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UPPDRAGSBESKRIVNING  

AKTIVITET INOM RAMEN AV GEODATARÅDETS HANDLINGSPLAN 2021 

Uppdragsplan för att få ett regeringsuppdrag 

i att få utföra en kust- och strandzonskarte-

ring på ett avgränsat område. 

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 Havs- och vattenmyndigheten, Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, 

Statistiska centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska 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. 

Boverket är adjungerad till Geodatarådet. 

Rådets uppgift 

Geodatarådet ska 

• Medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade in-

formationsförsörjningen inom geodataområdet 

• Behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom 

geodataområdet 

• Bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastruk-

turen 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 ut-

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

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

beskriver så beslutar Geodatarådet om att utföra aktiviteter i en årlig hand-

lingsplan. 

2. Omfattning av aktiviteten och förväntat resultat/ef-

fekt samt hur aktiviteten bidrag till Sveriges genomfö-

rande av agenda 2030 och de svenska miljömålen 

Omfattning 

Begära att få ett mindre regeringsuppdrag som första steget för att få fram 

nyttoeffekterna och beskriva dem monetärt utifrån att göra en kartering på 

ett begränsat geografiskt område. 

 

Tydliggöra frågor kring sekretess, möjlighet till delning av data och till-

gängliggörande av data.  

En mer detaljerad plan utförs till genomförandet  

Resultat/effekter/nytta 

Det förväntade resultatet är att få ett regeringsuppdrag i att göra en kust- 

och strandzonskartering i ett begränsat område längs Sveriges kust. 

Bidrag till Sveriges genomförande av agenda 2030 och de 

svenska miljömålen 

Här beskriver vi hur aktiviteten bidrar till Sveriges genomförande av 

agenda 2030 och de svenska miljömålen. 

Exempel: 

Denna aktivitet bidrar till Sveriges genomförande av agenda 2030 genom 

att 

• Bidra till förbättring vid mål 6, rent vatten och sanitet för alla och då 

särskilt delmål 6.6, Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem 

• Bidra till förbättring vid mål 7, hållbar energi för alla och då särskilt 

delmål 7.2, öka andelen förnybar energi i världen samt delmål 7a Till-

gängliggör forskning och teknik samt investera i ren energi. 

• Bidra till mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur och då 

särskilt delmål 9.1, skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande 

infrastrukturer. 

• Bidra till förbättring vid mål 11 och alla dess delmål utan till delmål 

11C, bistå de minst utvecklade länderna med hållbar och motståndskraf-

tig byggnation  

• Bidra till förbättring vid mål 13, bekämpa klimatförändringarna 

• Bidra till förbättring vid mål 14, hav och marina resurser 
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• Bidra till förbättring vid mål 15, ekosystem och biologisk mångfald 

3. Idé om budget 

Var myndighet står för sina egna personalkostnader. 

4. Ansvarsfördelning 

Beställare: Geodatarådet  

Ledande: 

Sjöfartsverket 

Deltagare: 

Lantmäteriet 

Länsstyrelsen 

SCB 

Länsstyrelsen 

Rymdstyrelsen 

SGU 

Havs och vattenmyndigheten 

SMHI 

Kommuner 

SGI  

 

Referens: 

MSB 

Naturvårdsverket 

5. Tidsperiod och resursbehov 

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

beskrivs i denna aktivitet. 

 

Ett färdigt förslag för begäran om ett regeringsuppdrag är klart senast Au-

gusti månad 2021. 

6. Arbetsformer 

Sammankallande leder aktiviteten. Sammankallande eller annan utsedd skall 

rapportera framdriften i aktiviteten inom ramen för geodatarådets handlings-

plansarbete varannan månad. 

7. Risker 

Beskrivning av de största riskerna för att aktiviteten inte går att genomföra. 

Exempel: 



GEODATARÅDET 

 

4(4) 

• En risk är att våra lärosäten ej ser nytta med samarbete utan vill fort-

sätta jobba och utveckla sin verksamhet på egen hand.  

• En risk är att vi inte får med oss branschen i våra tankar utan att de vill 

göra andra aktiviteter eller på eget sätt.   


