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Inspire-direktivets genomförande i svensk lagstiftning; förslag till ny 
miljöinformationslag och -förordning m.m. 

Bakgrund 

Inspire-direktivet, direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infra-
struktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), 
trädde i kraft den 15 maj 2007. Inspire står för ”Infrastructure for Spatial 
Information in Europe”. Bakgrunden till direktivet är behovet av bättre 
tillgång till sådan rumslig (geografisk) information som kan ha betydelse 
för människors hälsa och miljön, för att utforma och genomföra EU:s 
miljöpolitik. Det bedömdes som nödvändigt att inrätta någon form av 
samordning mellan användare och producenter av information för att 
kunna kombinera information och kunskaper från olika sektorer, bl.a. 
för att uppfylla de mål som satts upp i sjätte miljöhandlingsprogrammet. 
 
Direktivet innebär att medlemsstaterna ska skapa och driva egna sam-
manhängande elektroniska system (infrastrukturer) av enkelt användbara 
elektroniska tjänster (informationshanteringstjänster) som gör den 
rumsliga informationen tillgänglig via Internet såväl för allmänheten 
inom EU som för myndigheter, kommuner och enskilda organ som 
fullgör offentliga förvaltningsuppgifter inom EU i deras arbete som rör 
miljön. Det ska bl.a. vara möjligt att söka efter, titta på och ladda ner 
rumslig information. Det svenska sammanhängande systemet av rumslig 
information och informationshanteringstjänster ska vara sammankopplat 
med övriga medlemsstaters system via EU:s geoportal (en ingång på 
Internet).  
 
Av tre bilagor till direktivet framgår vilka typer av rumslig information 
som omfattas. Det är bl.a. fråga om geografiska rutnätssystem, geogra-
fiska namn, adresser, fastighetsområden, transportnät, skyddade områ-
den, höjdförhållanden, landtäcke, geologi, markanvändning, människors 
hälsa, befolkningsfördelning, produktions- och industrianläggningar, 
jordbruks- och vattenbruksanläggningar, naturliga riskområden, meteo-
rologiska förhållanden, arters utbredning, naturtyper, biotoper och 
energiresurser. Den rumsliga informationen omfattas bara om den redan 
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finns elektroniskt. Direktivet ställer inte krav på uppbyggnad av nya 
databaser.  
 
Direktivet ska vara genomfört i svensk lagstiftning senast den 15 maj 
2009.  Direktivet kommer under de närmaste åren att kompletteras av ett 
antal genomförandebestämmelser, troligen i form av direkt tillämpliga 
EU-förordningar. 
 
Direktivet omfattar offentliga myndigheter i en vid bemärkelse; vilket i 
Sverige är myndigheter och kommuner samt enskilda organ som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter. Sådana offentliga myndigheter inom EU 
måste ge varandra tillgång till rumslig information redan från 2009. Detta 
får, i avvaktan på att det sammanhängande elektroniska systemet med 
tjänster är igång år 2011, ske genom befintliga elektroniska tjänster och 
avtal. Direktivet ger endast möjlighet att begränsa tillgången till infor-
mationen om det skulle få negativa följder för allmän säkerhet, nationellt 
försvar, internationella förbindelser eller domstolsförfaranden. Den 
omfattande skyldigheten att samarbeta om rumslig information med 
andra aktörer såväl i Sverige som inom EU har många positiva effekter, 
men får även följder som kan bli problematiska. Sverige kommer inte att 
kunna ha kvar alla de sekretessbegränsningar som i dag gäller 
myndigheter emellan. 
 
De myndigheter, kommuner eller enskilda organ som har sådan rumslig 
information som omfattas av direktivet (är informationsansvariga) måste 
senast 2010 ha tagit fram upplysningar (metadata) som beskriver infor-
mationen beträffande innehåll, uppkomst och aktualitet, hur man kan 
finna och använda den samt hur de presenteras och fungerar eller är 
avsedda att fungera i det sammanhängande informationssystemet. Vidare 
måste de år 2011 ha tagit fram informationshanteringstjänster för sin 
information och ha anpassat informationen så att den blir användbar i 
systemet.  
 
