
R' sALA 
~KOMMUN 

§ 11 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-01-28 

Dnr 2014/124 

Remiss från försvarsdepartementet om Skydd för geografisk 
information (SOU 2013:51); yttrande 

INLEDNING 
Sala kommun har fått möjlighet att yttra sig över utredningen. Syftet med utred
ningen är att göra en översyn av lagen (1993:1742) om skydd för landskapsin
formation och förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation, samt 
att särskilt se om definitionen av begreppet landskapsinformation är ändamålsenlig. 
Dessa båda författningar handlar i huvudsak om sjömätning, flygfotografering samt 
om registrering och spridning av sådan information. Skyddet är utifrån sekretess
krav rörande rikets säkerhet och totalförsvarets behov. 

Beredning 
BHaga KS 201-1-/12/11 yttrande från Sala kommuns krisberedskapssamordnare 
Bilaga KS 2014/12/2, remiss med sammanfattning av utredningen 

Krisberedskapssamordnare Rickert Olzon föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
alt h:duing:)utskottet föreslår att ko1nn1ur,styrelsen beslutar 
att Sala kommun avger yttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk 
information [SOU 2013:51) i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/12/1, innebäraude «tt Sala kommun ställer sig bakom utredningens 
tankar och överväganden. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun avgeryttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk 
information (SOU 2013:51) i enlighet med förvaltningens skrivelse, Bilaga KS 
2014/12/1, innebärande att Sala kommun ställer sig bakom utredningens 
tankar och överväganden. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilag~ KS 2014/12/1 

Sala kommun PM 

Beredskapssamordnare Rickert Olzon 2014-01-12 

Remissyttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk information 
Sala kommun har inbjudits att yttra sig över utredningen "Skydd för geografisk information" SOU 

2013:51. Utredningen syftar till att göra en översyn av lagen (1993:1742) om skydd för 

landskapsinformation och förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation, samt att 

särskilt se om definitionen av begreppet landskapsinformation är ändamålsenlig. Dessa båda 

författningar handlar i huvudsak om sjömätning, flygfotografering, samt om registrering och 

spridning av sådan information. Skyddet är utifrån sekretesskrav rörande rikets säkerhet och 

totalförsvarets behov. 

Förslag till beslut 
Sala kommun lämnar remissyttrande över SOU 2013:51 om Skydd för geografisk information, med 

innebörden att kommunen ställer sig bakom utredningens tankar och överväganden. 

(Alternativet är att avstå från att lämna yttrande, men jag tycker inte att det känns rätt att göra så, 

när Sala kommun nu är inbjuden som remissinstans.) 

Utredningen 
Utredningen föreslår att den nuvarande lagstiftningen ersätts av en moderniserad lagstiftning som 

skyddar geografisk information, varvid det hittillsvarande begreppet skydd för landskapsinformation 
byts mot geografisk information. Detta innebär ingen definitionsmässig förändring utan är 

egentligen endast en språklig modernisering. 

Med geografisk information enligt den föreslagna nya lagen avses lägesbestämd information 

avseende förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen, såväl 

naturliga som konstgjorda företeelser. Utredningen tar också hänsyn till den tekniska utvecklingen 

och allmänhetens tekniskt allt mer utbredda användning av funktioner som behandlar geografisk 

information. Till exempel genom användning av olika GIS-funktioner och satellitnavigering. 

Det konstateras vidare att det alltjämt finns behov av att skydda viss geografisk information med 

hänsyn till rikets säkerhet och till totalförsvarets behov. Samtidigt är skyddsbehovet utifrån det 

säkerhetspolitiska läget föränderligt, vilket också behöver beaktas. Dessa skyddsbehov måste ställas i 

relation till yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Utredningen konstaterar att det finns behov 

av att närmare studera detta i ett annat utredningsuppdrag. 

Den reglering som avser sjömätning är föremål för en ordentlig genomlysning i utredningen och ett 

antal regelförenklingar föreslås, bl a med en förenklad tillståndsplikt Dock är det min mening att 

dessa regler inte är relevanta för Sala kommuns del, varför jag inte går in närmare på dessa här. 



Vad gäller tillstånd för spridning av geografisk information, menar utredningen att det alltjämt finns 

ett behov av tillståndsplikt, men att vissa regelförenklingar behöver genomföras, samt att 

tillståndsgivningen överförs från försvarsmakten till lantmäteriverket. Dock föreslås sjöfartsverket 

behålla tillståndsgivningen gällande sjöterritoriet. 

