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Inledning

Detta användaravtal ger rätt att använda avgiftsbelagda geodataprodukter enligt bilaga 2,
Produktutbud i Geodatasamverkan för utförande av offentlig uppgift och kan tecknas av statlig
myndighet, kommun, landsting/region eller organisation med offentlig uppgift.
Dataleverantörer enligt detta användaravtal är de statliga informationsansvariga myndigheter som
framgår av bilaga 2, Produktutbud i Geodatasamverkan. Detta användaravtal tecknas med
Lantmäteriet för samtliga dataleverantörers räkning.
För de som tecknat avtal som träder i kraft senast 1 december 2015 ersätter detta användaravtal
samverkansavtal för Geodatasamverkan1 när det gäller villkoren för användning av geodata i
Produktutbudet, bilaga 2.
Förteckning över de som tecknat användaravtal är publicerad på geodata.se.

2

Syfte

EU-direktivet Inspire (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/2/EG, av den 14 mars 2007),
om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen samt lagen
(2010:1767) och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation kräver att utsedda
informationsansvariga ska dela data för offentlig användning. Användaravtalet är ett avtal som syftar
till att underlätta tillgången till och användning av geodata och genom detta användaravtal erbjuds
ett samlat utbud för vilka informationsansvariga statliga myndigheter tar ut avgifter.
I Geodataportalen finns geodata beskrivna, oavsett om avgift tas ut eller inte för
användning/tillhandahållande av dessa. Geodata i produktutbudet i Geodatasamverkan är en
delmängd av dessa.

3

Avtalets bilagor

Detta användaravtal består förutom av denna del även av följande bilagor.
1) Definitioner
2) Produktutbud i Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se
3) Årsavgifter Geodatasamverkan, som finns tillgänglig på geodata.se
4) Licensvillkor
5) Påskriftsbilaga

4

Licensvillkor

Genom detta användaravtal ges användare rätt att använda geodata i produktutbudet för
Geodatasamverkan enligt de förutsättningar som beskrivs närmare i bilaga 4, Licensvillkor.

1

Samverkansavtalet för Geodatasamverkan, diarienummer 1092012/4174. Avtal med äldre diarienummer finns men dessa har justerats
utifrån parternas beslut och därmed per automatik övergått till 1092012/4174.
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Årsavgift

För användning av geodata enligt användaravtal för Geodatasamverkan betalar respektive
användare en årlig avgift. Årsavgiften baseras på det intäktskrav som dataleverantörerna har för de
ingående produkterna i bilaga 2, Produktutbud för Geodatasamverkan, och kan ändras årvis. Den
årliga avgiftens storlek bestäms av avgiftsmodellen som är beskriven på geodata.se.
De årliga avgifterna anges utan moms i bilaga 3, Årsavgifter Geodatasamverkan, som finns
tillgänglig på geodata.se.
Om användaravtal tecknas vid ett senare tillfälle än den 1 januari erläggs avgift för återstående del
av året.
Leveransavgift för geodataprodukt ingår i den årliga avgiften. Respektive dataleverantör har rätt att
sätta begränsningar t.ex. antal uttag per år. Information om eventuella begränsningar framgår av
metadata i Geodataportalen för respektive geodataprodukt.
Avgiften faktureras årligen av Lantmäteriet.
Skyldighet att meddela ändrade förutsättningar som kan påverka årsavgiften
Statliga myndigheter och organisationer med offentliga uppgifter ska årligen kontrollera sina
uppgifter för omsättning, nytta och geografiskt verksamhetsområde som styr årsavgiften och
meddela Lantmäteriet om ändrade förhållanden senast i augusti månad inför kommande år.

6

Force Majeure

Dataleverantör ska vara befriad från skyldigheter som följer av användaravtalet i de fall
omständighet inträder som ligger utanför dataleverantörens kontroll. Dataleverantör ska snarast
möjligt skriftligen informera användare om situationen, och så långt som möjligt ange dess art och
omfattning. Dataleverantör äger rätt att häva avtalet, delvis eller i sin helhet, om sådan
omständighet inträder permanent. Hävning ska föregås av en skriftlig framställning om uppsägning
med angivande av orsak.

