
ATT ANALYSERA BUDGETÄRA KONSEKVENSER AV MYNDIGHETERS 
TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV VÄRDEFULLA DATAMÄNGDER

SÄRSKILT VÄRDEFULLA DATAMÄNGDER



Definiera särskilt värdefulla datamängder enligt artikel 13

Identifiera vilka datamängder som kan komma i fråga att tillgängliggöra som värdefulla datamängder utifrån de 
förslag till datamängder som anges i artikel 13

Identifiera vilka aktörer som kan omfattas av kravet på tillgängliggörande av de värdefulla datamängderna

Analysera budgetära konsekvenser på kort och lång sikt

• för staten som helhet
• för de enskilt berörda statliga myndigheterna och 

• för kommunsektorn Ge förslag på finansieringslösningar

Analysera samhällsnyttorna på kort och lång sikt

Vidare ska en analys genomföras av de samhällsekonomiska nyttorna 
som tillgängliggörandet av de värdefulla datamängderna väntas ge.



REGERINGSUPPDRAG TILL LANTMÄTERIET 

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet 
(Infrastrukturdepartementet) senast den 17 januari 2020 efter samråd med 
Ekonomistyrningsverket. 
Lantmäteriet ska vara samordnande myndighet för uppdraget. Uppdraget ska 
ske i samverkan med
• de organisationer som är representerade i Geodatarådet
• Transportstyrelsen
• Bolagsverket
• Statens geotekniska institut
• Rymdstyrelsen



Vad är en särskilt värdefull datamängd  enligt PSI?



All data i hela världen?

Nej..

https://www.idg.se/2.1085/1.677244/dna-lagring-miljarder-gigabyte

https://www.idg.se/2.1085/1.677244/dna-lagring-miljarder-gigabyte


PSI omfattar alla framtagna datamängder hos 
offentliga organisationer, 

forskningsorganisationer och 
offentligt ägda företag

i EU



Artikel 13 i PSI-direktivet omfattar 

särskilt värdefulla datamängder 

från offentliga organisationer



Vad är en särskilt värdefull datamängd?
”Valet av datamängder för den förteckning som avses i punkt 1 ska grundas på en 

bedömning av deras förmåga att 

• skapa socioekonomiska fördelar

• antalet användare och de intäkter de kan bidra till att generera och 

• deras potential att kombineras med andra datamängder”



Vad är en särskilt värdefull datamängd?
”handlingar vars vidareutnyttjande är förknippat med 

stora socioekonomiska fördelar, 

framför allt på grund av 

deras lämplighet för att 

skapa mervärdestjänster och mervärdesapplikationer och 
antalet potentiella mottagare av de mervärdestjänster och mervärdesapplikationer 

som bygger på dessa datamängder”



VILKA ÄR DE SÄRSKILT VÄRDEFULLA 
DATAMÄNGDERNA?

1. Geospatiala data  (Geospatial: t.ex. maps and postcodes) 
2. Jordobservation och miljö (earth observation and environment)
3. Meteorologi (meteorological)
4. Statistik (statistics)
5. Företag och företagsägande (companies and company ownership)
6. Rörlighet (mobility)



KRAV PÅ TILLGÄNGLIGGÖRANDE

Datamängderna ska tillgängliggöras avgiftsfritt och med minimala 
restriktioner via API:er, dvs:

• vara maskinläsbara
• vara åtkomliga via gränssnitt för tillämpningsprogram
• vara förenliga med villkor för öppna licenser

Kommissionen beslutar vilka dataset som ska ingå i kategorierna efter 
dialog med medlemsländerna.



PLANEN

1. Mejsla ut syfte och ramar för uppdraget
2. Välja metod för att definiera särskilt värdefulla datamängder

- Skapa en bruttolista av datamängder
- Definiera värdekedjor
- Hitta kriterier
- Landa i nettolista, dvs förslag till datamängder enligt artikel 13
- Kontinuerligt kvalitetssäkra och omvärldsspana

3. Analysera budgetkonsekvenser
4. Analysera samhällsekonomisk nytta



Bruttolista

• PSI-data
• Öppna data
• Grunddata
• Inspire
• Core-data
• UNGGIM
• DS 2000:34
• …



BUDGETÄRA
KONSEKVENSER

LISTA VÄRDEFULLA 
DATAMÄNGDER

ANALYS
SAMHÄLLSNYTTA



VILL NI VARA MED OCH BIDRA I ARBETET?

Hör av er till psi@lm.se om ni vill bidra i arbetet eller har tips och råd 
till oss.

Mer info finns på www.lantmateriet.se/psiuppdrag

Vi kommer att bjuda in till ett antal workshops under arbetets gång

mailto:psi@lm.se
http://www.lantmateriet.se/psiuppdrag


WORKSHOPS
Typ av aktivitet Prel datum och tid Plats

Berörda aktörer Torsdag 22 augusti Stockholm

Övriga som vill ge input Torsdag 29 augusti Göteborg

Allmän info för ”alla”  
webbsem

Onsdag 11 september Webb

Övriga som vill ge input Torsdag 5 september Stockholm

Övriga som vill ge input Tisdag 17 september Sundsvall

Berörda aktörer Tisdag 24 september Stockholm

Berörda aktörer Onsdag 23 oktober Stockholm

Berörda aktörer Tisdag 26 november Stockholm
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