För att säkerställa skyddet för civila skyddsobjekt, föreslås länsstyrelsen få i uppgift att informera 

försvarsmakten om dessa, för att få en ändamålsenlig sekretessprövning. Försvarsmakten ska 

följaktligen, i samråd med säkerhetspolisen, värdera skyddsbehovet för såväl civila som militära 

skyddsobjekt vid lantmäteriets och sjöfartsverkets tillståndshantering. 

Utredningen har även övervägt att införa ett generellt tillståndskrav för elektronisk lagring av 

omfattande sammanställningar av öppen geografisk information till skydd för försvarssekretesse n, 

men funnit att en sådan ordning inte skulle vara ändamålsenlig och dessutom olämplig med hänsyn 

till syftet med lagen om geografisk miljöinformation. Utredningen förslår följaktligen att 

tillståndskravet för att inrätta databas för geografisk information slopas. 

l tjänsten 

Rickert Olzon 

beredskapssamordna re 
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Försvarsdepartementet 

Rättssekretariatet (RSJ 

Mia Persson 

Telefon 08-405 20 97 

Remiss 

2013-10-21 

Skydd för geografisk information (SOU 2013:51) 

Remissinstanser: 

l. Sundsvalls tingsrätt 
2. Kammarrätten i Göteborg 
3. Justitiekanslern 
4. Domstolsverket 
5. Åklagarmyndigheten 
6. Rikspolisstyrelsen 
7. Säkerhetspolisen 
8. Datainspektionen 
9. F örsvarsmakten 
10. Försvarets materielverk 
11. Försvarets radioanstalt 
12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
13. Kustbevakningen 
14. T otalförsvarets forskningsinstitut 
15. Starens haverikommission 
16. Starens Fastighetsverk 
17. Fortifikationsverket 
18. Länsstyrelsen i Blekinge län 
19. Länsstyrelsen i Gotlands län 
20. Länsstyrelsen i Kalmar län 
21. Länsstyrelsen i N arrbottens län 
22. Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
23. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
2 4. Statskontoret 
25. Lantmäteriet 
26. Statistiska centralbyrån 
27. Försvarshögskolan 
28. Vetenskapsrådet 
2 9. Sveriges lantbruksuniversitet 

103 31 Stock~olrn 

Bescksacress 

J;i~ob;·gatan 9 

:JB-405 10 00 

Telefax 
08-723 11 89 
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30. Naturvårdsverket 
31. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
32. Havs- och vattenmyndigheten 
33. Post- och telestyrelsen 
34. Sjöfartsverket 
35. Transportstyrelsen 
36. Sveriges geologiska undersökning 
37. Affärsverket svenska kraftnät 
38. Riksantikvarieämbetet 
39. Regelrådet 
40. Sveriges Kommuner och Landsting 
41. Stockholms kommun 
42. Haninge kommun 
43. Vaxholms kommun 
44. V eliinge kommun 
45. Uppsala kommun 
46. Linköpings kommun 
47. Karlskrona kommun 
48. Varbergs kommun 
49. Skövde kommun 
50. Östersunds kommun 
51. Kurnia kommun 
52. Strängnäs kommun 
53. Orust kommun 
54. Borgholms kommun 
55. Strömstads kommun 
56. Oskarshamns kommun 
57. Malåkarnmun 
58. Årjängs kommun 
59. Nässjö kommun 
60. Ystads kommun 
61. Sala kommun 
62. Mora kommun 
63. Söderhamns kommun 
64. Bodens kommun 
65. Kiruna kommun 
66. Environment Climate Data Sweden 
67. IT&Telekomföretagen 
68. Merria AB 
69. SIS, Swedish Standards Institute 
70. l::::HPnska {)y.jpnterinasf;;r'hundet 

