
LANTMÄTERIET
DATADELNING SVERIGE NORGE



KORTA FAKTA

Vi har cirka 2 000 medarbetare på 50 orter.

Huvudkontoret ligger i Gävle.

Vi har kartlagt Sverige sedan 1628.

Vi tillhör Finansdepartementet.



DATADELNING SVERIGE NORGE

Samarbete för att kunna använda varandras geodata för offentlig 
användning

Behov av att dela geodata mellan myndigheter, länsstyrelser och 
kommuner på båda sidor gränsen för ex.vis blåljusverksamhet, 
samhällsplanering och natur- och miljövård.



SVENSK GEODATA FÖR NORSK OFFENTLIG 

ANVÄNDNING

Terräng, -Väg- och Översiktskartan finns tillgänglig med norsk kodning.

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelning och GSD-ortnamn är 
tillgängliga för norsk offentlig användning med offentlig licens.

Lantmäteriet har även vissa öppna data



ÖPPNA DATA

• Avgiftsfria och får publiceras fritt

• Tillgängliga via API eller FTP (användarkonto) 

• Tillgängliga under licensen Creative Commons, CCO 



RIKSGRÄNS

Förslag till översyn av riksgräns mellan Sverige – Norge

Inget beslut taget



SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN 

1. Samverka som förstahandsval

2. Arbeta aktivt med juridiken

3. Öppna upp

4. Skapa transparens till den interna hanteringen

5. Återanvänd från andra

6. Se till att information och data kan överföras 

7. Sätt användaren i centrum

8. Gör digitala tjänster tillgängliga och inkluderande

9. Gör det säkert

10. Hitta rätt balans för den personliga integriteten

11. Använd ett språk som användarna förstår

12. Gör administrationen enkel

13. Ha helhetssyn på informationshantering

EIF

+



NORDISK SAMVERKAN M.M.



MARINE CADASTRE - SAMVERKAN

EU initiativ Marine Cadastre(Common Vision Partners)

Definition of a marine cadaster: 
“A marine cadastre is a system to enable the boundaries of maritime 
rights and interests to be recorded, spatially managed and physically 
defined in relationship to the boundaries of other neighboring or 
underlying rights and interests.” (attributed to Robertson, 1999)

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4047


TYPFALL FÖR FASTIGHETSGRÄNSER I HAVET



HISTORISKA KARTOR – LANTMÄTERISTYRELSENS 

ARKIV



GEOVY - LANTMÄTERIET



KONTAKT kundcenter@lm.se  TELEFON 0771-63 63 63

TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN. VI FINNS PÅ…

www.lantmateriet.se

www.linkedin.com/company/lantmateriet

www.facebook.com/lantmateriet

www.instagram.com/lantmateriet

http://www.lantmateriet.se/
http://www.linkedin.com/company/lantmateriet
http://www.facebook.com/lantmateriet
http://www.instagram.com/lantmateriet

