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FÖRSLAG FÖR SYNPUNKTER 

UPPDRAGSBESKRIVNING SVERIGES ARBETE MED INSPIRE 

AKTIVITET INOM RAMEN AV GEODATARÅDETS HANDLINGSPLAN 2022 

Tillhandahålla informationsmängder inom 

ramen för INSPIRE 

 

1. Bakgrund 

Allmänt 

Geodatarådet finns och ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordnande 

roll inom området för geografisk information och fastighetsinformation 

(geodataområdet). Rådet består av Lantmäteriets generaldirektör, som är 

ordförande, generaldirektörerna för Boverket, Försvarsmakten, Havs- och 

vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges geologiska 

institut, Sveriges geologiska undersökning, Sjöfartsverket och Trafikverket, 

eller den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe, och en 

ledamot som företräder länsstyrelserna och två ledamöter som företräder 

kommunerna.  

Rådets uppgift 

Geodatarådet ska 

● Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade 

informationsförsörjningen inom geodataområdet 

● Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom 

geodataområdet 

● Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella 

infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja 

tillämpningen av standarder 

● Medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om 

informationsutveckling och tillhandahållande av information 

● Medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och 

utbyte av geografisk miljöinformation. Förordning (2010:1771). 
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Aktivitet inom ramen av geodatarådets arbete med 
handlingsplan 

Nationella geodatastrategin för 2021-2025 

För att nå den utveckling som den nationella geodatastrategin för 2021-2025 

beskriver så beslutar Geodatarådet om att utföra aktiviteter i en årlig 

handlingsplan. 

Aktiviteter för handlingsplanen 2022 för INSPIRE 

Målet med tillkommande aktiviteter handlar om att svenska myndigheter 

som har informationsansvar kontinuerligt åtgärdar bristerna i 

implementeringen av INSPIRE-direktivet. 

2. Omfattning av aktiviteten och förväntat resultat/effekt samt 
hur aktiviteten bidrag till Sveriges genomförande av Agenda 
2030 och de svenska miljömålen 

Omfattning 

Målen för året 2022 med tillhörande huvudsakliga aktiviteter är följande 

● 1) Målet är att svenska myndigheter kontinuerligt under året åtgärdar 

bristerna i implementeringen av INSPIRE-direktivet. 

INSPIRE-direktivet skulle vara till fullo implementerat under 2020. 

Det åligger respektive informationsansvarig myndighet att 

underhand åtgärda de brister som identifieras. Aktiviteterna inom 

detta delområde består av att  

a) Kontinuerligt övervaka den svenska implementeringen av 

INSPIRE och redovisa dess ofullständigheter. 

b) Åtgärdar bristerna i implementeringen 

c) Tillsammans stödja varandra i frågor som rör implementeringen 

av INSPIRE i Sverige för att åtgärdar bristerna 

 

Förväntat resultat/effekt 

Mål 1 

Förväntat resultat att samordning skett genom årlig plan.  

Att Lantmäteriet medverkar vid internationella möten och att 

vidarerapportering till inblandade myndigheter görs enligt årlig plan.  

Att fel och brister åtgärdas. 

Resultat/effekter/nytta 

De aktiviteter som planeras för 2022 förväntas ge följande resultat och 

nyttor 

- Att vi under året fortsatt har ett godkänt läge i vårt tillhandahållande 

av informationsmängder, enligt Inspire direktivet 
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Bidrag till Sveriges genomförande av agenda 2030 och de 
svenska miljömålen 

Målet med de aktiviteter som föreslås i denna aktivitetsplan är att stärka det 

svenska arbetet med att införa och förvalta INSPIRE-direktivet i Sverige. 

Det bidrag som då ges till arbetet med agenda 2030 baseras således på hela 

det bidrag som INSPIRE förväntas ge. Det innebär att aktiviteterna 

förväntas bidra till att nå      

● Mål 4 (god utbildning för alla) och då särskilt delmål 4.7 (säkerställa 

att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att 

främja en hållbar utveckling). 

● Mål 6 (rent vatten och sanitet för alla). 

● Mål 7 (hållbar energi för alla) 

● Mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) 

● Mål 9 (Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) 

● Mål 11 (Hållbara städer och samhällen) 

● Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) 

● Mål 13 (Bekämpa klimatförändringen) 

● Mål 14 (Hav och marina resurser) 

● Mål 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) 

3. Idé om budget 

Var myndighet står för sina egna personalkostnader. Kontrakterade 

konsulter bekostas av sammankallande myndighet. 

4. Ansvarsfördelning 

Sammankallande: 

Mikael Johansson, Lantmäteriet (aktivitetsledare) 

Deltagare: 

Informationsansvariga myndigheter via sitt arbete med Inspire 

Fredrik Persäter vid Lantmäteriet (teknisk expert) 

Tomas Ederborg vid Lantmäteriet (aktivitetsansvarig) 

Åke Lundholm vid Lantmäteriet (kommunikatör) 

Anders Östman vid Novogit AB (harmoniseringsexpert) 

5. Tidsperiod och resursbehov 

En detaljerad aktivitetslista sätts upp för att lösa ut de mål och effekter som 

beskrivs i denna aktivitet. Listan sätts upp efter beslut om genomförande av 

denna aktivitet. 
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6. Arbetsformer 

Sammankallande leder aktiviteten. Sammankallande eller annan utsedd skall 

rapportera framdriften i aktiviteten inom ramen för geodatarådets 

handlingsplansarbete varannan månad. 

7. Risker 

● Beskrivs i ett senare skede 


