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TILLÄGG TILL NORMALAVTAL ABT  

Bakgrund och målsättning 
I gällande ABT-avtal mellan Lantmäteriet och kommunerna bygger ersättningen till kommunerna på 

Lantmäteriets externa intäkter. Då såväl Lantmäteriet som flera kommuner arbetar för att tillhanda-

hålla öppna (anslagsfinansierade) geodata, måste gällande ersättningsmodell revideras. SKL och 

Lantmäteriet har ett pågående arbete som syftar till att ta fram en ny ersättningsmodell som ska 

fungera oberoende av om Lantmäteriet och de enskilda kommunerna tillhandahåller öppna geodata. I 

avvaktan på att nya avtal kan börja tillämpas 1 januari 2018, har SKL och Lantmäteriet tagit fram ett 

interimistiskt tillägg (vidare kallat avtalet) till normalavtal ABT för kommuner som tillhandahåller 

öppna geodata. 

Parter 
Avtalsparter är: 

 Kommun XX, Adress, Postadress 

 Lantmäteriet, Division Geodata, 801 82 Gävle 

Avtalets omfattning 
Det är endast sådana geodata som parterna samverkar kring, som tas i beaktande vid bedömning av 

huruvida kommunen tillhandahåller öppna geodata eller ej. Delarna bedöms var för sig, det betyder 

att en kommun kan tillhandahålla någon av delarna i ABT-avtalet som öppna geodata och få avdrag för 

detta. Det som berörs av detta avtal är:  

 Adresser (A) 

 Byggnader (B) 

 Övrig topografi (T).  

För att kommunernas geodata ska klassas som öppna data ska de vara fritt tillgängliga för alla, utan 

begränsande villkor eller avgifter och tillhandahållas via tjänster eller hämtningsbara filer.  

Geodata, som visas låst i en e-tjänst via kommunens webbplats, betraktas i detta sammanhang inte 

som öppna data.   
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Påverkan på ersättning från Lantmäteriet 
Lantmäteriet kommer även fortsättningsvis att ersätta kommunerna för deras medverkan i 

ajourhållningen av de nationella databaserna, så även för de kommuner som tillhandahåller öppna 

geodata. En kommun som tillhandahåller öppna geodata får ett avdrag från sin ordinarie ersättning 

med 50 % för de delar av A och B som är öppna. Om en kommun tillhandahåller öppna data som, 

omfattar information som finns i T, behålls ändå ordinarie ersättning för dessa data. 

Grundbeloppet om 13 tkr kvarstår. 

Justeringen av ersättningen sker för den del av året som kommunen tillhandahåller öppna data – 

exempelvis om en kommun börjar tillhandahålla öppna data 1 april kommer ersättningen för 

resterande månader att justeras, d.v.s. 9/12 räknas om till den nya ersättningsnivån utifrån detta 

avtal. Ersättningen justeras i efterskott i samband med nästkommande utbetalning.  

Tillhandahållande av Lantmäteriets insamlade byggnader 
Om en kommun tillhandahåller byggnader som öppna data har de också tillåtelse att ta med de 

byggnader på landsbygden som Lantmäteriet samlat in.  

Avtalsperiod, giltighet och uppsägning 
Detta avtal kan tecknas löpande under året och träder i kraft vid det månadsskifte som kommunen 

inför öppna data.  

Informationsskyldighet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Lantmäteriet när den tillhandahåller öppna data som omfattas 

av ABT-avtalet. 

Oenighet 
Om oenighet skulle uppstå så ska det lösas på samma sätt som finns reglerat i nu gällande ABT-avtal.  

Geodata som kommunen tillhandahåller som öppen geodata 
Kommunen kommer att tillhandahålla:  

adresser som öppna data den 201X-XX-XX  

byggnader som öppna data den 201X-XX-XX  
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Ort, Datum  Ort, Datum 

 

För Lantmäteriet För XX kommun 

…………………………………………..…… …………………………..………………… 

NN NN 