Det ska finnas möjlighet för sådana aktörer som inte är informations-
ansvariga men har rumslig information att ansöka om att få frivilligt 
medverka i det sammanhängande systemet genom att göra sin informa-
tion tillgänglig där.  

 

Remiss 

Genomförandet av Inspiredirektivet 

Miljödepartementet har tagit fram förslag till en ny miljöinformationslag 
och en ny miljöinformationsförordning samt förslag till ändringar i 
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fastighetsregisterlagen, sekretesslagen och fastighetsbildnings-
kungörelsen vilka nu remitteras. 
 
Till grund för författningsförslagen ligger Lantmäteriets rapporter 
Införande av ”Inspire-direktivet i nationell lagstiftning – behovet av 
författningsändringar m.m.” och ”Kostnads- nyttoanalys för Inspire-
direktivet” samt SIS/Stanlis rapport ”Definition och avgränsning av 
geodata och tillhörande tjänster”.  Rapporterna kan hämtas på 
Lantmäteriets hemsida via länkar som finns angivna i remissmissivet. 
 
Förslaget till ny miljöinformationslag föreslås innehålla några få grund-
läggande regler och definitioner samt bemyndiganden till regeringen eller 
den myndighet regeringen utser att meddela föreskrifter. De flesta 
materiella reglerna föreslås i den nya miljöinformationsförordningen. 
Lantmäteriet förslås få samordningsansvar för det svenska sammanhäng-
ande systemet för rumslig information. De myndigheter (och ev. kom-
muner och enskilda organ) som kommer att ha informationsansvar pekas 
ut i  3 kap. i förslaget till miljöinformationsförordning.  
 
Lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ föreslås 
upphöra och dess bestämmelserna tas in i 1 kap. 1 § 2 och 2 § samt ett 
3 kap. i den nya miljöinformationslagen. Bestämmelserna har närmare 
behandlats i prop. 2004/05:65 Århuskonventionen. Århuskonventionen 
är en FN-konvention om tillgång till information i miljöfrågor, allmän-
hetens deltagande i beslutsprocesser som rör miljön och tillgång till över-
prövning i miljöfrågor. Inom EU finns två direktiv beslutade om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation och om åtgärder för allmän-
hetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende 
miljön. Konventionen och direktiven bidrar till att skydda allas rättighet 
att leva i en miljö som är förenlig med hälsa och välbefinnande. Konven-
tionen och direktiven innehåller därför bl.a. regler om att allmänheten 
ska få ta del av fakta om miljön. I stor utsträckning var de rättigheter 
som konventionen och direktiven ger allmänheten, redan garanterade i 
svensk rätt. Vissa anpassningar bedömdes dock som nödvändiga, bl.a. 
lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ som 
gäller för verksamhet som avser myndighetsutövning eller utförande av 
offentliga tjänster som har samband med miljön. Lagen reglerar allmän-
hetens tillgång till miljöinformation även i de fall informationen inte 
finns hos en myndighet.  
 
Inspiredirektivet har samma vida myndighetsbegrepp som direktivet om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation. Vidare är syftena med direk-
tiven likartade, de avser båda bättre tillgång till information som rör 
miljön. Här följer utdrag ur gemenskapslagstiftarens skäl för de två 
direktiven.  
 

