamhet som ligger under statlig el-
ler kommunal verksamhet och där den statliga eller kommunala myndig-
heten tecknat en licens för offentlig användning eller har tecknat använ-
daravtal för Geodatasamverkan, får använda de geodata/geodataproduk-
ter som licensen omfattar och behöver inte teckna en separat licens för 
sådan användning. 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/0506f166cf3c4e659943e9e28ea5b8fc/handledning-villkor-kommunala-verksamheter.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0506f166cf3c4e659943e9e28ea5b8fc/handledning-villkor-kommunala-verksamheter.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0506f166cf3c4e659943e9e28ea5b8fc/handledning-villkor-kommunala-verksamheter.pdf
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2.3.2 UPPDRAGSTAGARES ANVÄNDNING AV LICENSIERAD GEODATA 

Den som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan kan behöva ge en 
uppdragstagare tillgång till geodata för att uppfylla en offentlig uppgift. 
Med uppdragstagare avses konsult, entreprenör eller annan som på uppdrag 
av den som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan utför en of-
fentlig uppgift för dennes räkning. Den som har användaravtal för Geodata-
samverkan får i sådant fall vidareupplåta rätt till användning enligt använ-
daravtalet för Geodatasamverkan till uppdragstagaren. Uppdragstagaren ska 
godkänna de villkor som är förenade med upplåtelsen. Villkoren framgår av 
Förbindelse för uppdragstagare (dotx) som finns att hämta på webbsidan för 
Geodatasamverkan. Det kan även finnas behov av att upprätta personupp-
giftsbiträdesavtal (PUB-avtal) för användningen. 

2.4 Särskilt om kommunal användning 
Kommuners användning föranleder många frågor om vad som omfattas av 
offentlig användning till skillnad från kommersiell slutanvändning och när 
licens för kommersiell slutanvändning ska tillämpas.  
Kommuner har rätt att använda Lantmäteriets geodataprodukter för offentlig 
användning genom att teckna användaravtal för Geodatasamverkan eller via 
separata licenser. I båda fallen gäller att verksamheten ska ha en direkt 
koppling till den egna kommunen (inom ramen för den kommunala kompe-
tensen) och omfattas av begreppet offentlig användning. För offentlig an-
vändning har man även rätt att använda geodataprodukter över angränsande 
kommuners territorium, gäller dock generellt inte för fastighetsinformation. 
Om kommunen har uppgifter som kräver information även över andra än 
angränsande kommuner så kan kommunerna få tillgång till dessa. 
Offentlig licens gäller alltså inte för verksamhet som utförs för annan kom-
muns räkning även om den utförande kommunen har licens för aktuella geo-
dataprodukter. För all verksamhet åt annan kommun krävs att den uppdrags-
givande kommunen har gällande licens för de geodataprodukter som an-
vänds i det aktuella uppdraget över det aktuella området. Det krävs även att 
den uppdragsgivande kommunen tecknat Förbindelse för uppdragstagare 
(dotx) med den kommun som ska utföra uppdraget.  
Kommunala bolag som utför offentlig uppgift på uppdrag av den egna kom-
munen har rätt att använda data som täcks av kommunens licens för offent-
lig användning för detta uppdrag (konsultförhållande). Vid sådant uppdrag 
ska Förbindelse för uppdragstagare (dotx) tecknas. Även i detta fall gäller 
att uppdraget måste utgöra en del av kommunens egna offentliga verksam-
het för att kommunens licens ska kunna användas. Kommunala bolag som 
utför offentliga uppdrag åt flera kommuner ska vara uppdragstagare åt alla 
dessa kommuner och arbeta på respektive kommuns licenser, d.v.s. alla 
kommuner som ger uppdrag till det kommunala bolaget ska ha gällande li-
cens för de geodataprodukter som används för utförande av uppdraget. Geo-
dataprodukter som tillhandahålls till det kommunala bolaget får inte använ-
das för något annat uppdrag än det som framgår av Förbindelse för upp-
dragstagare (dotx). 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/forbindelse_uppdragstagare.dotx
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/forbindelse_uppdragstagare.dotx
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/forbindelse_uppdragstagare.dotx
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/forbindelse_uppdragstagare.dotx
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/forbindelse_uppdragstagare.dotx
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/forbindelse_uppdragstagare.dotx
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Kommunala bolag som utför verksamhet som inte omfattas av offentlig an-
vändning ska alltid ha en egen licens för kommersiell slutanvändning för 
alla geodataprodukter som används i verksamheten. Här spelar det alltså 
ingen roll var kommungränserna går utan licensen ska täcka alla geodata-
produkter som används i den aktuella verksamheten. För det kommunala bo-
laget är detta en enkel lösning eftersom man då också kan använda alla geo-
dataprodukter i all sin verksamhet.  
Kommun får inte vidareförmedla geodataprodukt till ett kommunalt bolag 
för bolagets kommersiella slutanvändning. Endast i det fall ett kommunalt 
bolag utför ett uppdrag inom offentlig användning till kommunen är detta 
tillåtet. Kommunens licens, vare sig den tecknats med vidareförädlare, Lant-
mäteriet eller genom Geodatasamverkan gäller för offentlig användning och 
omfattar ingen rätt till vidareförmedling.  
Kommunalt bolag som tecknat licens för kommersiell slutanvändning får 
inte vidareförmedla geodataprodukt till kommun för kommunens offentliga 
användning. Det kommunala bolagets licens, vare sig den tecknats med vi-
dareförädlare eller Lantmäteriet, gäller för kommersiell slutanvändning i vil-
ken ingen rätt till vidareförmedling ingår.  
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en handledning som 
innehåller information till hjälp för tolkning av hur de olika kommunala 
verksamheterna ska kategoriseras och därmed vilka licensvillkor som ska 
användas (pdf). Dokumentet kan sammanfattas enligt följande:   

