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Uppdrag att utarbeta nationella specifikationer för offentlig användning av 
geodata samt att påskynda övergången till enhetliga referenssystem 

Regeringens beslut 

Lantmäteriet får i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) påskynda pågående arbete med att utarbeta enhetliga 
nationella specifikationer för offentlig användning av geodata, samt att 
stödja kommuner och statliga myndigheter i deras övergång till enhetliga 
referenssystem. 
 
Lantmäteriet får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor 
under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 18, 
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsument-
politik, anslaget 1:1, Bostadspolitisk utveckling anslagsposten 1 
Bostadspol. utv. – del till Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter 
rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 
1 december 2013 och ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut 
har. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet 
senast den 28 mars 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk 
redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. 
Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 
 
Lantmäteriet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) senast den 1 september 2016. En delredovisning 
kan lämnas senast den 1 oktober 2015 enligt vad som framgår under 
Närmare om uppdraget nedan. Redovisningarna ska hänvisa till det 
diarienummer som detta beslut har. 

Ärendet 

Lantmäteriet bedriver tillsammans med SKL projektet Svensk 
geoprocess. Projektets huvuduppgift är att beskriva innehåll och kvalitet 
på framtida enhetliga geodata som används av stat och kommun. 
Resultatet förväntas bli nationella specifikationer för olika geodatateman. 
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Prioriterade teman är Byggnad, Adress, Kommunikation, Hydrografi, 
Markanvändning, Markdetaljer, Ortofoto och Höjdmodell.  Kraven är 
att dessa ska kunna kombineras med varandra och med Fastigheter, 
Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga kartsamman-
ställningar – samt även harmoniera med övriga nationella geodata, t.ex. 
Lantmäteriets småskaliga geodata, kommunala primär-/baskartor och 
andra myndigheters geodata. 
 
En förutsättning för att specifikationerna ska kunna tillämpas är att 
samtliga producenter av geodata tillämpar samma nationella geodetiska 
referenssystem, SWEREF 99 i plan och RH 2000 i höjd. Vid 2012 års 
utgång tillämpade 244 av Sveriges kommuner och 60 procent av berörda 
myndigheter SWEREF 99 respektive 76 kommuner och 72 procent av 
berörda myndigheter RH 2000. 
 
Regeringen bedömer att arbetet inom Svensk geoprocess är av 
grundläggande betydelse för att utvecklingen mot en snabbare och mer 
effektiv planerings- och plangenomförandeprocess ska kunna 
förverkligas. Det nuvarande samarbetet mellan Lantmäteriet och SKL 
bör därför påskyndas. Jämfört med den liggande projekttidplanen fram 
till slutet av 2017 bedömer regeringen att det finns möjlighet att genom 
att tillföra resurser påskynda genomförandet, så att såväl framtagandet av 
geodataspecifikationer som övergången till nationella referenssystem kan 
vara klart till halvårsskiftet 2016. 

Närmare om uppdraget 

Som en del i genomförandet av uppdraget ska Lantmäteriet i samråd med 
SKL och berörda kommuner bygga upp en digital testmiljö som omfattar 
flera geografiskt sammanhängande kommuner, där det blir möjligt att 
utvärdera olika lösningar och förslag. Miljön ska under testperioden vara 
öppen för samtliga kommuner inom aktuellt område och för berörda 
statliga myndigheter. Lantmäteriet får inte debitera några avgifter för att 
ge kommuner och myndigheter tillträde till testmiljön under den tid 
uppdraget varar. 
 
Övergången till nationella referenssystem sker i den takt beslut fattas 
inom respektive kommun och myndighet. Lantmäteriet lämnar redan 
idag visst stöd vid sådana övergångar. Inom ramen för det nu aktuella 
uppdraget ska Lantmäteriet kontakta de kommuner och myndigheter 
som tillämpar äldre referenssystem, för att skapa en tydlig bild av hur 
planeringsläget ser ut och informera om möjligheterna att erhålla stöd i 
arbete med referenssystembytet. Om Lantmäteriet bedömer att det finns 
kommuner och myndigheter som trots allt inte kommer att ha 
genomfört en övergång till de nationella referenssystemen till den 1 juli 
2016, ska detta redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i 
lämplig form senast den 1 oktober 2015. 
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Regeringen avser att avsätta 3 100 000 kronor 2014 och 1 200 000 kronor 
2015 för det fortsatta genomförandet av uppdraget. Medlen utbetalas 
under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Göran Hägglund 
 
    Lars Arell 
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