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Beräkning av omsättning som är myndighets-

specifik parameter som ingår i beräkningen 

av den årliga avgiften för Geodatasamverkan 

Hur ska omsättning räknas? 

Avgiften som en myndighet1 har i Geodatasamverkan styrs bland annat av 

vilken omsättning myndigheten har. Det kan vara svårt att veta hur en myn-

dighet ska definiera omsättningen för sin offentliga verksamhet för att räkna 

ut avgiften för deltagande i Geodatasamverkan. Det behövs därför ett för-

tydligande kring vad omsättningen ska omfatta inom ramen för Geodata-

samverkan.  

Omsättningsparametern avser enbart omsättningen för de delar av myndig-

hetens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Alltså ska bl.a. affärsverk-

samhet och omsättning i verksamhet utanför Sverige räknas bort från den to-

tala omsättningen.  

Omsättningen avser det närmast föregående hela året. Om omsättningen 

förra året av olika anledningar inte är representativ för ett normalår kan ett 

belopp som speglar ett medelvärde av några år anges.2 

Den omsättning som rör de offentliga uppgifterna omfattar inte enbart den 

omsättning som en myndighet har via anslagsintäkter utan även användarav-

gifter för den offentliga verksamheten ska räknas med. För vissa myndig-

heter kan det vara så att de enbart har anslagsintäkter. För andra myndig-

heter är anslagsintäkter enbart en liten del av omsättningen och den stora de-

len av omsättningen kommer från användaravgifter i den offentliga verk-

samheten. 

 Det som behöver räknas med i omsättningssiffran är alltså den totala om-

sättning som gäller för myndighetens offentliga uppgifter – således både an-

slag och användaravgifter.  

 Om myndigheten får anslag som inte används i den egna verksamheten 

utan som finansierar projekt eller dylikt vid andra myndigheter, så ska 

denna del av omsättningen räknas bort. (Den ska istället räknas med i den 

myndighet som utför uppgifterna). Detta avser enbart rena anslagsöverfö-

ringar.  

1 Kan även vara en annan typ av organisation som har offentliga uppgifter. 
2 Antalet år kan variera utifrån den verksamhet som bedrivs, för vissa kan ett medelvärde av ett par år räcka men för andra behövs 

ett medelvärde på 5 år. 
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Om er myndighet får finansiering av delar av verksamheten från exempelvis 

andra myndigheter för projekt eller andra arbeten så ska detta räknas med i 

er omsättningssumma. 

Kontrollfrågor som hjälper fastställandet av omsätt-

ningen: 

• Hur stor var omsättningen i verksamhet som utför offentliga uppgifter 

förra året? 

o Anslagsintäkter? 

o Intäkter från användare? 

• Är det någon del av denna omsättning som kommer från verksamhet ut-

omlands? (räkna bort) 

• Är det någon del av omsättningen som ska finansiera verksamhet på nå-

gon annan myndighet? (räkna bort) 

• Finns det intäkter från någon annan myndighet som finansierar delar av 

er offentliga verksamhet? (räkna med) 
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