Gemenskapens miljöpolitik måste syfta till hög skyddsnivå med beaktande av de 
olikartade förhållandena inom gemenskapens olika regioner. Information, 
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inbegripet rumslig information, behövs också för utformning och genomförande av 
denna politik och annan gemenskapspolitik där miljöskyddskrav skall integreras 
enligt artikel 6 i fördraget. För att få till stånd en sådan integrering är det 
nödvändigt att inrätta någon form av samordning mellan användare och leverantörer 
av informationen så att information och kunskaper från olika sektorer kan 
kombineras. I sjätte miljöhandlingsprogrammet, som antogs genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002, krävs 
att allt skall göras för att 
säkerställa att gemenskapens miljöpolitik genomförs på ett integrerat sätt, med 
hänsyn till regionala och lokala olikheter. Det finns en del problem med tillgänglig-
heten, kvaliteten, organisationen, åtkomligheten och delningen när det gäller den 
rumsliga information som krävs för att nå de mål som ställs upp i det programmet. 
(Direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i 
Europeiska gemenskapen (Inspire), skäl 1 och 2.) 
 
Ökad tillgång för allmänheten till miljöinformation och spridning av sådan informa-
tion bidrar till en ökad medvetenhet om miljöfrågor, ett fritt meningsutbyte, ett 
aktivare deltagande från allmänhetens sida i beslut som rör miljön och slutligen till 
en bättre miljö. För att ta hänsyn till principen i artikel 6 i fördraget om att miljö-
skyddskraven skall integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens 
politik och verksamhet, bör definitionen av offentliga myndigheter utvidgas så att 
den omfattar regeringar eller övriga offentliga förvaltningar på nationell, regional 
eller lokal nivå oavsett om dessa har ett särskilt miljöansvar eller inte. Definitionen 
bör även utvidgas så att den omfattar övriga personer eller organ som utövar offent-
liga förvaltnings-uppgifter i samband med miljön enligt nationell lag samt övriga 
personer eller organ med offentligt ansvar eller offentliga uppgifter i samband med 
miljön som handlar under dessas tillsyn. (Direktiv 2003/4/EG om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, 
skäl 1 och 11.) 

 
Det finns skäl att samla bestämmelser som rör det sammanhängande 
systemet för rumslig information och bestämmelser som rör miljö-
information hos vissa enskilda organ i samma lag. 
 
I miljöinformationsförordningen finns enbart bestämmelser som hänför 
sig till genomförandet av Inspiredirektivet. Det finns ord och meningar i 
förslaget till förordning som är markerade med [klamrar]. Vi önskar 
särskilt synpunkter på hur texten inom klamrarna bör formuleras. Texten 
i förordningens 3 kap. avser utpekande av informationsansvariga 
myndigheter och andra. Den baserar sig i nu föreliggande form på det 
inventeringsarbete och de enkätsvar från berörda myndigheter som redo-
visas i SIS/Stanlis rapport ”Definition och avgränsning av geodata och 
tillhörande tjänster”.  Kompletterande ändringar utifrån underhandssyn-
punkter från en del myndigheter är införda med överstrykningar och 
kursiveringar. Arbete med detta kapitel kommer under remisstiden och 
senare under våren att pågå i Inspirearbetsgruppen där företrädare för 
berörda myndigheter ingår. Frågor som behöver besvaras, främst av 
berörda myndigheter, vad gäller det kapitlet är: 

a) Är rätt rumslig information i förhållande till rätt myndighet 
utpekad? 

b) Är rätt rumslig information införd under rätt paragraf/tema? 
c) Är all rumslig information som finns och som direktivet omfattar 

med? 
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d) Hur ska informationen beskrivas med angivande av namn på det 
som kallas för geodatamängd i SIS/Stanlirapporten, med namn på 
databas, eller på annat sätt? 

e) I de fall fler än en utpekad informationsansvarig finns för samma 
rumsliga information bör en väljas ut, vilken?  
 
Direktivet kommer att kompletteras med genomförandebestämmelser 
för dataspecifikationer. Först när dessa är beslutade för varje bilaga till 
direktivet vet man närmare vilken information som omfattas.  

Förslag till ändring avseende registerkartan 

 
Utöver vad direktivet kräver föreslås borttagande av de kommunala 
lantmäterimyndigheternas möjligheter att föra manuell registerkarta. 
Görs inte denna ändring, kan det innebära att de kommunala lantmäteri-
myndigheterna blir informationsansvariga för sin information, något 
som medför stora kostnader för dem som inte motsvaras av nyttan. Det 
är mer ändamålsenligt att hela registerkartan förs digitalt och att Lant-
mäteriet blir informationsansvarig för den. 
 