7

Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller till utgången av det år avtalet tecknats och förlängs därefter med ett år i taget om det
inte sägs upp genom en skriftlig underrättelse till Lantmäteriet. Uppsägning ska vara Lantmäteriet
tillhanda senast den 30 november.
Vid dataleverantörernas uppsägning av avtalet så upphör detta att gälla vid det årsskifte som infaller
tidigast sex månader efter uppsägning.

7.1

Verkan av användaravtalets upphörande

Vid användaravtalets upphörande ska geodataprodukter från samtliga dataleverantörer som
användaren fått tillgång till genom användaravtalet förstöras/raderas senast vid tidpunkten för
användaravtalets upphörande.

8

Ändring av geodata

Ändring av leveransformat, korrigering av geodata och liknande kan ske löpande och meddelas av
respektive dataleverantör inom skälig tid innan aktuell ändring träder ikraft.

9

Ändring och tillägg av användaravtalet

Ändring av villkoren i detta avtal meddelas skriftligen av Lantmäteriet. Eventuell ändring meddelas i
september för att kunna träda i kraft vid nästkommande årsskifte. Gällande användaravtal för
Geodatasamverkan publiceras på geodata.se.
Förändringar av årsavgiften aviseras av Lantmäteriet till användare senast under september innan
det årsskifte när ändringen träder i kraft.
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Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling
mellan dataleverantör och användare (parter). Tvist som inte kan lösas vid förhandling ska slutligen
avgöras av svensk domstol om någon av parterna begär det. Vid tvist tillämpas svensk lag.

Bilaga 1

Definitioner

Term

Definition

Användare

Statlig myndighet, kommun, landsting/region eller organisation
med offentligt uppdrag som använder geodata enligt detta
användaravtal.

Dataleverantör

Aktör som upplåter rättighet att använda geodata enligt detta
användaravtal.

Geodata

Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska
läge. Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt. Geografisk information och geografisk data förekommer som synonymer till geodata. Geodata
kan vara uppmätta, beräknade, uppskattade eller på annat sätt
konstaterade. Geodata i form av prognoser ingår inte.
Exempel: geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som
registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och
befolkning. Källa: SIS/Stanlis Termdatabas Ekvator

Geodataportalen

Webbapplikation för att söka, titta på och utvärdera geodata.

Geodata.se

www.geodata.se är en informationssida och gemensam nationell webbplats för Inspire, den Nationella Geodatastrategin och
nationell infrastruktur för geodata.

Metadata

Information som beskriver en datamängd eller en ITbaserad tjänst.

Offentliga uppgifter

Uppgift som utförs av statliga och kommunala myndigheter
samt vissa organ inom ramen för sina offentliga åtaganden, förutsatt att de inte kan beskrivas som affärsverksamhet. En utgångspunkt vid bestämmandet av vad som
är affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) är
lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från
den offentliga förvaltningen samt proposition 2009/10:175.

Omsättning

Omfattar den sammanlagda omsättningen/kostnaderna för
de delar av myndighetens verksamhet som utför offentliga
uppgifter. Se definition för offentliga uppgifter.
Omsättningen avser det närmast föregående hela året.
Om omsättningen förra året inte är representativ för ett
normalår ska ett belopp som speglar ett medelvärde av
några2 år anges.

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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Omsättningen omfattar inte enbart den omsättning som en
myndighet har via anslagsintäkter utan även
användaravgifter för den offentliga verksamheten ska
räknas med.
Om en myndighet får finansiering av delar av
verksamheten från exempelvis andra myndigheter för
projekt eller andra arbeten så ska detta räknas med i
omsättningssumman.
Affärsverksamhet (konkurrensutsatt verksamhet) och
omsättning i verksamhet utanför Sverige omfattas inte av
begreppet.
Anslag som inte används i den egna verksamheten utan
som finansierar projekt eller dylikt vid andra myndigheter,
ska räknas bort. Detta avser enbart rena
anslagsöverföringar.
Produktutbud

Sammanställning av informationsansvarigas utbud av
avgiftsbelagda geodata som ställs till förfogande inom
Geodatasamverkan.

Tillgängliggörande

All återgivning av geodata oavsett form. Distribution av geodata i fysisk eller elektronisk form, exempelvis tillgängliggörande på Internet. Fall då geodata ställs ut eller förevisas på
annat sätt omfattas också av begreppet.

