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VILLKOR 

Användningsvillkor 

1 Om användningsvillkoren 

Dessa användningsvillkor gäller för anslutning till samt användning av data-

mängder som tillgängliggörs via Nationella geodataplattformen som till-

handhålls av Lantmäteriet (fortsättningsvis kallad Geodataplattformen).  

Genom att godkänna dessa villkor förbinder du dig att följa dem. 

2 Syftet med Nationella geodataplattformen 

Geodataplattformen är en åtkomstpunkt där Konsument inom samhällsbygg-

nadsprocessen ges tillgång till datamängder oavsett vem som har producerat 

dem.  

I Geodataplattformen kan en Konsument söka, hämta och ladda ner data-

mängder via maskin-maskin-gränssnitt. 

3 Datamängder 

Datamängder som tillgängliggörs av en Producent via Geodataplattformen 

följer gemensamt överenskomna nationella specifikationer och ramverk. 

Dessa finns tillgängliga på www.lantmateriet.se/smartsam. 

Producenten ansvarar för riktigheten i de datamängder som den tillgänglig-

gör via Geodataplattformen. 

4 Villkor för användning av datamängder 

Datamängderna tillhandahålls avgiftsfritt med öppen licens motsvarande 

Creative Commons, CC0 eller Public Domain Mark, PDM eller liknande li-

cens. Det innebär att du som Konsument får använda, sprida, göra om, mo-

difiera och bygga vidare på informationen även i kommersiella samman-

hang utan några restriktioner.  

Nationella geodataplattformen får inte användas av konsument i de fall de 

befinner sig utanför EU/EES. 

Vissa datamängder kan innehålla personuppgifter och du är då vid använ-

dandet skyldig att behandla personuppgifterna enligt gällande regelverk. 

5 Behandling av personuppgifter 

För att få tillgång till Geodataplattformen behöver Lantmäteriet samla in 

personuppgifter. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns på 
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vår webbplats www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta 

Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63. 

6 Lantmäteriets ansvar 

Geodataplattformen är normalt tillgänglig dygnet runt. Lantmäteriet ansva-

rar dock inte för oplanerade avbrott. 

På webbplatsen www.lantmateriet.se/smartsam finns serviceåtagande be-

skrivet samt information om planerade avbrott. 

7 Ditt ansvar 

Geodataplattformen och datamängderna får användas på det sätt som stäm-

mer överens med dessa användningsvillkor. Du är som Konsument ansvarig 

för att skydda dina inloggningsuppgifter och skyldig att följa eventuella in-

struktioner om användningen av Geodataplattformen som kan lämnas av 

Lantmäteriet. Konsument som inte följer användningsvillkoren eller gör nå-

got som strider mot författning, myndighetsbeslut eller de instruktioner som 

lämnats kan komma att stängas av. Konsumenten ska då snarast möjligt un-

derrättas om avstängningen samt skälen till denna. 

8 Drift och underhåll 

Tillgängligheten till Geodataplattformen kan komma att begränsas på grund 

av utveckling, underhåll, säkerhetsmässiga eller driftmässiga skäl. Lantmä-

teriet ska sträva efter att minimera avbrottstiden och i största möjliga ut-

sträckning informera Konsumenten. 

På webbplatsen www.lantmateriet.se/smartsam finns serviceåtagande be-

skrivet samt information om planerade avbrott. 

9 Cookies på Lantmäteriets webbplats 

Lantmäteriet använder cookies på webbplatsen. Genom att använda webb-

platsen accepterar du användande av dessa cookies. Läs mer om cookies vår 

webbplats. 

10 Ändring av villkoren 

Användningsvillkoren kan komma att ändras efter behov. Vid justeringar 

uppdateras detta dokument och meddelande sker på webbplatsen www.lant-

materiet.se/smartsam i rimlig tid innan ändringarna träder i kraft. 

11 Tillämplig lag 

Dessa användningsvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk 

lag. Tvister angående tolkningen och tillämpningen av användningsvillko-

ren och därmed sammanhängande frågor ska avgöras av svensk domstol. 
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