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BILAGA - SLUTKUNDSVILLKOR ICKE KOMMERSIELL ANVÄNDNING 

Licensvillkor för slutkunds (licenstagarens) 
användning av Lantmäteriets licensierade 
geodataprodukter för icke kommersiell an-
vändning 

Villkorens tillämpningsområde 
Nedan anges de villkor som gäller för licenstagarens användning av geoda-
taprodukter för icke kommersiell användning. Villkoren omfattar både geo-
dataprodukter i form av geografisk information och fastighetsinformation 
om inte annat uttryckligen anges.  
I begreppet icke kommersiell användning omfattas verksamhet som inte be-
drivs yrkesmässigt eller med kommersiellt syfte. Verksamheten kan bedri-
vas för ideella ändamål, till exempel verksamhet i ideella föreningar eller 
för privat bruk.  

Licenstagarens rätt att använda geodata för icke kom-
mersiell användning 
Licenstagaren erhåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda 
geodata för icke kommersiell användning enligt de villkor som anges nedan. 
Licenstagaren har rätt att: 

• Lagra geodataprodukter (se dock punkterna nedan under särskilda an-
vändningsvillkor). 

• Använda geodataprodukter internt i den egna verksamheten. 
• Bearbeta geodata vad gäller koordinattransformationer och format samt 

genom att lägga till egen information eller ta bort geodata. Licenstagaren 
får inte konvertera geodataprodukt i rasterform till vektorform. 

• Tillgängliggöra geodataprodukter till tredje man i samband med infor-
mationsaktiviteter som är direkt knutna till utförandet av licenstagarens 
verksamhet, exempelvis genom e-tjänster på Internet. Den externa 
visningen ska vara kopplad till ändamålet med den egna verksamheten. 
Funktionaliteten och innehållet i en e-tjänst, applikation eller liknande 
ska vara begränsat till ändamålet med den egna verksamheten. 

• Ta fram och tillgängliggöra tryckta produkter i analog form. 
• Ta fram och tillgängliggöra tryckfiler, tryckoriginal och digitala illust-

rationer. 
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• När geodataprodukten tillgängliggörs i digital form för tredje man ska 
den tillföras licenstagarens egen information och den informationen ska 
utgöra det primära. 

• *Licenstagaren får upplåta rätt att använda geodata enligt licensavtalet 
till uppdragstagare för att fullfölja uppdrag åt licenstagaren. Licenstaga-
ren ska upplysa uppdragstagaren om de villkor som är förenade med 
upplåtelsen. 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 rätten att använda geodata 
• Tillgängliggörande av geodataprodukt får inte ske i större utsträckning 

än vad som angivits ovan. 
• Tillgängliggörande av geodata i digital form får inte ske mot betalning 

eller motsvarande. Tillgängliggörande av geodata i digital form får inte 
ske när geodata används i syfte att generera intäkter exempelvis genom 
annonsering eller reklam. 

• Licenstagaren får inte göra obearbetat eller bearbetat geodata bearbet-
ningsbart för tredje man i större mån än vad som angivits ovan. 

• Licenstagaren får inte göra obearbetat eller bearbetat geodata nedladd-
ningsbart för tredje man i större mån än vad som angivits ovan. Licens-
tagaren får inte erbjuda en funktionalitet (verktygslåda) som tredje man 
kan använda i sin verksamhet. Standardverktyg som t.ex. mätning av 
sträckor och ytor samt utskriftsmöjlighet är dock tillåtna. 

• Vid tillgängliggörande av geodataprodukt på Internet ska geodata-pro-
dukten visas i sammanslagen rasterform, exempelvis -.gif, -.jpeg eller -
.pdf-format. Vektordata får användas för att generera rasterbilder för 
publicering. 

• Fysisk eller juridisk medlem i den ideella föreningen äger inte rätt att för 
eget privat bruk använda de geodata som omfattas av licensavtalet för 
andra ändamål än föreningens stadgande ändamål. 

Särskilda användningsvillkor 
• För visningstjänster gällande geografisk information är det endast tillåtet 

att ladda ner och tillfälligt lagra kopia av bild för att tjänsten ska fungera 
optimalt i ett GIS-system eller motsvarande, eller för ett aktuellt ärende. 

• Licenstagare som Lantmäteriet prövat i enlighet med fastighetsregister-
lagen (2000:224) får endast använda personuppgifter i geodataproduk-
ter för ändamål som godkänts i nämnda prövning, och i enlighet med de 
ytterligare villkor som Lantmäteriet i nämnda prövning kan ha ställt an-
gående säkerhet och integritet. 

