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Öppna data-utredningen (PSI), SKR:s input till Lm:s värdefulla-data 

uppdrag

Metrias förfrågan

Moms på digitala produkter

 SKR och SIS

 SKR:s inspel till uppdraget om digital fastighetsbildning 



Öppna data-utredningens förslag i korthet
SOU 2020:55 Innovation genom information

En ny öppna data-lag för att implementera ”PSI- och öppna data direktivet”

 Bestämmelser om tillhandahållande; format, avgifter, andra villkor

 Avgiftsfrihet huvudprincip

 Värdefulla datamängder – avgiftsfritt inom 2 år samt tekniska krav

Rätt att få del av information i ett digitalt format

Uppmuntrar myndigheter att löpande publicera digital information på eget 

initiativ

 Stödjande roll för DIGG

 Avgränsningar mot andra lagrum och definitioner

Delen om avgiftsuttag för allmänna handlingar ska redovisas 31 dec 2020

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/09/sou-202055/


Remissen: 
Några av SKR-kansliets överväganden hittills

 Tidsaspekten på de tekniska kraven på värdefulla datamängder

Ny konsekvensanalys när de värdefulla datamängderna är kända

 En långsiktig finansieringsmodell för bibehållen kvalitet

 Åläggande av samråd med samordnande myndighet innan 

offentliggörande av data

 ”Särskilt” värdefulla datamängder istf ”Särskilda”…

…samt diverse andra begrepp

Sista svarsdag 17 dec 2020



Hur tror vi att kommunerna berörs av 
direktivet och förslagen i SoU:n?

Regeringsuppdrag till Lantmäteriet om budgetära konsekvenser map

värdefulla datamängder Se rapport på Lm:s webbplats (SKR bilaga 3)

 I SKR:s inspel till förslaget till RK och KOM finns endast sådan kommunal data 

som redan levereras till en statlig myndighet. 

 Heltäckande datamängd i Sverige 

 Harmoniserad

 Ingen ny kostnad för tillhandahållande

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/psi---regeringsuppdrag-till-lantmateriet/#qry=psi


Hur tror vi att kommunerna berörs…?

 Enkät till ett urval kommuner visar på en intäktsförlust om viktiga 

delar av bas-/primärkartan tillhandahålls via Lantmäteriet

 140 miljoner från privata sektorn

 35 miljoner från Lantmäteriet

 En svåruppskattad andel av 176 miljoner, då det råder osäkerhet om 

bygglovshandläggarna kommer att kräva NBK i samma utsträckning som 

tidigare.

 Även osäkerhet kring kommunernas ansvar vad beträffar t.ex. 

ortofoton, höjddata och stompunkter 

De teoretiska förutsättningarna för beräkningarna är tydliga. 

Ny utvärdering kan behövas när vi vet vilka de särskilda 

datamängderna är.



Metrias förfrågan om ”Ramavtal”

 Skickats ut till alla kommuner, SKR börjar få frågor

Metria vill köpa storskalig geodata från kommunerna i befintligt 

skick, harmonisera och sälja vidare till sina kunder.

 Geodataobjekt Geometrityp Beskrivning 

 Vägkanter linjer, ytor Alla vägar och gator, inkl. cykel- och gångvägar 

 Byggnader linjer, ytor 

 Byggnader 3D 

 Ortofoto Från år 2019 och nyare med minsta upplösning 0,16 m/pixel 

 Laserdata 

 Detaljplan - gällande ytor, linjer samt bestämmelser 

 Detaljplan - planerad ytor, linjer samt bestämmelser 



Frågor

Har ni tankar kring hur vi ska driva finansieringsfrågan av öppna 

data?

 Andra inspel kopplade till PSI och Öppna data?

Förutsatt att ni tagit del av Metrias förfrågan

 Kan nationellt harmoniseringsarbete, öppna data initiativ mm 

påverkas?

 Andra tankar kring initiativet?



Moms på digitala produkter

Ny reglering: Sedan juni 2019 omfattas även digitala produkter av 

skattesatsen 6 % - dock under vissa förutsättningar:

 Produkten har jämförbar betydelse för en genomsnittlig konsument

 Den elektroniska produkten måste anses vara jämförbar med en fysisk. 

 Momssatsen beror främst inte på att tillhandahållandet sker elektroniskt utan på om 

användningsområdena skiljer sig åt. 

 Den digitala produkten får inte pga innehåll eller funktion ha ett utökat eller helt 

annat användningsområde

 Ett navigeringssystem med karta har t.ex. inte samma användningsområde som en 

karta i fysisk form

 Även om innehållet uppdateras löpande är den jämförbar med en 

publikation i fysisk form 

 Se Skatteverkets webbplats

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2020.13/339604.html#update_20201026105626


Fråga

Hur tolkar ni skatteverkets vägledning för t.ex. primärkarta och 

ortofoto?

 Eller är den svårtolkad…? 



SKR och SIS

SKR har fattat beslut att gå ur SIS

Regionerna (mest vård- och omsorg) har hittat gemensam 

finansiering

Har  ni förslag till fortsatt finansiering av kommunala 

standardiseringsbehov?

 Generellt

 Eller speciellt t.ex. TK 466 - belägenhetsadresser?



SKR:s inspel till Lantmäteriets uppdrag om 
digitalisering av fastighetsbildningen

Uppdraget:

 Hur påverkas fastighetsbildningen av digitaliseringen

 Digitalisering av handböcker

SKR:s konsultrapport:

 Intervjuer av KLM- och samhällsbyggnadschefer

Medskick till Lantmäteriet för digitalisering av fastighetsbildningen 

som en del av hela samhällsbyggnadsprocessen

 Finns på skr.se. Sök t.ex. på KLM.

skr.se