– Nyttjande enligt licensen offentlig användning får ske av: … Kom-
munala myndigheter i all verksamhet som inte ska bedrivas på af-
färsmässig grund och av Kommunala företag i all verksamhet som 
inte ska bedrivas på affärsmässig grund.   

Det är alltid kommunen som har ansvaret för att avgöra om den kommunala 
verksamheten är att anse som offentlig verksamhet eller affärsverksamhet 
och har i förlängningen även ansvaret för påföljder vid felaktig användning. 

2.5 Kommunal verksamhet med gränsöverskridande kommunal 
samverkan  
Av praktiska och samhällsnyttiga skäl bildas ofta kommunalförbund eller 
annan kommunal samverkan (nedan kallat förbund), för gränsöverskridande 
verksamhet. Exempel på sådan kommunal samverkan är räddningstjänst, 
miljönämnd, gemensam nämnd och renhållning.  
För att få använda geodataprodukter i kommunal verksamhet med gränsö-
verskridande inriktning måste alla parter ha licens för de geodataprodukter 
som ska användas, antingen genom Geodatasamverkan eller via en vidare-
förädlare eller direkt med Lantmäteriet.  
Om det finns behov kan Lantmäteriet göra en sammanslagen leverans till ett 
förbund.  
Kommunerna behöver skriva Förbindelse för uppdragstagare (dotx) med 
förbundet (eller värdkommunen).  

https://www.lantmateriet.se/contentassets/0506f166cf3c4e659943e9e28ea5b8fc/handledning-villkor-kommunala-verksamheter.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0506f166cf3c4e659943e9e28ea5b8fc/handledning-villkor-kommunala-verksamheter.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0506f166cf3c4e659943e9e28ea5b8fc/handledning-villkor-kommunala-verksamheter.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0506f166cf3c4e659943e9e28ea5b8fc/handledning-villkor-kommunala-verksamheter.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/forbindelse_uppdragstagare.dotx
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Denna modell kan även tillämpas av vidareförädlare.  