VY'-L~ > "-/-'-L"' • -'--'-b' .._,.,._., -'- ~ 

7l. Sveriges universitets- och högskoleförbund 

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 
28 februari 2014. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post till 
f o. regis t rator(U'Tegerin g s bos lie t. se . 
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av betänkandet, anges detta 
inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning 
hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet 
avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om 
myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i statsrådsberedningens promemoria 
Svara på remiss- hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från 
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

f'ttrr~·J. ~ 
~raHe~W} 

rättschef 

Kopia till 
Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm 



Sammanfattning 

Uppdraget 

Utredningens uppdrag har varit att se över lagen (1993:1742) om 
skydd för landskapsinformation och förordningen (1993:1745) om 
skydd för landskapsinformation. I uppdraget har ingått att särskilt 
analysera och ta stälining till om lagens definition av landskaps
information är ändamålsenlig och om det finns behov av att ut
sträcka eller inskränka lagens tillämpningsområde. Utredaren ska 
ha som utgå..'"lgspunkt att landskapsinforn1ation son1 är känslig ur 
sekretessynpunkt fortfarande ska skyddas. Utredaren ska även ta 
ställning till vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för till
ståndshanteringen och utarbeta förslag till den författningsreglering 
som bedöms nödvändig. 

En ny lag och förordning om skydd för geografisk information 
föreslås 

Utredningen föreslår att den nuvarande regleringen i lagen och 
förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en 
ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Som 
framgår av namnet föreslår utredningen att begreppet landskaps
information byts ut mot geografisk information. Förslaget syftar 
inte t111 n~gon förändring i fråga cm vad som a·-.rses med begreppet 
utan avsikten med den språkliga ändringen är att uppnå en mer 
enhetlig och modern begreppsbildning. Med geografisk informa
tion enligt den nya lagen avses lägesbestämd information avseende 
förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och 
havsbottnen. Det kan således röra sig om både namrgivna föremål 
och konstgjorda företeelser som byggnader och vägar etc. Skälet 
till att utredningen föreslår en ny reglering är att den nuvarande är 
föråldrad och i vissa delar onödigt svårbegriplig. Utredningen har 
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strävat efter att föreslå en modern och fhixibel lagstif'~~ng soin 
möjliggör en anpassning till den pågående teknikutvecklingen som 
innebär att alltmer detaljerad geografisk information blir tillgänglig 
för allmänheten. Det bör dock betonas att fjärranalyssatelliternas 
allt bättre upplösning, och förmåga att göra obsetvationer genom 
allt större vattendjup, innebär att en tidpunkt kommer att infinna 
sig då det kanske kan ifrågasättas om det är lämpligt hålla fast vid 
en skyddslagstiftning av det här aktuella slaget. 

Frågan om skyddsintresset och kopplingen 
till försvarssekretessen 

Nuvarande lagstiftning bygger på att den tiiiståndsgivande myndig
heten ska beakta grunderna förförsvarssekretessen vid prövningen 
om tiiistånd ska meddelas eller inte. Det står emellertid klart att det 
säkerhetspolitiska läget har förändrats sedan !agem tillkomst. Det 
har medfört att andra eller ytterligare krav ställs på såkerheten, vilket 
i sll:t tur innebär att vilka uppgifter som kan anses som känsliga med 
hänsyn till rikets säkerhet har förändrats. Det kan också ha inne
burit att det finns ett behov av bestämmelser som tar sikte oå ett 
annat skyddsintresse än vad som omfattas av gällande sekr~tess
Lcstämmeiser, exempelvis uppgifter som rör allmän säkerhet. Med 
hänsyn till bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och i ytt
randefrihetsgrundlagen föreligger enligt utredningen rättsliga hinder 
att utvidga skyddsintresset med uppgifter som inte har betydelse 
för rikets försvar. Att lägga fram förslag som L'lnebär ändri.'1g-ar i 
dessa grundlagar är en omfattande och komplex fråga som inte 
ingår i utredningens uppdrag. 

Utredningens bedömning är att .samhällsutvecklingen och genom
förandet av Inspiredirektivet1 genom lagen (2010:1767} om geo
grafisk miljöinformation har medfört behov av att se öv~r un1 
nuvarande sekretessbestämmelser är tillräckliga för att tillgodose 
nuvarande och framtida behov av att skydda uppgifter med hänsyn 
till allmän säkerhet. Frågan ingår däremot inte i utredningens upp
drag utan bör i stället övervägas i särskild ordning. 

1 •. E11ropaparlamentets och rådets direktiv 2007 /2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av 
en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen. 
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Sjömätning 

I dag krävs. det tillstånd för att utföra sjömätning inom Sveriges 
sjöterritorium med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler och 
för sjömätning i hamn av den som svarar för en allmän hamn. Vad 
som avs.es med sjömätning framgår inte av la.gtexten. Utredningen 
föreslår att en legaldefinition införs och att det med sjömätning 
avses registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i 
ett .visst .vattenområde eller en viss sträcka av ett vatt·~nområde. 

