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Producentavtal för tillgängliggörande av data-

mängder via Nationella geodataplattformen 

1 Parter 

Parter i detta avtal är: 

Lantmäteriet med organisationsnummer 202100-4888 och  

(här fylls Producentens namn i) med 

organisationsnummer (här anges Producentens organisationsnummer). 

2 Syfte 

Syfte med detta avtal är att reglera de åtaganden som gäller för Producenten 

samt för Lantmäteriet i rollerna Datavärd och Samordnare, när Producenten 

väljer att tillgängliggöra datamängder via Nationella geodataplattformen. 

Den Nationella geodataplattformen grundar sig i Lantmäteriets uppdrag av 

regeringen att etablera en nationell digital struktur för tillgängliggörande av 

standardiserade datamängder för en smartare samhällbyggnadsprocess.  

Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möj-

ligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och bygg-

process till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå en 

smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet 

till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen. 

3 Till avtalet gällande villkor 

Till avtalet gällande villkor som krävs för tillgängliggörande av nationellt 

standardiserade datamängder finns beskrivna på Lantmäteriets webbplats: 

• Nationella specifikationer

• Tekniska beskrivningar

• Serviceåtagande

För att uppnå ett effektivt informationsutbyte finns ett nationellt informat-

ionsarkitekturramverk som alla aktörer bör läsa och ha kännedom om: 

• Nationellt informationsarkitekturramverk

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

För att teckna avtal registrerar ni er som Producent i vår självservice-
tjänst som ni når via webbsidan. I den tjänsten hämtar ni avtalet och 
även bifogar det underskrivna avtalet.
På webbsidan finns information om hur ni gör för att registrera er, teckna 
avtal och hantera era datamängder samt information om hur ni via API:er 
ansluter till Nationella geodataplattformen.

https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/befintliga-och-paborjade-datamangder/
https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/utvecklare/
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/dokument-ssb/serviceatagande-geodataplattformen.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/nationellt-ramverk-for-informationsarkitektur/
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4 Begrepp 

I producentavtalet är följande begrepp, med angiven förklaring, centrala för 

att förstå avtalet. 

• Nationell geodataplattform

En plats där Producenten tillgängliggör sina datamängder och Kon-

sumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges tillgång till data-

mängderna, oavsett vem som har producerat.

• Samordnare

Lantmäteriet är Samordnare och säkerställer förmågan att nationellt

tillgängliggöra standardiserade datamängder från Producenten via

den Nationella geodataplattformen.

• Datavärd

Lantmäteriet som datavärd utgör stöd för Producenten att tillgänglig-

göra sina datamängder. Datavärden ansvarar för lagring och tillgäng-

liggörande via Nationella geodataplattformen

• Producent

Aktör som tillgängliggör sina datamängder via den Nationella geo-

dataplattformen.

• Konsument

Aktör som konsumerar de datamängder som tillgängliggörs via Nat-

ionella geodataplattformen.

• Ombud

Producent kan uppdra till ombud (till exempel konsult eller annan

kommun) att tillgängliggöra Producentens datamängder via Nation-

ella geodataplattformen. Gäller både tillgängliggörande via datavärd

och via egenutvecklade API:er.

• Serviceåtagande

Beskriver målvärden för tillgänglighet, drift och support för Nation-

ella geodataplattformen.

• API (Application Programming Interface)

API är ett gränssnitt mellan två olika datorprogram som används för

att datorprogrammen ska kunna ”prata med varandra”, ”maskin till

maskin”.

• Geodataportalen

Geodataportalen är en gemensam ingång för att söka och hitta geo-

data och tjänster i Sverige och är Sveriges koppling och bidrag till

den europeiska geodataportalen, Inspire Geoportal. Information om

Geodataportalen.

• Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe)

EU-direktiv om upprättande av en infrastruktur för geodata. Genom-

fört i svensk rätt genom bl.a. lagen (2010:1767) om geografisk mil-

jöinformation.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/Geodataportalen/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/Geodataportalen/
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Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Svensk 

förordning i vilken informationsansvaret enligt Inspire framgår. In-

formation om Inspire. 