2.5.1 TILLHANDAHÅLLANDE AV GEOGRAFISK INFORMATION FÖR GRÄNS-
ÖVERSKRIDANDE KOMMUNAL SAMVERKAN 

1. Varje kommun vars data ska användas i förbundets verksamhet ska ha 
gällande licens, för den geografiska information som ska förmedlas till 
förbundet.  

2. Varje kommun ansvarar själv för att kopia av aktuell geodataprodukt 
kommer förbundet tillhanda. 

3. Förbund vars kommuner har licenser med olika licensgivare (Geodata-
samverkan, vidareförädlare eller med Lantmäteriet) kan få sina data från 
respektive kommun, alternativt att varje kommun beställer ny leverans 
från sin licensgivare med förbundet som mottagare.  

4. Kommunalförbund kan få en sammanslagen leverans med förbundet 
som mottagare.  Det är kommunalförbundets ansvar att säkerställa att 
det finns giltiga licenser, tecknad via återförsäljare eller direkt med 
Lantmäteriet, för aktuellt geodata som ingår i den sammanslagna leve-
ransen. 

2.5.2 TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHETSINFORMATION FÖR GRÄNS-
ÖVERSKRIDANDE KOMMUNAL SAMVERKAN 

Enligt lagen (2000:224) om fastighetsregister (FRL) kan en kommun få till-
gång till fastighetsinformation enligt 2§ 1p. för ändamålet ”verksamhet för 
vilken staten eller en kommun ansvarar”. Detta ändamål gäller dock endast 
för verksamheten inom den egna kommunen.  
Eftersom varje kommun är en egen juridisk person med individuellt kom-
munalt ansvar som vanligen slutar vid kommungränsen, har den därför van-
ligtvis inget giltigt ändamål för att få ut fastighetsregisterdata som rör annan 
kommuns verksamhet.  
1. Varje kommun vars data ska användas i förbundets verksamhet ska ha 

gällande licens, för den information som ska tillhandahållas till förbun-
det.  

2. Varje kommun som delar med sig av sina geodata ansvarar själv för att 
kopia av aktuell geodataprodukt kommer förbundet tillhanda. 

3. Vill kommunalförbundet ha en separat avisering för hela sitt verksam-
hetsområde finns möjligheten att få en sammanslagen avisering för för-
bundets verksamhet. För de av förbundets ingående kommuner som har 
tecknat användaravtal för Geodatasamverkan är avgiften för den gemen-
samma aviseringen 20 % av motsvarande aviseringsavgift som beräknas 
på hela förbundets antal registerenheter och informationsmängder för 
dessa kommuner enligt gällande LMFS. Detta gäller även kommunalför-
bund där någon eller några kommuner inte är med i Geodatasamverkan 
men har en giltig licens tecknad via en återförsäljare eller direkt med 
Lantmäteriet. Det är kommunalförbundets ansvar att säkerställa att det 
finns giltiga licenser för aktuellt geodata som ingår i den sammanslagna 
leveransen. 
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4. Kommuner som har användaravtal för Geodatasamverkan har möjlighet 
att ersätta sin avgiftsfria fastighetsavisering med en sammanslagen fas-
tighetsavisering tillsammans med andra kommuner. Detta gäller om 
kommunernas verksamhet sköts av en värdkommun eller en vidareför-
ädlare. Avtal för kommunal samverkan ska finnas mellan dessa kommu-
ner (och eventuell vidareförädlare) i dessa fall. Kommunerna får dock 
inte ersätta sin avgiftsfria fastighetsavisering med en fastighetsavisering 
till ett kommunalförbund. Geodata i den sammanslagna leveransen får 
endast användas för respektive kommuns offentliga användning. 

