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Syfte 

Licensavtalet syftar till att ge tillgång till ett samlat utbud av geodata från 

Lantmäteriet, och Sveriges geologiska undersökning för användning inom 

användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet (FUK). 

Licensavtal ger rätt att använda geodata specificerade Produkt- och tjänste-

bilagan, bilaga 1, för forskning, utbildning och kulturverksamhet. Licensgi-

vare enligt detta licensavtal är Lantmäteriet och Sveriges geologiska under-

sökning.  

Detta licensavtal tecknas med Lantmäteriet som geodatasamordnare för li-

censgivarnas räkning. 

Parter 

Parter i detta avtal är licensgivarna Lantmäteriet och Sveriges geologiska 

undersökning genom geodatasamordnaren  

Lantmäteriet, Division Geodata, 801 82 Gävle, organisationsnummer 

202100-4888 och Licenstagare (namn och adress) 

Organisationsnamn: 

Organisationsnummer: 

Adress: 

Postnummer: 

Ort: 

Land: 

Fakturaadress (om annat än ovanstående) 

Adress: 

Postnummer: 

Ort: 

Land: 

Kontaktperson(er) hos licenstagaren 

Kontaktperson 1: 

E-postadress:

Kontaktperson 2: 

E-postadress:

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 



LANTMÄTERIET 

4(10) 

Ange verksamhet 

Licenstagaren garanterar att användning sker för följande verksamhet, se bi-

laga 2 Definitioner för definition av forskning, utbildning och kulturverk-

samhet (sätt kryss i rutan): 

☐ Forskning

☐ Utbildning

☐ Kulturverksamhet

Kontaktpunkter hos licensgivarna 

Lantmäteriet: geodatasupport@lm.se 

Sveriges geologiska undersökning: kundservice@sgu.se 

Licensavtalets bilagor 

Detta licensavtal består av följande bilagor. 

1. Produkt- och tjänstebilaga, som finns tillgänglig på lantmateriet.se

2. Definitioner

3. Licensvillkor för forskning, utbildning och kulturverksamhet

Avgifter 

Denna licens för geodata specificerade i Produkt- och tjänstebilagan, bilaga 

1, är avgiftsfri för licenstagaren. Geodatasamordnaren ska meddela licensta-

gare om planerade ändringar av avgiften fyra månader i förväg om dessa le-

der till betalningsskyldighet för licenstagaren. 

Vid manuella leveranser av stora datamängder eller hela databaser direkt 

från licensgivaren kan leveransavgifter tillkomma. Detta gäller även för le-

veranser utöver den samlade terminsvisa leveransen av data till licenstagare 

som inte är anslutna till SWAMID. Sådan leveransavgift står licenstagaren 

för. Se även avsnitt 1.2 i Produkt- och tjänstebilagan. Kontakta utsedd kon-

taktpunkt för respektive licensgivare för frågor om sådan avgift. 

Licensvillkor för forskning, utbildning och kulturverk-

samhet 

Genom detta licensavtal ges licenstagaren rätt att använda geodata specifice-

rade i Produkt- och tjänstebilagan, bilaga 1, i enlighet med följande;  

• Licensvillkor för forskning, utbildning och kulturverksamhet som besk-

rivs i bilaga 3

Om det finns särskilda villkor utöver licensen för forskning, utbildning och 

kulturverksamhet anges de i produkt- och tjänstebilagan. Särskilda villkor 

mailto:kundservice@sgu.se
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kan vara t.ex. begränsningar på grund av författningar eller leveransbegräns-

ningar. 

Friskrivning 

Licensgivaren friskriver sig från ansvar för fel, förseningar, avbrott eller 

andra fel eller störningar som kan uppstå i den tekniska driften och därmed i 

tillgången till geodatatjänsten, om inte detta beror på grov oaktsamhet från 

licensgivarens sida. Licensgivaren påtar sig inte heller något ansvar för fel 

som kan uppstå på grund av den teknik eller de programvaror som använda-

ren använder för att få åtkomst till geodataprodukten via distributionstjäns-

ten. 

