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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Sebastian Hedberg 

Datum 
2014-02-14 

Diarienummer 
KSN-2013-1328 

Kommunstyrelsen 

Skydd för geografisk information (SOU 2013:51) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att avge remissyttrande till Försvarsdepartementet enligt bilaga 

Ärendet 
Försvarsdepartementet har skickat Skydd för geografisk information (SOU 2013:51). 
Utredningen finns att läsa på Regeringens hemsida. 
 (http://data.riksdagen.se/fil/D5B0774D-AC54-49F4-93ED-DDEC026AC55D) 

Föredragning 
Försvarsdepartementet föreslår i utredningen att nuvarande lagstiftning uppdateras och 
moderniseras för att bättre matcha dagens teknikutveckling. Det innebär att alltmer detaljerad 
geografisk information blir tillgänglig för allmänheten.  

Utredningen föreslår ingen definitionsmässig förändring av lagen utan snarare en språklig 
modernisering så som att begreppet landskapsinformation byts ut mot geografisk information. 
Med geografisk information avses enligt den nya lagen lägesbestämd information på eller 
under markyta samt på eller under havsbotten. 

I utredningen konstateras att det nu precis som tidigare finns behov av tillståndsplikt vid 
spridning av geografisk information, men reglerna för detta behöver förenklas. Detta föreslås 
ske bland annat genom att ansvaret för att ge tillstånd för spridning av geografisk data på land 
överförs från Försvarsmakten till Lantmäteriverket. Sjöfartsverket föreslås behålla ansvaret 
för tillstånd gällande geografisk information i vatten. 
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Detta är något som kan komma små innovativa företag som är beroende av tillgång till öppna 
data till gagn då dessa i dagsläget kan bromsas upp av hur tillståndshanteringen ser ut idag. 
Enklare regler så som dessa ligger väl i linje med Uppsala kommuns näringslivsprogram. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Biträdande stadsdirektör 
 
 



KOMMUNSTYRELSEN 

Handläggare 
Hedberg Sebastian 

Datum 
2014-02-15 

Diarienummer 
KSN-2013-1328 

Försvarsdepartementet 

Remiss Skydd för geografisk information (SOU 2013:51) 

Uppsala kommun har tagit del av Skydd för geografisk information (SOU 2013:51) och 
välkomnar intentionen att åstadkomma en modern och flexibel lagstiftning inom geodata. 

Uppsala kommun berörs inte närmares av de föreslagna förändringarna. De lättnader som 
föreslås i lagen kan komma mindre aktörer, som är beroende av öppna data som innehåller 
geografisk information, till gagn. Detta är helt i linje med Uppsala kommuns satsningar på 
innovativa näringar och företag varför Uppsala kommun tillstyrker förslaget. 

Kommunstyrelsen 

Fredrik Ahlstedt Astrid Anker 
Ordförande sekreterare 
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