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1 Allmän information 

Detta dokument beskriver hur Lantmäteriets vidareförädlare använder 

Geotorget Beställning vid beställning av data och avgiftsberäkning som lig-

ger till grund för redovisning av användning/nyttjande. 

För att kunna beställa geodataprodukter och beräkna avgift i Geotorget 

Beställning krävs användarkonto med behörighet. Har ni sedan tidigare 

behörighet till Beställningssystemet har ni per automatik även behörighet till 

Geotorget Beställning. Om inte, ansök om ett organisationskonto på 

Geotorget Beställning. 

2 Beställning och hämtning av producerade data 

På sidan Produkter visas alla tillgängliga produkter i Geotorget Beställning. 

Välj en produkt för att ange parametrar för beställningen. 

2.1 Ange parametrar för beställningen 

2.1.1 URVAL 

Ange parametrar för beställningen. 

2.1.2 SAMMANSTÄLLNING 

VÄLJ DIN ANVÄNDNINGSKATEGORI 

Här visas möjliga användningskategorier för beställningen. 

• Välj Kommersiell vidareförädling 

VÄLJ SLUTKUNDS ANVÄNDNINGSKATEGORI FÖR AVGIFTSBERÄKNING 

Detta val används vid avgiftsberäkning och kan lämnas tomt vid beställning 

av data. 

För information om hur detta val påverkar framräknad licensavgift, se av-

snittet Avgiftsberäkning. 

AVGIFT 

När användningskategorin är Kommersiell vidareförädling är avgiften i 

Sammanställningen alltid 0 kr, detta eftersom vidareförädlare inte faktureras 

utifrån registrerad beställning i Geotorget Beställning. 

Vidareförädlare redovisar löpande nya licenser eller förändringar i 

befintliga, till Lantmäteriet. Redovisning sker via Beställningssystemet eller 

enligt avtalad överenskommelse. De uppgifter som vidareförädlare 

redovisar ligger till grund för fakturering. Se information i Anvisningar för 

vidareförädlare. 

https://geotorget.lantmateriet.se/bestallning/login
https://geotorget.lantmateriet.se/bestallning/login
https://geotorget.lantmateriet.se/bestallning/produkter
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
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Visa uträkning 

Klicka på Visa uträkning för att se den fullständiga avgiftsberäkningen. Mer 

information om detta finns i avsnittet Avgiftsberäkning. 

När alla val är gjorda kan produkten läggas i varukorgen. Det är möjligt att 

lägga till flera produkter i varukorgen vid samtidig beställning. 

2.2 Varukorg 

I varukorgen visas varje produkt som en egen rad, varje rad innehåller in-

formation gjorda för respektive produkt. 

2.2.1 MÄRKNING 

Det är möjligt att ange en egen märkning för beställningen, till exempel ett 

projektnummer, namn på slutkund eller liknande. Denna märkning kommer 

att visas i Mitt konto - Ärende, där ni kan följa era ärenden samt ladda ner 

producerade data. 

Skicka in beställningen till Lantmäteriet. 

2.3 Mitt konto - Ärenden 

Här visas de ärenden som har skapats utifrån era beställningar. Varje pro-

dukt blir en order med ett eget ärendenummer. Om flera order beställdes vid 

samma tillfälle, visas dessa tillsammans. 

För varje order visas detaljerad information som leveransstatus, typ av order 

och orderidentitet. 

2.3.1 HÄMTA LEVERANS OCH INITIERA NY LEVERANS 

När en beställning är lagd i Geotorget Beställning kommer det att finnas två 

möjligheter att hämta leveransen. 

För abonnemang är det även möjligt att starta/aktivera nya leveranser av 

data. 

HÄMTA LEVERANS MANUELLT 

Logga in i Geotorget Beställning, gå till Mitt konto – Ärenden 

• Följ leveransstatus 

• Initiera ny leverans av registrerade beställningar för abonnemang 

• Ladda hem leverans manuellt, via din webbläsare 
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HÄMTA LEVERANS VIA API 

För att kunna hämta leverans via API krävs ett systemkonto med behörighet 

till API Portalen. Om ni sedan tidigare har ett systemkonto med behörighet 

till någon av våra Geodatatjänster i produktionsmiljö kan detta konto använ-

das. Vill ni beställa ett nytt konto, kontakta Partnersupport partner@lm.se. 

Logga in i Geotorget Beställning, gå till mitt konto och hämta OrderID. 

Konfigurera ert system enligt den tekniska beskrivningen. 

• Läs order 

• Läs senaste leverans 

• Initiera ny leverans på abonnemang 

• Ladda hem leverans 

3 Avgiftsberäkning 

3.1 Allmänt om avgiftsberäkning 

Den avgift som ska användas för beräkning av licensavgift framgår av 

LMFS med förtydligande i Avgifter och leveransinformation för 

Lantmäteriets geodata (pdf). 

För produkter som beställs i Geotorget Beställning ska även beräkning av li-

censavgift ske i Geotorget Beställning eller enligt anvisning som gäller för 

specifik användning, till exempel användning av geodata som ingår i en 

följdprodukt. Om motstridiga uppgifter skulle förekomma, gäller de avgifter 

som framgår av LMFS. 

Geotorget Beställning använder sig av olika kombinationer av parametrar, 

till exempel kr/km2, areal, antal anställda, antal koncernbolag med mera för 

att räkna ut licensavgiften. 

För mer information, se Anvisningar för vidareförädlare. 

3.2 Avgiftsberäkning i Geotorget Beställning 

3.2.1 URVAL 

Ange parametrar för avgiftsberäkning 

3.2.2 SAMMANSTÄLLNING 

Sammanställningen längst ner på sidan visar gjorda geografiskt urval samt 

framräknad avgift. 

VÄLJ DIN ANVÄNDNINGSKATEGORI 

Här visas möjliga användningskategorier för avgiftsberäkningen. 

• Välj Kommersiell vidareförädling 

mailto:partner@lm.se
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/geotorget-bestallning/#faq=2444
https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/avgifter_och_leveransinformation_for_geodata.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/avgifter_och_leveransinformation_for_geodata.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
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VÄLJ SLUTKUNDS ANVÄNDNINGSKATEGORI FÖR AVGIFTSBERÄKNING 

Ange slutkundens användningskategori för att beräkna licensavgiften som 

ligger till grund för redovisning till Lantmäteriet. 

AVGIFT 

När användningskategorin är Kommersiell vidareförädling är avgiften i 

Sammanställningen alltid 0 kr, detta eftersom vidareförädlare inte faktureras 

utifrån beställning i Geotorget Beställning. 

Vidareförädlare redovisar löpande nya licenser eller förändringar i 

befintliga, till Lantmäteriet. Redovisning sker via Beställningssystemet eller 

enligt avtalad överenskommelse, De uppgifter som vidareförädlare 

redovisar ligger till grund för fakturering. Se information i Anvisningar för 

vidareförädlare. 

Visa uträkning 

Avgiften som visas i sammanställningen för vidareförädlare är alltid 0 kr. 

För att se den fullständiga uträkningen, klicka på Visa uträkning. 

I den fullständiga uträkningen redovisas hur licensavgiften har räknats fram, 

med eventuella rabatter, baserat på: 

• avgiftsnedsättning för produkten 

• maxavgift för produkten 

• faktor för slutkundens användning 

• faktor för Kommersiell vidareförädlare 

Licensavgift exkl. moms är den summa som ska ligga till grund för redo-

visningen som rapporteras till Lantmäteriet i Beställningssystemet. 

4 Ekonomisk uppföljning och fakturering 

Se information i Anvisningar för vidareförädlare. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/