5 Producentens åtaganden 

5.1 Tillgängliggörande via Nationella geodataplattformen genom 

datavärd 

De Producenter som använder Lantmäteriet som datavärd för att lagra och 

tillgängliggöra sina datamängder via Nationella geodataplattformen ska: 

a) följa vid var tid gällande nationella specifikationer och tekniska beskriv-

ningar för de datamängder som ska tillgängliggöras. Från den dag Lant-

mäteriet har publicerat ny gällande version av nationell specifikation och 

teknisk beskrivning har Producenten 6 månader på sig att följa dessa 

b) leverera datamängder till Lantmäteriet enligt specifikationer för leverans 

av datamängder samt teknisk beskrivning 

c) tillgängliggöra sina datamängder som avgiftsfria och utan användarbe-

gränsningar motsvarande Creative Commons CC0, Public Domain Mark 

PDM eller liknande licens/märkning 

d) säkerställa att inga uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlig-

hets- och sekretesslagen skickas till Lantmäteriet 

e) ansvara för att ge support på datamängderna 

5.2 Tillgängliggörande via Nationella geodataplattformen genom 

egna API:er 

De Producenter som lagrar datamängder i egna databaser och använder egna 

API:er för att tillgängliggöra sin datamängd via Nationella geodataplattfor-

men ska: 

a) följa vid var tid gällande nationella specifikationer och tekniska beskriv-

ningar för de datamängder som ska tillgängliggöras. Från den dag Lant-

mäteriet har publicerat ny gällande version av nationell specifikation och 

teknisk beskrivning har Producenten 6 månader på sig att följa dessa 

b) leverera datamängder till Lantmäteriet enligt specifikationer för leve-

rans av datamängder samt teknisk beskrivning 

c) tillgängliggöra sina datamängder som avgiftsfria och utan användarbe-

gränsningar motsvarande Creative Commons CC0, Public Domain 

Mark PDM eller liknande licens/märkning 

d) säkerställa att inga uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlig-

hets- och sekretesslagen skickas till Lantmäteriet 

e) för egna API:er uppfylla de behörighetslösningar som Lantmäteriet ta-

git fram 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Internationell-verksamhet/Initiativ-pa-EU-niva/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Internationell-verksamhet/Initiativ-pa-EU-niva/
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f) följa serviceåtagandet, se punkt 3

g) ansvara för att ge support på egna API:er och datamängder

5.3 Leverans av datamängder via ombud 

Producent kan uppdra till ombud att tillgängliggöra Producentens datamäng-

der. I sådant fall åligger det Producenten att säkerställa att ombudet följer 

åtaganden enligt avtalet. 

Detta gäller både vid tillgängliggörande via datavärd och via egna API:er. 

6 Lantmäteriets åtaganden 

Lantmäteriet ska ansvara för att: 

a) tillhandahålla en nationell geodataplattform där Producenten ges möjlig-

het att tillgängliggöra sina datamängder och relaterade dokument

b) bedriva drift, förvaltning och utveckling av Nationella geodataplattfor-

men

c) tillhandahålla API:er som möjliggör för Producenten att leverera data-

mängder samt att validera och kvalitetskontrollera levererade datamäng-

der

d) API:er som tillhandahålls följer serviceåtagandet, se punkt 3

e) uppdatera och versionshantera API:er, nationella specifikationer, ram-

verk och tekniska beskrivningar samt övrig information

f) ge support på de API:er som möjliggör för Producent att leverera data-

mängder

g) till Konsumenten tillhandahålla behörighet för tillgång till Producenters

datamängder som finns tillgängliga via Nationella geodataplattformen

h) tillhandahålla API:er som möjliggör för Konsumenten att söka och

hämta datamängder

i) tillhandahålla och uppdatera en webbplats med vid var tid gällande nat-

ionella specifikationer, ramverk och tekniska beskrivningar samt övrig

information som stöd för Producent och Konsument

j) administrera avtal

7 Lantmäteriets åtaganden avseende EU-direktivet In-

spire 

Om Producenten är en kommun tar Lantmäteriet på sig åtaganden enligt ne-

dan för de datamängder där kommunerna är informationsansvariga enligt 

förordningen om geografisk miljöinformation. Det innebär att: 

a) säkerställa att den nationella specifikationen är harmoniserad med

Inspire:s dataspecifikation
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b) ta fram och publicera nationell visnings- och nedladdningstjänst som

följer kraven i Inspire. Det gäller de datamängder som tillgängliggörs

via Nationella geodataplattformen genom datavärd eller egna API:er.

c) beskriva datamängderna och tjänsterna i Geodataportalen.