Utredningens bedömning är att sjögeogtafisk information avse
ende vissa områden inom svenskt sjöterritorium alltjämt bör skyddas 
genom .ett tillståndsförfarande vid sjömätning för att tillvarata 
Försvarsmaktens intresse av att skydda uppgifter som är hemliga 
enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det 
ligget i :>akens natur alt det inte går att göra allmänt känt vilka 
dessa oinråden är. Att behålla ett så utsträckt tillståndsförfarande 
som råder i dag är dock inte ändam~Jsenligt .eftersom den bristande 
efterlevnaden och kontrnllen gör att regelverket inte bidrar till att 
skydda känslig information utan i stället leder till onödig byråkrati. 
Dagens navig-<ttionsteknik innebär dessutom att det numera är möjligt 
för vem som heist att utföra .sjömatning på ett enkeit sätt och utan 
omfattande kostnader. 

Utredningen föreslår mot denna bakgrund att det även fortsätt
ningsvis ska krävas tillstånd för sjömätning inom Sveriges sjöterrito
rium med undantag i insjöar, vattendrag och kanaler och för den 
sjömätning som utförs i allmän hamn av den som svarar för hamnen. 
Utredningen föreslår dessutom att sjömätning i ringa omfattning 
undantas från tillståndskravet. Tillståndskravet kommer därmed att 
gälla. systematisk sjömätning, dvs. sådan. som sker med. special
utrustnjng. P,\.tt använda utrustning som normalt använ.ds vid sjö
fart, fiske eller för fritidsändamål faller däremot normalt utanför 
lagens krav på tillstånd. Bakgrunden till utredningens ställnings-
t .,a':lnrf,. 1 denna rlp.J ~ .. 'lf'1" d"',.. ;.;r ; •st -1en ,...,....,,. ,..., ..... f.._ .. f-,. ... .-1.,. k ...... f.l-.:gg .::.0 --M-- ... A.> ... --· ..... _.... ... ... "" J u .............. .~. ....... ......................... ..u~u.~ ..:u. '-.lA. -

ningen av djupförhållanden som är känslig från försvarssynpunkt. 
I den nya bestämmelsen har rekvisitet särskilda skäl ersatts med 

skrivningen att tillstånd ska beviljas om det inte karr antas medföra 
skada för totalförsvaret. Förändringen är inte avsedd att medföra 
en förändring i förMII~nde till n•1varande ti!!ämp11ing. 

Utredningen förslår vidare förändringar när dt:t gäller vilken 
myndighet som ska ansvara för tillståndshanteringen. Sjöfartsverket 
ska enligt förslaget besluta i frågor som rör tillstånd till sjömätning 



och Försvarsmakten ska lämna Sjöfartsverket upplysningar som 
behövs för att verket ska kunna ta ställning till om tillstånd ska 
meddelas eller inte. Däremot föreslås ingen förändring när det 
gäller vilka myndigheter som får utföra sjömätning utan att ha 
ansökt om tillstånd. Det innebär att sådan rätt alltjämt tillkommer 
Försvarsmakten, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersök
ning. 

Det ska införas en möjlighet för tillståndsgivande myndighet att 
i föreskrift meddela undantag från kravet på tillstånd. Skälet bakom 
förslaget är den snabba teknikutvecklingen och genom den före
slagna regleringen blir lagstiftningen mer flexibel. Ett exempel är 
att det i framtiden kan finnas en faktisk möjlighet att undanta all
månn:! farleder från tillstårrdskravet. 

Utredningen har funnit skäl att införa en särskild reglering när 
det råder höjd beredskap eller under annan tid som reg<!nngen 
bestämmer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Under 
sådana förhållanden gäller inte undantagen för sjömätning i ringa 

.. omfattning eller i allmän hamn och inte heller de undantag som 
meddelats i föreskrifter av tillståndsgivande royndighet. 

Utredningen föreslår även att det införs en mO.ilighet för tiil
ståndsgivande myndighet att upphäva eller ändra tillstil.ndsbeslut 
vid höjd beredskap eller under annar• tid som regeringen bestäm
mer med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. 