 
Om fastighetsinformation levereras från kommunens "lager" till förbund är 
det upp till kommunen att tillämpa gällande personuppgiftslagstiftning, in-
klusive att bedöma om användningen är förenlig med ändamålet för vilket 
de fått informationen. Om kommun beställer fastighetsinformation enbart 
för att direkt leverera vidare till förbund, eller om kommunen beställer fas-
tighetsinformation direkt till förbundet, är det en form av tillhandahållande 
där förbundet ska ändamålsprövas. Detsamma gäller då förbundet beställer 
fastighetsinformation direkt från Lantmäteriet.  
En ändamålsprövning ska göras för kommunalförbundets leverans. Kom-
munalförbundet är en egen juridisk person som utför kommunernas offent-
liga uppgift. Om det är en gemensam kommunal nämnd (exempelvis Kart- 
och Mätverksamheten på en kommun) så måste respektive kommun ända-
målsprövas separat. Inför ändamålsprövningen måste vi veta om samarbetet 
sker i ett förbund eller om det är en gemensam nämnd.   
OBSERVERA att en ny ändamålsprövning krävs för användning av fastig-
hetsinformation för varje nytt ändamål utöver det som angavs då kommunen 
införskaffade informationen. Det är den juridiska person som ska använda 
informationen som ska göra ansökan (ändamålsprövning). En kommun kan 
således inte ansöka för t.ex. ett kommunalt aktiebolags räkning om det är 
bolaget som ska använda informationen. 
Varje kommun ansvarar för sin egen kommuns räddningstjänst och har såle-
des oftast bara rätt ändamål för att få tillgång till fastighetsregisterdata inom 
den egna kommunen. Motsvarande gäller för övriga kommuner som ingår i 
förbundet, trots att räddningstjänsten för varje kommun i praktiken utförs av 
räddningsförbundet. Förbundet utför det ansvar som ligger på var och en av 
de i förbundet ingående kommunerna. 
För personuppgifter ska det också finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal 
mellan kommunerna, eller mellan kommunen och den aktuella uppdragsta-
gare som man anlitar för att behandla uppgifter för deras räkning. 

3 Ambulans- och räddningstjänstverksamheter 
Lantmäteriet tillgängliggör ett urval av rikstäckande geodata för aktörer 
inom ambulans- och räddningstjänstverksamheter avgiftsfritt, vilket innebär 
tillgång till geodata utan kostnad men med användningsvillkor.  
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3.1 Avtal för ambulans- och räddningstjänst 
Kommunala räddningstjänster/räddningsförbund och ambulansverksamheter 
inom region kan teckna avtal. 
Produkterna får användas i enlighet med slutkundsvillkor för offentlig an-
vändning inom ambulans- och räddningstjänstverksamheter. 

3.1.1 TECKNA AVTAL FÖR AMBULANS- OCH RÄDDNINGSTJÄNST 

Räddningstjänst- och ambulansverksamhet får tillgång till 3.1.2. Produktut-
bud genom att teckna ett avtal direkt med Lantmäteriet eller ett motsvarande 
avtal med någon av Lantmäteriets återförsäljare. 

3.1.2 PRODUKTUTBUD 

Topografisk webbkarta Visning 
Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 
Topografisk webbkarta Visning, cache 
Topografisk webbkarta Nedladdning, raster 
Karta 1:50 000 Nedladdning, raster  
Topografi 10 Nedladdning, vektor 
GSD-Ortnamn (ersätts och byter namn till Ortnamn Nedladdning, vektor 
februari 2023) 
Ortnamn Direkt 
Fastighetsavisering Fullständig, 

• Belägenhetsadresser 
• Byggnader  

Nedladdning abonnemang, 
• Belägenhetsadresser 
• Byggnader 

Byggnad Direkt 
Belägenhetsadress Direkt 
Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+ 
Markhöjdmodell Visning 
Laserdata Nedladdning, NH 
Geodataprodukterna levereras i det nationella referenssystemet SWEREF 99 
TM i plan samt RH 2000 i höjd. 

3.1.3 SUPPORT  

Frågor om Lantmäteriets produkter, tjänster och tillhandahållande besvaras 
av geodatasupport@lm.se, telefon 026-63 36 00. 

mailto:geodatasupport@lm.se
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3.1.4 BESTÄLLNING AV GEODATA 

Lantmäteriets geodata kan beställas via Geotorget Beställning, via formulä-
ret på sidan Beställ geodata alternativt genom någon av Lantmäteriets åter-
försäljare. OBS! Ange att din beställning gäller Avgiftsfria geodata för am-
bulans- eller räddningstjänstverksamhet.   

