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OM LANTMÄTERIET –VÅR VERKSAMHET
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/om-lantmateriet/

Vårt uppdrag

Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället -
offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner - med information om 
geografi och fastigheter.

Vi säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. Vi 
utvecklar samhället och tar ledning inom utvecklingen av 
samhällsbyggnadsprocessen.

Vi säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur.

Att fastställa ortnamn enligt ett vårdat ortnamnsskick ingår också i vårt 
uppdrag.

https://www.lantmateriet.se/geodataradet


NATIONELLA GEODATARÅDET – DEN NATIONELLA GEODATASTRATEGIN

https://www.lantmateriet.se/geodataradet

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationell-geodatastrategi/

Den nationella geodatastrategin är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de 
myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet.

Strategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den 
ger en god grund för en utvecklad dialog med den politiska nivån kring behovet av 
insatser på området.

Vi som ingår i Geodatarådet vill visa vägen för alla aktörer inom geodataområdet. Vår 
vision är att öppna och användbara offentliga geodata är fritt tillgängliga för hela 
samhället och utgör grunden för ett robust och hållbart Sverige.

Tillgången till geodata bidrar till jämlika förhållanden, främjar innovation, möjliggör 
digitalisering och bidrar aktivt till att medborgarna har en god, säker och hållbar 
livsmiljö.

https://www.lantmateriet.se/geodataradet
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationell-geodatastrategi/


NATIONELLA GEODATASTRATEGIN – MÅL 2021-2025

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationell-geodatastrategi/mal-2021-
2025/

För att offentliga geodata ska ge full nytta i samhället behöver de vara 
lättanvända och lättillgängliga. 

Det kräver inte bara ändamålsenliga finansieringslösningar, utan även en 
god samverkan mellan aktörerna på området.

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationell-geodatastrategi/mal-2021-2025/


NATIONELLA GEODATASTRATEGIN –VÅRA SAMHÄLLSUTMANINGAR

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationell-
geodatastrategi/samhallsutmaningar/

När vi beskriver behov och problemställningar utifrån samhällets och 
medborgarnas perspektiv blir nyttor och konsekvenser av olika beslut, 
vägval och prioriteringar tydligare och lättare att kommunicera. ’

Därför utgår den från nationella geodata strategin från fyra viktiga 
samhällsutmaningar där geodata och aktörerna på geodataområdet kan 
bidra till ett hållbart samhälle.

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationell-geodatastrategi/samhallsutmaningar/


SMARTARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS

https://www.lantmateriet.se/smartsam/

Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens 
möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och 
byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att 
uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning 
tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla 
aktörer i processen.

https://www.lantmateriet.se/smartsam/


GEODATAPORTALEN – SÖK OCH HITTA GEODATA

https://www.geodata.se/geodataportalen/srv/swe/catalog.search;jsessioni
d=169FFB8F4CB5028BC7C2881B50F23015#/search?resultType=swe-
details&_schema=iso19139*&type=dataset%20or%20series&from=1&to
=20

https://www.geodata.se/geodataportalen/srv/swe/catalog.search;jsessionid=169FFB8F4CB5028BC7C2881B50F23015#/search?resultType=swe-details&_schema=iso19139*&type=dataset%20or%20series&from=1&to=20


GEOTORGET – SÖK OCH HITTA ÖPPNA GEODATA

https://geotorget.lantmateriet.se/bestallning/produkter/?oppnadata

https://geotorget.lantmateriet.se/bestallning/produkter/?oppnadata


UTLANDSUPPDRAG - SERBIEN

https://test-ril.geosrbija.rs/location-pool/result-list

Location pool – tjänst för att söka och hitta platser för investering och 
etablering av verksamheter

https://test-ril.geosrbija.rs/location-pool/result-list