• Lagring och/eller bearbetning av fastighetsinformation utanför EU/EES 
är tillåtet endast om Lantmäteriet godkänner detta genom ett särskilt be-
slut och på de villkor, krav och förutsättningar som Lantmäteriet ställer 
för att skydda personlig integritet, säkerhet, immaterialrättsliga rättig-
heter m.m. 
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• Lagring och/eller bearbetning av fastighetsinformation genom anlitande 
av externa leverantörer för lagring och/eller bearbetning är tillåtet endast 
om Lantmäteriet godkänner detta genom ett särskilt beslut och på de 
villkor, krav och förutsättningar som Lantmäteriet ställer för att skydda 
personlig integritet, säkerhet, immaterialrättsliga rättigheter m.m. 

Licenstagarens åtaganden  
• Vid tillgängliggörande av geodata ska tydligt framgå att Lantmäteriet 

enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk har skydd till geodata enligt följande: ”© Lantmäteriet”.  

• Licenstagaren ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra att Lantmäteri-
ets geodata används obehörigen.  

• Licenstagaren ska vidta skäliga informationssäkerhets- och IT-säkerhets-
åtgärder vid användning av geodata enligt licensavtalet.  

• Licenstagare åtar sig att snarast informera licensgivaren om planerade 
ändringar av verksamhet som berör dessa villkor. 

• Licenstagaren åtar sig att utan dröjsmål, till Lantmäteriet, anmäla krav 
från tredje man om ersättning som grundas på påstående om att Lant-
mäteriets geodata eller geodatatjänster gör intrång i tredje mans immate-
riella rättigheter. 

Lantmäteriets åtaganden  
Om tredje man framställer anspråk eller väcker talan mot licenstagaren un-
der påstående om att Lantmäteriets geodata eller dess användning i enlighet 
med detta avtal gör intrång i tredje mans rättigheter, ska Lantmäteriet i sam-
band med sådant anspråk eller sådan talan på egen bekostnad lämna li-
censtagaren biträde i skälig omfattning. 

Friskrivning  
Lantmäteriet 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 geodata, om inte detta beror på grov oaktsamhet från Lantmä-
teriets sida. Lantmäteriet tar inte heller något ansvar för fel som kan uppstå 
på grund av den teknik eller de programvaror som licenstagaren använder 
för att få åtkomst till geodataprodukten. Lantmäteriet friskriver sig också 
från ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma till följd av 
användandet av geodata för sig eller tillsammans med annan information. 
Lantmäteriet friskriver sig från ansvar för fel eller förändringar i geodata se-
dan den levererats/distribuerats från Lantmäteriet till licenstagaren alterna-
tivt när informationen kommit ur Lantmäteriets kontroll. 

Begränsningar till följd av den allmänna dataskyddsför-
ordningen 
Geodata kan innehålla personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
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personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 
flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (all-
män dataskyddsförordning) med kompletterande svensk lagstiftning. Geo-
data får inte behandlas i strid med den allmänna dataskyddsförordningen el-
ler kompletterande svensk lagstiftning. 

Skydd av geografisk information 
Lagen (2016:319) och förordningen (2016:320) om skydd för geografisk in-
formation innehåller bestämmelser om bland annat krav på tillstånd för 
spridning av landgeografisk information som inhämtats från luftfartyg ge-
nom fotografering eller liknande registreringar. Geodata får inte behandlas i 
strid med lagen eller förordningen om skydd för geografisk information. 

Licensavtalets upphörande 

Abonnemangsavtal 
Om licensavtalet avser ett abonnemangsavtal har licenstagaren inte rätt att 
använda geodataprodukterna efter att avtalet upphört. Licenstagaren ska där-
för omedelbart när avtalet har upphört se till att alla geodata och geodata-
produkter som part har erhållit enligt avtalet raderas från alla lagringsme-
dier, förstörs på annat sätt eller återlämnas till Lantmäteriet eller den som 
företräder Lantmäteriet senast vid tidpunkten för avtalets upphörande. Detta 
gäller inte om licenstagaren enligt författning är skyldig att bevara exemplar 
eller dylikt som har skapats genom den erhållna geodatan. 
Om licensavtalet avser ett abonnemangsavtal om avisering av fastighets-in-
formation gäller i stället att licenstagaren har efter avtalets upphörande rätt 
att fortsätta använda den erhållna informationen utan tidsbegränsning, men 
på de övriga villkor som gäller enligt engångsavtal (se engångsavtal nedan). 
Denna fortsatta användningsrätt gäller från den dag abonnemangsavtalet 
upphör. 

Engångsavtal 
Licensavtal med engångsavgift (engångsavtal) gäller tills vidare. Detta inne-
bär att rätten att använda informationen sker utan tidsbegränsning, under 
förutsättning att användningen sker i enlighet med de villkor som gällde när 
geodataprodukten köptes. Om användningen inte sker i enlighet med de vill-
kor som gällde vid köpet har licenstagaren inte rätt att använda berörda geo-
dataprodukter och alla kopior ska raderas från samtliga lagringsmedier. 
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