Licensgivaren friskriver sig också från allt ansvar för skada eller annan olä-

genhet som kan upp-komma till följd av användning av geodata för sig eller 

tillsammans med annan information. Licensgivaren friskriver sig från ansvar 

för fel eller förändringar i geodata sedan den levererats/distribuerats från li-

censgivaren eller SLU till licenstagaren alternativt när informationen kom-

mit ur licensgivarens kontroll. 

Licenstagarens åtaganden 

• Licenstagare ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra att licensgiva-

rens information/objekt används obehörigen. Licenstagaren ansvarar för 
att studenter, lärare, forskare etc. som avslutat sina studier eller anställ-

ning avregistreras som behöriga användare.

• Vid tillgängliggörande av geodataprodukten ska tydligt framgå att li-

censgivaren enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 
konstnärliga verk har skydd till geodataprodukten enligt följande: 

”© Licensgivarens namn"
• Licenstagare åtar sig att utan dröjsmål, till licensgivare, anmäla krav 

från tredje man om ersättning som grundas på påstående om att licensgi-

varens geodata eller geodatatjänster gör intrång i tredje mans immateri-

ella rättigheter.

• Licenstagare åtar sig att snarast informera geodatasamordnaren om pla-

nerade ändringar av verksamhet som berör dessa villkor inklusive byte 
av kontaktperson(er).

• Licenstagarens utveckling och test ska ske mot licensgivares verifie-

ringsmiljö om sådan finns.

• Licenstagaren får inte utföra prestandatester utan att samråd först skett 
med kontaktperson hos licensgivaren.

• Licenstagaren är ansvarig för att alla som får tillgång till inloggningsid-

entitet också får information om gällande villkor för användning enligt 
detta licensavtal.

• Licenstagaren ansvarar för att skydda inloggningsuppgifter till geodata-

produkt så att inte otillåten användning sker.

• Licenstagaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om eventuella för-

ändringar av geodataprodukter. Sådan information erhålls via licensgi-

varnas hemsidor.
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Licensgivarens åtaganden 

Om tredje man framställer anspråk eller väcker talan mot licenstagaren un-

der påstående om att licensgivarens geodata eller dess användning i enlig-

het med detta licensavtal gör intrång i tredje mans rättigheter, ska berörd li-

censgivare i samband med sådant anspråk eller sådan talan på egen be-

kostnad lämna licenstagaren biträde i skälig omfattning. 

Force majeure 

Parterna ska vara befriade från skyldigheter som följer av licensavtalet i det 

fall omständighet inträder som ligger utanför parternas kontroll. Part äger 

rätt att häva licensavtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan omständighet 

inträder permanent. Hävning ska föregås av en skriftlig framställning om 

uppsägning med angivande av orsak. 

Tvist 

Tvister där båda parterna är myndigheter ska lösas genom förhandling mel-

lan de tvistande parterna. Övriga tvister ska avgöras av svensk domstol. På 

avtalet tillämpas svensk lag. 

Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till licensavtalet inklusive bilagor ska göras skriftligen 

av geodatasamordnaren och meddelas licenstagaren skriftligen (inkluderat 

e-post). Ändringarna eller tilläggen träder i kraft fyra månader från det att li-

censtagaren tagit del av villkoren. Licenstagaren har rätt att säga upp licens-

avtalet med beaktande av tre månaders uppsägningstid om ändringarna inte 
godtas.

Licensavtalets upphörande 

Vid licensavtalets upphörande gäller följande: 

De geodataprodukter som licenstagaren fått tillgång till genom licensavtalet 

får licenstagaren behålla och använda för all framtid, förutsatt att de använd-

ningsvillkor som gällde när geodata laddades ner från distributionstjänsten 

eller levererades av licensgivaren följs, det vill säga villkoren i detta licens-

avtal. 

Otillåten användning av geodata 

Vid användning av geodata i strid mot licensvillkoren i detta licensavtal har 

licensgivarna rätt att stänga licenstagarens tillgång till geodata till dess att li-

censtagaren gjort en utredning, identifierat missbruket och vidtagit lämpliga 

åtgärder. 

Leverans och distribution 

Inloggningsuppgifter till geodatatjänster och förutsättningar för tillgång till 

geodata framgår av Produkt- och tjänstebilagan. 
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Giltighetstid och uppsägning 

Detta licensavtal gäller från och med den dag parterna undertecknat licens-

avtalet och gäller till den 31 december 2023. Licensavtalet förlängs 
automatiskt med ett (1) år i taget om det inte skriftligt sagts upp av någon 

av parterna senast tre månader före avtalstiden slut. 