8 Ersättning 

Om Producenten är en kommun utgår, en engångsersättning om 50 000 kr 

vid anslutning till Nationella geodataplattformen när en första datamängd 

har tillgängliggjorts enligt gällande nationella specifikationer och tekniska 

beskrivningar. 

9 Personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal 

(PUB-avtal) 

Producenten har personuppgiftsansvar för de datamängder som lagras hos 

Lantmäteriet och tillgängliggörs via Nationella geodataplattformen. 

I de fall datamängderna innehåller personuppgifter ska Producenten som 

personuppgiftsansvarig teckna ett PUB-avtal med Lantmäteriet som person-

uppgiftsbiträde. 

10 Personuppgiftsbehandling av Lantmäteriet 

I samband med avtalsteckning behöver Lantmäteriet samla in personuppgif-

ter som personuppgiftsansvarig. Information om hur Lantmäteriet behandlar 

personuppgifter finns på webbplats www.lantmateriet.se/personuppgifter el-

ler genom att kontakta Lantmäteriets Kundcenter. 

11 Tvist 

Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande 

tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom för-

handling mellan parterna. Kan inte parterna enas, ska tvister angående tolk-

ningen och tillämpningen av avtalet och därmed sammanhängande frågor 

avgöras av svensk domstol. 

12 Force Majeure samt beslut av regering och riksdag 

Parterna ska vara befriade från avtalsförpliktelse om avtalsenlig prestation 

hindras av en omständighet som ligger utanför parts kontroll och som parten 

inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden 

för avtalets ingående och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha 

undvikit eller övervunnit (”Force Majeure”). Part har också rätt att häva av-

talet delvis eller i sin helhet, om Force Majeure inträder och det leder till att 

avtalet inte kan fullgöras delvis eller i sin helhet. Hävning ska föregås av en 

skriftlig framställning med angivande av orsak. 

Om parterna, på grund av beslut i riksdag och regering, är förhindrade att 

fullgöra hela eller delar av avtalet kan endera parten säga upp hela eller 

https://www.lantmateriet.se/personuppgifter
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delar av avtalet och/eller till denna kopplade bilagor. En uppsägningstid om 

tre månader ska dock tillämpas. 

13 Ändringar och tillägg 

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska ske som skriftligt tillägg till av-

talet och ska skriftligen godkännas av parterna för att vara gällande. 

På Lantmäteriets webbplats publiceras vid var tid gällande Producentavtal. 

14 Avtalets tidsperiod 

Detta avtal träder i kraft det datum då båda parterna har skrivit under. 

Om avtalet inte sägs upp förlängs det automatiskt med ett år i taget.  

Parterna kan skriftligen säga upp avtalet med iakttagande av sex månaders 

uppsägningstid. 

Vardera parten äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om 

den andra parten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal, 

och inte efter skriftligt påpekande rättat till missförhållandena inom rimlig 

tid. 

Vid uppsägning av Producentavtalet kommer berörda datamängder inte 

längre att tillgängliggöras via Nationella geodataplattformen och Lantmäte-

riet raderar befintliga kopior av datamängderna. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har ta-

git varsitt. 

För att teckna avtal registrerar ni er som Producent i vår självservice-
tjänst som ni når via webbsidan. I den tjänsten hämtar ni avtalet och 
även bifogar det underskrivna avtalet.
På webbsidan finns information om hur ni gör för att registrera er, teckna 
avtal och hantera era datamängder samt information om hur ni via API:er 
ansluter till Nationella geodataplattformen.

https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/dokument-ssb/producentavtal-geodataplattformen.pdf