Utredningen föreslår ingen ändring i sak när det gäller möjlig
heten att meddela förbehåll i tillståndsbeslut. För att tydliggöra att 
ett förbehåll inte är ett självständigt beslut utan ett villkor som 
uppställs i ett tillståndsbeslut ska o;det förbehåll bytas ut mot be
greppet villkor. 

slutligen har utredningen inte ansett det lämpligt att införa bestäm
melser om krav på redovisning av sjömätningsresultat. 

Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg 

Utredningen föreslår endast mindre förändringar när det gäller 
bestämmelserna som handlar om tillståndskrav för fotogrc1fering 
eller iiimande registrering från. iuftfartyg; Utredningen föreslår att 
rekvisitet särskilda skäl slopas och att det av be:>tämmelsen i stället 
ska framgå att tillstånd ska ges om det inte kan antas medföra skada 
för totalförsv::tret. Förändringen är inte avsedd .att medföra en för
ändring i förhållande till nuvareande tillämpning. Övriga föränd-
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ringar är endast av språklig karaktär och saknar betydelse i sak. 
Utredningenföreslår vidare att möjlighetenattmeddela förbehåll i 
tillsd.ndsbeslut ska. överföras till den nya regleringen. Begreppet 
förbehåll föreslår utTedningen ska bytas ut mot villkor. Det bakom
liggande skälet är samma som när det gäller. regleringen som avser 
sjömätning. Utredningen föreslår inga förändringar när det gäller 
vilken myt1dighet som ska ansvara för tillståndsgivningen eller i 
fråga om vilka myndigheter som ska få ·Utföra fotografering eller 
liknande registrering från luftfartyg utan att ha. ansökt om tillstånd. 
Det innebär att Försvarsmakten är tillståndgivande myndighet och 
att Försvarsmakter4 Kustbevakningen, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, 
Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna 
inte heller Hartsättningen behöver ansöka om tillstånd. 

Tillstånd för spridning av geogfafisk information 

Utredningen föreslår att det även fortsättningsvis ska krävas tillstånd 
för spridnmg av vissa sammanställningar av geografisk information. 
Med en sammanställning av geografisk information avses enligt den 
nya regleringen geografisk infom1ation i form av avbildning, beskriv
nin.g eller mätning. Det saknas således betydelse vilken teknik som 
använts vid framtagningen och i vilken form uppgifterna presenteras 
så länge det rör sig om geografisk information. Spridningstillstånd 
ska krävas för en sammanställning av geografisk information om 
förhållanden i ett visst. vattenområde eller en viss sträcka av ett 
vattenområde som avser Sverige:s sjöterritorium, med undantag av 
insjöar, vattendrag och kanaler. Bestämmelsen är delvis ny på så sätt 
att förslaget undantar motsvarande geografiska områden inom vilka 
det inte krävs tillstånd för sjömätning. Från tillståndskravet undan
.tas rued den vvan <L'"lgivna fernluleringen även vanliga fotografier 
som avbildar företeelser ovan vattenytan, exempelvis semesterfoto
grafier som varken avser förhållanden i ett visst vattenområde eller 
en viss sträcka av ett vattenomdde. 

Utredningen föreslår vidare vissa förändringar när det gäller 
spridningstillstånd som ~_vser en .sammanHtällning av landgeografisk 
information, dvs. geografisk information av andra delar av svenskt 
territorium än nämnda del av sjöterritoriet. Krav på spridnings
tillstånd ska gälla om informationen har inhämtats från luftfartyg 
genom fotografering eller liknande registrering. Förslaget innebär 
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att bestämmelsens tillämpningsområde· inskränks i· förhållande till 
i dag eftersom information som har inhämtats på annat sätt inte 
längre är tillståndspliktig. I bestämmelsen görs inte längre undantag 
för kartor av en viss skalstorlek eller för material som framställts 
före ett visst årtal. Den typen av undantag fär i stället göras i före
skrifter av tillståndsgivande myndigheter. Utredningen föreslär att 
tillståndsgivande myndigheter ska ha möjlighet att efter 
medgivande vidta retuscherings~tgärder i det material som är före
mål för prövning i tillståndsärendet. Någon motsvarighet finns inte 
i 1993 års lag. 

Utredningen föreslär ändringar i fråga om ansvar för tillstånds
hanteringen. Lantmäteriet ska enligt utredningens förslag överta 
Försvarsmaktens uppgifter som tillståndsgivande myndighet när 
det gäller iandgeografisk information. Sjöfartsverket ska dock även 
fortsättningsvis ansvara för tillståndsförfarandet Gom avser sarnman
stälhlingar över Sveriges sjöterritorium. 

