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BILAGA 

Definitioner 

Beskrivning av begrepp som används i de olika avtal som Lantmäteriet till-
lämpar. 
Tabell 1. Beskrivning av begrepp som används i de olika avtal som Lantmäteriet tillämpar. 

Begrepp Beskrivning 

Abonnemang (avise-
ring) 

Regelbundet återkommande leverans av speci-
ficerade geodataprodukter. 

Abonnemangsavgift 
(aviseringsavgift) 

Licensavgift som betalas för rätten att automa-
tiskt med vissa intervall eller efter egen beställ-
ning, erhålla uppdaterad geodataprodukt. 
Abonnemangsavgift kan betalas som årlig av-
gift eller aviseringsavgift. 
Abonnemangsavgift för fastighetsinformation 
kallas även aviseringsavgift. För geografisk in-
formation används begreppet årlig avgift.  

Administrativ avgift Administrativ avgift tas ut vid beställningar av 
geografisk information som kräver manuell 
hantering. 

Användningskategori Indelning av användning enligt geodatasamver-
kan; offentlig användning, kommersiell slutan-
vändning, icke kommersiell användning (ideell 
respektive privatanvändning), användning för 
forskning, utbildning och kulturverksamhet. 

Avisering Regelbundet återkommande leverans av för-
ändrade data. Vid avisering levereras föränd-
rade objekt i avtalad geodataprodukt. 

Direktåtkomst Geodatatjänst som gör det möjligt att via direkt 
anrop läsa eller hämta ett eller flera objekt. 
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Begrepp Beskrivning 

Distribution Tillhandahållande av geodata, i obearbetad el-
ler bearbetad form, inklusive upplåtelse av rät-
tigheter för användning av geodata eller pro-
dukt/ tjänst innehållande geodata. 

Eget bruk Användning för eget privat bruk. 

Engångsavgift Engångsavgift (licensavgift) som betalas vid ett 
tillfälle och som medger en i tiden obegränsad 
rätt till användning. 

Extern användning Spridning till eller publicering/visning för an-
nan part än den juridiska eller fysiska person 
som innehar licensavtal för användning. 

Fast avgift Avgift som inte förändras beroende på mängd 
t.ex. areal eller antal. Fast avgift kan debiteras 
vid ett tillfälle, årligen eller med annat intervall. 

Fastighetsinformation Fastighetsanknuten information enligt lagen 
(2000:224) om fastighetsregister samt inform-
ation i registren som förs enligt förordningen 
(1993:1270) om förande av samfällighetsföre-
ningsregistret och enligt lagen (1994:448) om 
pantbrevsregister samt fastighetsprisinformat-
ion från Lantmäteriets Fastighetsprisregister. 

Forskning, utbildning 
och kulturverksamhet 

Användning inom verksamhet som rör formell 
utbildning och icke-kommersiell forskning 
samt kultur- och biblioteksverksamhet. 

Följdprodukt Vidareförädlares produkt som innehåller eller 
vid framställningen är beroende av Lantmäteri-
ets geodata. 

Förbindelse uppdragsta-
gare 

Förbindelse som reglerar licensinnehavares rätt 
att tillfälligt och för ett väl avgränsat uppdrag, 
vidareupplåta sin licens till uppdragstagare t.ex. 
konsult, entreprenör etc. 

Geodata Samlingsbegrepp för data som beskriver förete-
elser inklusive deras geografiska läge. Geodata 
omfattar både data med geografisk information 
och fastighetsinformation. Geodata finns sam-
lade i eller är åtkomliga genom olika 
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Begrepp Beskrivning 

sammanställningar, verk, databaser, kataloger, 
produkter, tjänster, kartor osv. 

Geodataprodukt Urval av Lantmäteriets grunddata som kopie-
rats, eventuellt bearbetats och levererats enligt 
en standardiserad specifikation. 

Geodatatjänst Bastjänst med maskin- till maskingränssnitt 
som tillgängliggör och hanterar geodata. 