3.1.5 ÄNDAMÅLSPRÖVNING 

Den som tecknat avtal för ambulans- och räddningstjänst och som önskar 
använda fastighetsregisterinformation som innehåller personuppgifter, ska 
ansöka om prövning enligt lagen (2000:224) (ändamålsprövning) innan åt-
komst kan beviljas till uppgifterna, se Anvisningar för vidareförädlare Del 
2; Fastighetsinformation.   

4 Förändringsförteckning 
Tabell 1. Tidpunkt av ändringar, versionsnummer samt typ av ändring. 

Senaste 
ändring 

Version Typ av ändring 

2022-12-30 3.5 Avsnitt 2.2.3 och 2.2.6 - Smärre textjusteringar i syfte 
att förtydliga. 

2022-12-30 3.5 Avsnitt 3.1.2 - Justerat de produkter som senast fått 
ändrade produktnamn. 

2022-05-01 3.4 Avsnitt 3.1.2 - Justerat de produkter som fått ändrade 
produktnamn utifrån produktnamnskonventionen från 
och med 1 maj 2022 samt notering om produkt som får 
ändrat produktnamn från och med 1 september 2022. 

2022-01-18 3.3 Avsnitt 2.1 - Tagit bort sista stycket om avgiftsfria 
geodata för statliga myndigheter. Texten hör inte ihop 
med geodatasamverkan. Förklaringen finns däremot i 
Anvisningarna del 1 Allmänna delen, under avsnitt 13. 

2022-01-18 3.3 Avsnitt 2.2.3 - Rubriken Geodataplatsen har ersatts av 
Geotorget Beställning. Geodataplatsen avvecklades 21 
december 2021, beställning/hämtning av data sker nu-
mera via Geotorget Beställning. 

2022-01-18 3.3 Avsnitt 2.2.4 - Smärre textjusteringar. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/bestall-geodata/Geografisk-information/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar2_finfo.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar2_finfo.pdf
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Senaste 
ändring 

Version Typ av ändring 

2022-01-18 3.3 Avsnitt 2.2.5 - Justerat texten. Vi gör inga manuella le-
veranser av de produkter som har ersatt fastighetskar-
tan. Allt måste beställas via Geotorget Beställning. 
Punkten 3 kan därför tas bort, påverkar efterföljande 
numrering. 

2022-01-18 3.3 Avsnitt 2.4 - Justerat texten under näst sista stycket, i 
syfte att förtydliga. 

2021-10-01 3.2 Ändringar i och med nya produkter som ersätter GSD-
Fastighetskartan. Hämtning av filer via Geodataplatsen 
kommer att upphöra 31 oktober 2021 (förlängs ev. till 
sista december 2021). Ersättande produkterna kan be-
ställas via Geotorget Beställning från och med den 1 
oktober 2021. 

2021-01-01 3.1 Ändringar pga förändrad affärsmodell för geografisk 
information. 

Alla texter kring leveransavgifter har tagits bort vid 
alla berörda ställen i dokumentet.  

Texter kring administrativ avgift har lagts till vid aktu-
ella ställen i dokumentet. 

2021-01-01 3.1 Avsnitt 2.5.1 - Texten under avsnittets punkt 4 har ju-
sterats. 

2020-09-22 3.0 Avsnitt 2.2.3 - Kompletterat med kort information om 
kommande förändring av Geodataplatsen och den nya 
självserviceplatsen Geotorget.  

2020-09-22 3.0 Avsnitt 2.2.5 - Har bytt ut landsting mot regioner. 

2020-09-22 3.0 Avsnitt 2.3.1 och 2.4 - Har bytt ut förkortningen SKL 
mot Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

2020-09-22 3.0 Ny version anpassad enligt tillgänglighetsdirektivet. 

 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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