Tjänst

Paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose
ett behov. Källa: SIS/Stanlis Termdatabas Ekvator

Tredje man

Kan vara en fysisk eller juridisk person. Tredje man är någon
annan än licensgivaren och licenstagaren i det aktuella fallet.

Tryckt kartprodukt

En avbildning av ett geografiskt område som trycks på ett fast
medium, t.ex. papper, tyg, kartong eller liknande och som i
huvudsak återger t.ex. markanvändning, bebyggelse, kommunikationsleder, hydrologiska förhållanden, nivåkurvor, fornminnen m.m. Skylt omfattas också av begreppet och avser
geodata som trycks på anordning för uppsättning på allmän
plats.

Upplåta

Att förmedla rättigheter att använda geodata som skyddas enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
vidare till tredje man.
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Licensvillkor

Genom detta användaravtal ges användare rätt att använda geodata i Produktutbudet för
Geodatasamverkan, enligt licens för offentlig användning.
Om det finns särskilda villkor utöver licensen för offentlig användning anges de i metadata för
respektive geodataprodukt under metadataelementet restriktioner i Geodataportalen. Särskilda
villkor kan vara t.ex. begränsningar på grund av författningar eller leveransbegränsningar.
Licens för offentlig användning
Användaren erhåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar, rätt att använda geodata för utförande av sina
offentliga uppgifter i enlighet med de villkor som anges nedan.
Användaren får:
• använda geodata internt i den egna offentliga verksamheten
• visa geodata för tredje man så länge geodata inte görs tillgänglig i bearbetningsbar form för
tredje man i vare sig raster- eller vektorformat


Vid visning är det endast tillåtet att erbjuda funktionalitet som t.ex. mätning av sträckor och
ytor samt utskriftsmöjlighet



För Sjöfartsverkets data behövs publiceringstillstånd vid visning, kontakta
sma@sjofartsverket.se

• upplåta rätt att använda geodata enligt licensavtalet till uppdragstagare som ska utföra offentliga
uppgifter åt användaren. Användaren ska upplysa uppdragstagaren om de villkor som är
förenade med upplåtelsen
• inte tillgängliggöra geodata mot betalning eller motsvarande
Vid samverkan mellan myndigheter och/eller aktörer med offentliga uppgifter eller vid samverkan
med verksamhet som rör forskning, utbildning samt kulturverksamhet krävs att samtliga aktörer som
ingår i en sådan samverkan har en egen licens för den aktuella användningen.
Undantag

Begränsningen av ovanstående rättigheter för användning gäller inte när det finns en särskilt
angiven skyldighet avseende specifika geodata i författning eller regeringens eller riksdagens
beslut.
Användarens åtaganden
•

Vid visning av geodata ska det tydligt framgå att dataleverantören enligt lagen om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har skydd till geodata enligt följande:
”© Dataleverantören”.

•

Användaren ska vidta skäliga åtgärder för att förhindra att dataleverantörens geodata
används obehörigen.

•

Användaren ska vidta skäliga informationssäkerhets- och IT-säkerhetsåtgärder vid
användning av geodata enligt detta användaravtal för Geodatasamverkan

Friskrivning
Dataleverantören friskriver sig från ansvar för fel, förseningar, avbrott, 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 dataleverantörens sida. Dataleverantören tar inte heller något ansvar för fel som
kan uppstå på grund av den teknik eller de programvaror som användaren använder för att få
åtkomst till geodata. Dataleverantören 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. Dataleverantören friskriver sig från ansvar för fel eller förändringar i geodata
sedan den levererats/distribuerats från dataleverantören till användaren alternativt när geodata
kommit ur dataleverantörens kontroll.
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Påskriftsbilaga

För användare undertecknas härmed användaravtal för avgiftsbelagda geodata från
informationsansvariga statliga myndigheter i Geodatasamverkan.
Årsavgift kommer att faktureras av Lantmäteriet.
Detta användaravtal träder ikraft den xxxxxx och gäller enligt punkt 7 i
användaravtalet.
Aktuellt användaravtal för Geodatasamverkan är publicerat på geodata.se.
Genom undertecknande av denna bilaga förbinder sig användaren att följa villkoren i
användaravtalet inklusive samtliga bilagor.

..................................................................
Ort och datum

………………………………………………..
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Underskrift
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