Geografisk information Information om företeelser eller fenomen som 
är knutna till ett läge i förhållande till jordytan. 

Grundavgift Grundavgift vid var tid gällande LMFS. Grund-
avgiften ligger till grund för framräkning av li-
censavgift. Avgift för geodataprodukt före 
eventuella rabatter eller påslag. 

Grunddata Informationen rörande fastigheter, topografi, 
bilder och geodesi som Lantmäteriet har som 
myndighetsuppgift att förvalta och samordna. 

Icke kommersiell an-
vändning 

Ideella föreningars och enskilda individers an-
vändning av geodataprodukter för eget, icke 
kommersiellt bruk. 

Intern användning Användning inom det egna företaget, den egna 
föreningen eller för eget privat bruk. 

Kommersiell slutan-
vändning 

Verksamhet som bedrivs i kommersiellt syfte i 
varierande associationsformer (aktiebolag, 
kommanditbolag, handelsbolag, enkelt bolag, 
ekonomisk förening, Europeisk ekonomisk in-
tresseförening (EEIG), vissa stiftelser etc.). 

Lantmäteriets geoda-
tatjänst 

Tjänst som tillgängliggör och hanterar Lantmä-
teriets geodata. 

Lantmäteriets Inspire-
tjänst 

Geodatatjänst som uppfyller Inspiredirektivets 
krav. 

Leveransformat Format i vilket geodataprodukt tillhandahålls. 
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Begrepp Beskrivning 

Licensavgift Framräknad avgift som licenstagare ska betala 
för rätt att använda Lantmäteriets geodatapro-
dukter. 

Licensavtal Avtal som reglerar parts tillhandahållande/an-
vändning av geodataprodukter. Licensavtal kan 
vara avtal med kommersiell vidarerförädlare el-
ler slutkund. Licensavtal med slutanvändare be-
nämns även slutkundsavtal. 

Licensgivare Lantmäteriet eller part som företräder Lantmä-
teriet. 

Licenstagare Den som genom licensavtal med Lantmäteriet 
eller part som företräder Lantmäteriet förvärvat 
rättigheter avseende geodataprodukter. Rättig-
heterna kan t.ex. avse rätt att tillhandahålla geo-
dataprodukter till slutanvändare, rätt att fram-
ställa följdprodukt som innehåller Lantmäteri-
ets geodataprodukter eller rätt att använda geo-
dataprodukter för intern användning, eget bruk. 

Licensvillkor Villkor för licenstagares användning av geoda-
taprodukt. 

LMFS Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för 
grundläggande geografisk information och fas-
tighetsinformation - Geodata- samt geodesi och 
pantbrevssystem. 

Maskin till maskin Gränssnitt/kontaktyta mellan system. 

Maskin till människa Gränssnitt/kontaktyta som kan användas direkt 
av en människa. Grafiskt användargränssnitt in-
går. 

Nedladdningstjänst Bastjänst som gör det möjligt att ladda ned och, 
när så är möjligt, få direkt åtkomst till kopior 
av geodataprodukter eller delar av dessa. 

Offentlig användning Användning vid utförande av offentliga uppgif-
ter förutsatt att de inte kan beskrivas som af-
färsverksamhet som sker på en konkurrensut-
satt marknad. 
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Begrepp Beskrivning 

Partner En vidareförädlare som även har tecknat ett sär-
skilt Partneravtal med Lantmäteriet. Partner har 
rätt att teckna avtal med vidareförädlare med 
begränsade rättigheter (VF2). 

Personuppgift Varje upplysning som avser en identifierad el-
ler identifierbar fysisk person, varvid en identi-
fierbar fysisk person är en person som direkt el-
ler indirekt kan identifieras särskilt med hänvis-
ning till en identifierare. En personuppgift kan 
t.ex. vara en uppgift om ett namn och person-
nummer (direkt) eller en uppgift om fastighets-
beteckningar, fastighetsnycklar, koordinater 
och inteckningar (indirekt). 

