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Licengivare: SGI Statens Geotekniska Institut, aktör som upplåter en eller flera rättigheter att nyttja geodata och/eller 
geodatatjänst.  

Licenstagare: Användare (fysisk eller juridisk person) som förvärvat en eller flera rättigheter avseende nyttjande av 

geodataprodukt.  

Licensavtal – öppen licens  
 

Upplåtelse  
 

Licenstagaren har rätt att använda geodata i sin verksamhet eller för eget bruk. Geodata får 
bearbetas och tillgängliggöras vidare till tredje man. När licenstagaren tillgängliggör bearbetad 
geodata till tredje man ska licenstagaren se till att dessa villkor också blir gällande för tredje mans 
användning av geodata.  

[Obearbetat geodata får inte tillgängliggöras eller på annat sätt överlåtas till tredje man.]  

 

Skydd enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk  

Geodata som utgör föremål för detta licensavtal, i form av upphovsrättsliga verk eller s.k. 
upphovsrätten närstående prestationer (t.ex. katalog/tabell/databas, fotografier eller annat), skyddas 
enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.  

 

Källhänvisning  

Vid tillgängliggörande av geodataprodukten ska tydligt framgå att SGI har skydd enligt lagen om 
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk till geodataprodukten enligt följande: ”© SGI”.  

 

Begränsningar till följd av personuppgiftslagen  

Geodata kan utgöra personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening och geodataprodukten 
får ej behandlas i strid med denna lag.  

 

Skydd av landskapsinformation  

Lagen (1993:1742) och förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation innehåller 
bestämmelser om bland annat krav på tillstånd för upprättande av databas med landskapsinformation. 
Vidare gäller krav på tillstånd för spridning av flygbilder och liknande registreringar från luftfartyg, av 
kartor samt av andra sammanställningar av landskapsinformation.  

 

Friskrivning  

SGI friskriver sig från allt ansvar för fel, förseningar, avbrott eller andra fel eller störningar som kan 
uppstå i den tekniska driften och därmed i tillgången till geodataprodukten om inte detta beror på grov 
oaktsamhet från SGIs sida. SGI påtar sig inte heller något som helst ansvar för fel som kan uppstå på 
grund av den teknik eller de programvaror som licenstagaren använder för att få åtkomst till 
geodataprodukten.  

SGI friskriver sig också från varje form av ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma 
till följd av nyttjandet av geodataprodukten för sig eller tillsammans med annan information.  

SGI friskriver sig från varje form av ansvar för fel eller förändringar i geodataprodukten sedan den 
levererats/distribuerats från SGI till licenstagaren alternativt när informationen kommit ur SGIs 
kontroll. 
 
Redovisade data är sammanställda från olika källor och SGI ansvarar inte för eventuella fel och brister 
i materialet. 