Utredningen föreslår -därutöve·r att sanlrnanställtlingar av geo
. grafisk information som ha.r framställts endast med hjälp av fjärr
analys från satellit även fortsättningsvis ska 1mdantas från till
ståndskravet. Tili skillnad från den nuvarande ordningen ska det 
endast krävas tillstånd om information som tagits fram med hjälp av 
fjärranalys har ställts samman med annan tillståndspliktig informa
tion. Är den andra informationen däremot inte ti!!sdndspliktig blir 
inte heller kombinationsprodukten det. Därutöver ska i fortsätt
ningen med utredningens förslag sådana sammanställningar som 
tagits fram inom ramen för Sveriges internationella åtaganden, som 
exempelvis fördraget om obsenrationsflygningar .den 24 r:r1ars i 992 
(SÖ 2002:61), undantas från kravetpå tillstånd. 

Det föreslås vidare ;tt dc tillståndsgivande 1nyndigheterna ska 
kunna meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för 
sammanställningar som avser vissa geografiska områden eller för 
såd:::.n infcrmation sont är utforoJad på Sådant sätt att de inte kan 
anses medföra skada för totalförsvaret, om de sprids. Det är en skill
nad från nuvarande ordning då endast Försvarsmakten har en sådan 
möjlighet. Förslaget innebär dessutom att regleringen kan anpassas 
efter teknikutvecklingen genom att tillståndsgivande myndi1~heter 
k ' . l d . l"" . ' ' l ' Il ,., • a_n un~J.anta matena.. me v1ss upp osning, sn:ru.stoneK t: er n1Ulan,.1e 
frän cillståndskravet. 

Nuvarande möjlighet att meddela enskilda undantagsbeslut ska 
inte finnas kvar i den nya regleringen eftersom samma re~nltat kan 
uppnås genom att meddela generella beslut om tiilstånd. 
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· Utredningens analys har gett vid handen att det i dag saknas till
räddig information om de civi!a.skyddsobjekten för att Lantmäteriet 
ska kunna göra en ändamålsenlig sekretessprövning. Detta leder till 
extraarbete för Lantmäteriet och ett sämre sekretesskydd. För att 
säkerställa att tillståndgivande myndigheter har tillgång till relevant 
och fullständig information rörande de objekt eller liknande som 
ska skyddas .föreslår utredningen att det införs ett krav för läns
·styrelsema att underrätta Försvarsmakten om de beslut de med
delat enligt 7 § andra och tredje styckena skyddslagen (2010:305) 
som avser objektets utsida samt även lämna upplysningar om vilka 
uppgifter om skyddsobjekten som har ·legat till grund för beslutet. 
Utredningen har ansett det vara angeläget att Försvarsmakten gör 
en bedömning av vad som bör beaktas ur skyddssynpunkt både när 
·det gäller de: militära och de: civil<1. skydds:objekten, eftersom det 
inte kan förutsättas att civila myndigheter har den specialkunskap 
sorn•krävs fö•r att ge specifika instmktioner om vad som är känsligt 
på varje objekts utsida. Försvarsmakten ska därför i likhet med vad 
som gäller enligt den nuvarande ordningen lämna de uppgifter som 
Sjöfartsverket och Lantmäteriet behöver i sin tillståndsprövning. 
'Utredningen föreslår att Försvarsmakten ska sanu.ida med Säkcr
hetspolisen innan uppgifterna lämnas. Utredningen.s bedömning är 
att det i nuläget inte finns skäl att ha kvar en upplysningsskyldighet 
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och föreslår 
därför att den ska upphöra. 

· · Beslut ska även fortsättningsvis kunna förenas med förbeMll. 
Utredningen föreslår dock att begreppet förbehåll byts ut mot vill
kor. Förändringen lir avsedd att tydliggöra att förbeMll inte är ett 
självständigt beslut utan ett villkor som uppställs i ett tillstånds
beslut. 

Utredningen föreslår inga förändringar i fråga om myndigheter 
soin i förordning ges tillständ att sprida geografisk information. 
DCt irJ.ncbär att FörsY2isrnakten, Lantm?..teriet och Sjnfartsverket inte 
behöver ansöka om tillstånd för att sprida geografisk information. 