Vardera parten kan säga upp licensavtalet utan angivande av skäl med en 

uppsägningstid om tre månader. 

Vardera parten äger rätt att häva licensavtalet med omedelbar verkan vid 

motpartens kontraktsbrott, där rättelse efter skriftlig uppmaning inte skett 

inom rimlig tid. 

Detta licensavtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit var 

sitt. 

Ort och datum Ort och datum 

För lantmäteriet För licenstagaren 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Suzana Velevska Skarin 
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Bilaga 1. Produkt- och tjänstebilaga 

Bilagan kan justeras och aktuell bilaga publiceras på lantmateriet.se 

Bilaga 2. Definitioner 

De termer som anges i detta avtal har nedan angiven betydelse. 

Med forskning avses icke-kommersiell forskning där resultaten är av all-

mänt intresse och blir allmänt tillgängliga eller publicerade oberoende av 

vilken organisationsform verksamheten har där forskningen bedrivs. Före-

tagsforskning där syftet är att främja den egna affärsverksamheten omfattas 

inte. Hembygdsforskning eller släktforskning, som bedrivs inom ideella för-

eningar eller av privatpersoner omfattas inte. 

Med utbildning avses formell utbildning som faller under Utbildningsde-

partementet eller Näringsdepartementet. De som omfattas är högskolor/uni-

versitet eller grundskola/gymnasium som drivs i kommunal regi eller som 

privat- eller friskola. Även folkhögskolor och yrkeshögskolor är att betrakta 

som utbildning. Utbildningar som bedrivs av företag som har som affärsidé 

att anordna riktade utbildningar mot ett enskilt företag eller organisation, el-

ler i syfte att utbilda användare av en specifik programvara eller liknande 

omfattas inte. 

Med kulturverksamhet avses en allmännyttig, permanent, offentligt till-

gänglig verksamhet som rör 

• Teater-, dans- och musikverksamhet,

• Museiverksamhet,

• Biblioteksverksamhet,

• Konst- och kulturfrämjande verksamhet,

• Regional enskild arkivverksamhet,

• Filmkulturell verksamhet och

• Främjande av hemslöjd

Med geodata menas data som beskriver företeelser inklusive deras geogra-

fiska läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, 

eller indirekt. Geografisk information och geografisk data förekommer som 

synonymer till geodata. Geodata kan vara uppmätta, beräknade, uppskattade 

eller på annat sätt konstaterade. Geodata i form av prognoser ingår inte. Ex-

empel: geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation 

om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning. Källa: SIS Termda-

tabas Ekvator. Ingående geodata i licensavtalet specificeras i Produkt- och 

tjänstebilagan. 

Med geodataprodukt avses produkt innehållande geodata eller tjänst som 

tillgängliggör och hanterar geodata. 

Med geodatatjänster avses de lösenordskyddade tjänster för direkt åtkomst 

som licenstagare har rätt att använda, utöver hämtning via distributionstjäns-

ten, och som tillhandahålls av licensgivarna. 
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Med behöriga användare, där inget annat anges, avses av licenstagaren an-

ställd personal, studenter och i forskarutbildning inskrivna hos licenstagaren 

samt inhyrd eller inlånad personal som utför uppgifter åt verksamheten i 

verksamhetens lokaler och på verksamhetens medier. 

Med uppdragstagare avses konsult, entreprenör eller annan som på upp-

drag av licenstagaren utför en arbetsuppgift för licenstagarens räkning, t.ex. 

utveckling av applikation etc. 

Med part avses dels licenstagaren i detta licensavtal, dels geodatasamordna-

ren Lantmäteriet.  

Med tredje part avses extern part som inte uppfyller definitionen av upp-

dragstagare. 

Med geodatasamordnare avses Lantmäteriet. 

