2013-11-08

Sammanfattning av gällande rätt för Branschens Geotekniska Arkiv
Den licenstagare som tar del av och laddar ner borrhålsdata från Branschens Geotekniska
Arkiv (BGA) ska ha kännedom om de bestämmelser som gäller för användningen av det
nedladdade materialet. Detta gäller främst tre lagar som är särskilt viktiga i detta
sammanhang: personuppgiftslagen, upphovsrättslagen och lagen om skydd för
landskapsinformation. Nedan kommenteras i korthet hur respektive lag påverkar
licenstagarens användning av materialet i BGA.
Personuppgiftslagen (1998:204)
I personuppgiftslagen regleras hur personuppgifter, så som exempelvis namn, personnummer
och fastighetsbeteckningar, får behandlas med syftet att skydda människor från att få sin
personliga integritet kränkt.
I BGA förekommer få personuppgifter och de som förekommer är inte strukturerade så att de
är sökbara. I det fall personuppgifter förekommer i det material licenstagaren tar del av
förutsätts licenstagaren beakta syftet med personuppgiftslagen och iaktta de regler som gäller
för hantering av personuppgifter.
Upphovsrättslagen (1960:729)
Upphovsrättslagen reglerar rätten att förfoga över olika typer av verk. Upphovsrätten innebär
en exklusiv ensamrätt att förfoga över det verk man själv framställt, vilket innebär att någon
annan inte får framställa exemplar av verket eller på annat att sätt göra det tillgängligt för
allmänheten utan upphovsrättsinnehavarens godkännande.
Det material som finns i BGA skyddas i de flesta fall av upphovsrätt, men SGI har säkerställt
att materialet kan tillgängliggöras kostnadsfritt för licenstagaren. Licenstagaren är dock i sin
tur skyldig att beakta den ideella upphovsrätten och att ange upphovsrättsinnehavaren i det
fall materialet utnyttjas vidare.
Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation
Lagen om skydd för landskapsinformation innehåller bland annat bestämmelser om krav för
upprättande av databaser med landskapsinformation och krav på tillstånd för spridning av
kartor och andra sammanställningar av landskapsinformation. Med landskapsinformation
avses lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under
sjö- och havsbottnen.
Licenstagaren måste beakta dessa bestämmelser om denne har för avsikt att utnyttja det
nedladdade materialet. Detta innebär till exempel att licenstagaren ansvarar för att inhämta
nödvändiga tillstånd från Lantmäteriet.