Tillståndskravet för inrättande av databas för lagring 
av geografisk information slopas 

I dag krävs det tillstånd för inrättande av databas som innehåller 
geografisk information. Utredningens bedömning är att ett krav på 
.Iis • d f•• . .. ' ' " l . ) .. l . • . . t1 tan or 1nrattar10e \ euer agnng av geogra.~.1s ~ 1n ... crmat1on 1 
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syfte att skydda känslig information inte är effektivt och ändamåls
enligt, Den ,reglering som återfinns i 7 § första eller andra stycket 
skyddslagen (2010:305) samt 30 och 32 §§ samma lag. och den regle
ri..'>g om krav på spridningstillstånd för viss geografisk information 
som finns i lagen (0000:00) om skydd för geografisk information är 
i stället· ett mer praktiskt hanterbart, ändamålsenligt och effektivt 
sätt att förhindra att känslig information kommer i orätta händer. 
Regler om informationssäkerhet finns dessutom i säkerhetsskydds
la:gstiftningen. Utredningen har även övervägt att införa ett generellt 
tillståndskrav för eiektronisk iagring av omfattande sammanställ
ningar av öppen geografisk information till skydd för försvars
sekretessen men funnit att en sådan ordning inte skulle vara ända
uJålsenlig och dessutom olämplig med hä.."lsyn till syftet n1ed lagen 
om geografisk roi!jöinformation. Utredningen försLiT. således att 
bestämmelsen om krav på tillstånd för inrättande av databas för 
lagring av geografisk information samt de bestämmelser som hör 
samman med detta tillståndskrav slopas. 

Övervakning 

I den nuvarande regleringen saknas det regler om övervakning. 
Övervakning kommer i fdga när det gäller sjömätning och utred
ningens bedömning är att en förutsättning för att förhindra illegal 
sjömätning är att det införs ett övervakningsförfarande. Utred
ningen föreslår att Kustbevakningen får till uppr,ift att övervaka att 
reglerna om tillstånd för sjömätning efterlevs genom att en särskild 
best?Lmme!se i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan 
vid polisiär övervakning (LKP) införs. Utredningen föreslår även 
att det införs en bestämmelse som möjliggör för tjänsteman vid 
Kustbevakningen att ta egendom i beslag. Den möjligheten ska 
finnas om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår 
brott mot lagen om skydd lagen om skydd för geografisk informa
tion avseende egendom som kan antas bli förverkad eller som kan 
antas ha betydelse för utredningen om brottet. slutligen föreslår 
utredningen att Sjöfartsverket som tillståndsgivande myndighet ska 
lämna de upplysningar som Kustbevakningen behöver för att fullfölja 
sina uppgifter enligt LKP. 

l 
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straffansvar och förverkande 

Utredningen föreslår t:V1 förändringar när det gäller bestämmel
serna om straffansvar och förverkande. Straffskalan för otillåten 
fotografering eller liknande registrering från luftfartyg ska enligt 
förslaget höjas från böter eller fängelse i högst sex månader till 
böter eller fängelse i högst ett år. Skälet till föreslaget är att brott 
mot bestämmelsen endast kan uppså i situationer d:l Sverige är 
särskilt sårbart. Dessutom möjliggör fotografering eller liknande 
registrering från luftfartyg att geografisk information i ett mycket 
detaljerat format km framställas. Förslaget innebär att straffskalan 
tr.otsvarar den för otillåten sjömätning och otillåten spridning samt 
straffskalan sorn aktualiseras vid ö-v""e:rträdclse ~v bestä...~melsern::t i 
7 § skydd>lagen, vilket J.~der till en mer enhetlig reglering på området. 
Utredningen försl1r att det även fortsättningsvis ska finnas en 
bestämmelse som innebär ansvarsfrihet för ringa brott. För au 
säk~rstä!h att en mildare straffskala inte blir tillämplig än den som 
anges i lagen om skydd för geografisk information föreslår utred
ningen att det ska framgå av straffbestämmelsen att brottsbalkens 
bestämmelser blir tillämpliga i fall där gärningen i brottsbalken är 
belagd med samma eller strängare straff. Det anförda är en för
ändring i förhållande tiil nuvarande ordning eftersom den innebär 
att brottsbalkens bestämmelser har företräde även vid en mildare 
straffskala. Bestämmelsen som rör förverkande föreslås överföras 
till den nya lagen och inte ändras i sak. 