Med distributionstjänst avses den tekniska lösning som distribuerar geo-

data som omfattas av detta avtal till behöriga användare vid de universitet 

och högskolor som är anslutna till SWAMID inom SUNET. I lösningen för 

universitet och högskolor ingår även en mellanserver (proxy) för licensgi-

varnas lösenordskyddade geodatatjänster som medger att de används inom 

respektive licenstagares internetdomän utan autentisering via SWAMID. 

Med licensgivare avses de myndigheter som enligt detta licensavtal ska till-

handahålla geodataprodukter till behöriga användare inom forskning, utbild-

ning och kulturverksamhet. 

Med licenstagare avses dels den part som tecknar detta licensavtal och dels 

de behöriga användare som är kopplade till licenstagarens verksamhet, som 

anställd, student, lärare eller forskare. 

Bilaga 3. Licensvillkor för forskning, utbildning och kul-

turverksamhet 

Licenstagaren erhåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar rätt att använda an-

givna geodata i Produkt- och tjänstebilagan, bilaga 1, för icke kommersiell 

forskning och/eller formell utbildning och/eller kulturverksamhet enligt föl-

jande: 

Licenstagaren får 

• Använda geodata internt inom licenstagarens verksamhet; t.ex. att fram-

ställa exemplar (papper/digitalt)

• Lagra geodata, även lokalt på egna media utanför utbildningsanstaltens 
domän (t.ex. på privat dator), i den mån det behövs för användningen (se 
dock punkterna nedan under särskilda användningsvillkor

• Visa geodata för tredje man i samband med information om licenstaga-

rens verksamhet och så att forskningsresultat kommer till nytta. Den ex-

terna visningen ska vara relevant med hänsyn till ändamålet. Egen in-

formation ska utgöra det primära vid publiceringen. Före publik visning 
på internet innehållande geodatatjänst från licensgivaren ska alltid en
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separat överenskommelse ingås med licensgivaren för den aktuella 

tjänsten 

• Visa för verksamheten relevanta geodata på terminaler eller på andra 
medium tillgängliga för allmänheten i verksamhetens lokaler

• Använda geodata som illustration vid publicering av resultat (uppsatser/

rapporter/artiklar) av självständigt arbete i utbildning på grund- och 
avancerad nivå, vetenskapliga avhandlingar och forskningsarbeten. Det 
egna resultatet ska i dessa fall utgöra det primära innehållet.

• Använda geodata vid samverkan mellan myndigheter och/eller aktörer 
med offentliga uppgifter eller vid samverkan med verksamhet som rör 
forsknings-, utbildnings- och kulturverksamheter. Användningen kräver 
att samtliga aktörer som ingår i en sådan samverkan har en egen licens 
för den aktuella användningen eller att uppdragstagaravtal tecknas för en 
specifik uppgift. Vid samverkan med utländsk part för icke kommersiell 

forskning och/eller formell utbildning och/eller kulturverksamhet, kan 

licenstagaren teckna en förbindelse för uppdragstagare med den ut-

ländska parten. För uppdragstagares användning av licensierad geodata 
se punkten nedan. Om sådan förbindelse tecknas behöver den utländska 
parten inte ha en egen licens.

• Licenstagaren får upplåta rätt att använda geodata enligt licensavtalet till 
uppdragstagare för att fullfölja uppdrag åt licenstagaren. Licenstagaren 
ska upplysa uppdragstagaren om de villkor som är förenade med upplå-

telsen. Uppdragstagaren har inte rätt att upplåta rättigheter vidare och 
inte heller rätt att använda upplåten geodata i annan verksamhet än vad 
uppdraget omfattar.

Begränsning av nyttjanderätten 

• Licenstagaren får inte göra obearbetat eller bearbetat geodata åtkomlig

genom nedladdning till tredje man.

• Vid visning av geodata på internet får det inte finnas möjlighet att lagra

ner geodataprodukten i vektorform. Denna begränsning gäller även

tabellinformation i bearbetningsbar form.

• Vid visning av geodata på internet ska geodata visas i sammanslagen

rasterform, exempelvis gif-, jpeg- eller pdf-format. Vektordata får an-

vändas för att generera rasterbilder för publicering.

• Tillgängliggörande av geodata enligt licensvillkoren får inte ske mot be-

talning eller motsvarande.

• Licenstagaren får inte göra geodata tillgängligt för tredje man utöver vad

som angivits ovan.
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