Privat användning Med privat användning avses enskilda indivi-
ders användning av geodataprodukter för eget, 
icke kommersiellt bruk. 

Slutanvändning Avses slutkunds användning av bearbetade el-
ler obearbetade geodata (som sådana eller i en 
följdprodukt) för internt, eget bruk, dvs. i de or-
dinarie åtgärder som ingår i den interna admi-
nistrationen eller driften av slutkundens verk-
samhet eller organisation. 

Slutkund Användare som genom licensavtal med Lant-
mäteriet eller part som företräder Lantmäteriet 
(VF, Partner och VF2), förvärvar rättighet att 
använda obearbetade eller bearbetade geodata 
för intern användning eller eget bruk. (Be-
nämns även licenstagare). 

Slutkundsavtal Avtal som reglerar slutkunds användning av 
geodataprodukter. (Be-nämns även licensavtal). 

Slutkundsvillkor Slutkundsvillkor för offentlig användning, 
kommersiell slutanvändning, icke kommersiell 
användning samt forskning, utbildning och kul-
turverksamhet. 

Startavgift Fast avgift som tas ut vid leverans av geodata-
produkter och i samband med hantering av 
medgivande. 
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Begrepp Beskrivning 

Teknisk beskrivning Beskrivning av geodatatjänsts gränssnitt och 
funktionalitet. 

Termkatalog Dokument som innehåller beskrivning av över-
föringsformatet i fastighetsregistret eller fastig-
hetsprisregistret med objektmodeller och ter-
mer. 

Transaktionsavgift Avgift för ställd fråga eller erhållet svar mot 
tjänst, applikation eller system som innehåller 
geodata. 

Tredje man Med tredje man avses extern part som inte upp-
fyller definitionen av uppdragstagare. 

Unik besökare per 
vecka 

Avgift för unik besökare per vecka tillämpas 
endast för geografisk information. Med unik 
besökare avses webbläsare på en domänadress 
eller webbsida. Avgift betalas för varje unik be-
sökare på domänadressen eller webbsidan oav-
sett vilken information besökaren söker eller 
använder. Besökare behöver således inte öppna 
en karta eller bild eller söka på en adress för att 
räknas som en unik besökare. 

Uppdragstagare Konsult, entreprenör eller annan som på upp-
drag av licenstagaren utför en i tid och omfatt-
ning avgränsad arbetsuppgift för licenstagarens 
räkning. 

Vidareförädlare (VF) Fysisk eller juridisk person som genom ett li-
censavtal (Licensavtal avseende kommersiell 
vidareförädling av geodata) med Lantmäteriet 
har förvärvat rättigheter avseende förädling och 
distribution av geodata. 

VF2 En vidareförädlare som genom ett licensavtal 
med Partner har förvärvat rätt att framställa och 
till slutkund distribuera följdprodukt som inne-
håller geodata. 
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Begrepp Beskrivning 

Visningstjänst Basjänst som gör det möjligt att hämta bak-
grundsbilder eller dokument för visning i kun-
dens system eller applikationer, t.ex. genom 
WMS-anrop. 

Årlig avgift Licensavgift som betalas årligen och i förskott. 
Årlig avgift betalas så länge användning sker. 
Avgiften medger rätt till användning och rätt 
till uppdatering. 
För geografisk information används begreppet 
årlig avgift. Abonnemangsavgift är en variant 
av årlig avgift som används för fastighetsin-
formation.  

Åtkomstsätt Det sätt på vilken geodataprodukt blir åtkomlig 
för användare. 

Ändamålsprövning Den prövning av ändamål som krävs för till-
handahållande av personuppgifter ur fastighets-
registret med stöd av 2 § fastighetsregisterlagen 
(2000:224) samt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
om skydd för fysiska personer med avse-ende 
på behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-
vande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning). 

Överföring av geodata Tillgängliggörande av geodata på trådbunden 
eller trådlös väg från en annan plats än där mot-
tagaren kan få del av geodata; definition enligt 
2 § upphovsrättslagen. 
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