Registerkartan regleras i förordningen (2000:308) om fastighetsregister. 
I 3 § anges att den digitala registerkartan ingår i fastighetsregistrets 
allmänna del. I 37 § regleras vilka uppgifter som ska redovisas på 
registerkartan, nämligen:  

• fastighetsindelning: gränser och beteckningar m.m.,  
• rättigheter: gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och 

servitut m.m. samt, 
• planer och bestämmelser: detaljplaner, naturreservat, 

strandskydd, täkttillstånd, fornlämningar m.m.  
Av 39 § framgår att en uppgift som både ska redovisas på registerkartan 
och på annat sätt i den allmänna delen ska föras in på kartan i omedelbar 
anslutning till det andra införandet. Varje lantmäterimyndighet svarar för 
förande av registerkartan inom sitt område. Förandet av den digitala 
registerkartan är ur ett Inspire-perspektiv att betrakta som en offentlig 
arbetsuppgift som är reglerad i författning. Enligt huvudregeln i 2 § 
första stycket ansvarar Lantmäteriverket för drift och förvaltning av 
fastighetsregistret. Detta inbegriper också registerkartan i digital form 
eftersom denna enligt 3 § utgör en del av registret. I 2 § andra stycket 
finns dock ett undantag som säger att en kommunal lantmäteri-
myndighet (KLM) som inte använder statens system för automatiserad 
behandling av registerkartor själv ansvarar för drift och förvaltning av sitt 
system. För att en kommun ska få tillstånd att inrätta en kommunal 
lantmäterimyndighet ska kommunens informationssystem ha en sådan 
teknisk standard att det informationsutbyte som behövs mellan stat och 
kommun inom lantmäteriområdet säkerställs (Lag (1995:1393) om 
kommunal lantmäterimyndighet, 2 § 5 p). Frågan angående det tekniska 
förandet av registret diskuterades i SOU 1995:54, Fastighetsbildning – 
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en gemensam uppgift för stat och kommun. I prop. 1995/96:78 föreslog 
regeringen att den kommunala lantmäterimyndighetens informations-
system ska ha sådan teknisk standard som säkrar utbyte och information 
mellan stat och kommun inom lantmäteriområdet. I propositionen anger 
regeringen att ett krav för att få inrätta en kommunal lantmäteri-
myndighet är att kommunen kan visa att den har tillgång till tekniska 
system som kan leverera och hämta information enligt en viss standard så 
att utbytet av information mellan stat och kommun garanteras. Viktigast 
är då enligt skälen en gemensam teknisk standard för registreringen mot 
fastighetsdatasystemet samt vid uppbyggnad och förvaltning av digitala 
registerkartor. 
 
Innan registerkartan började föras digitalt fördes den helt och hållet 
manuellt (i pappersform) och hörde då rättsligt till Fastighetsregistret, 
men utgjorde inte en del av registret. Eftersom övergången från manuell 
registerkarta till digital registerkarta ännu inte fullständigt har 
genomförts finns det fortfarande bestämmelser om förande av manuell 
registerkarta i 30-31 §§ fastighetsbildningskungörelsen (1971:762). Det 
är i dagsläget endast kommunala lantmäterimyndigheter som inte har 
övergått till att föra registerkartan digitalt. Den anpassningsperiod för 
teknikutveckling etc. som de kommunala lantmäterimyndigheterna fick 
genom möjligheten att även fortsatt föra manuell registerkarta bör nu tas 
bort. Därför förslås att reglerna ska upphöra att gälla men att de under 
vissa förutsättningar får fortsätta att tillämpas fram till dess att rumslig 
information, informationshanteringstjänster och metadata ska finnas 
tillgängliga i det sammanhängande systemet för rumslig information år 
2011.  

Författningskommentar 

Av kommentarerna framgår kortfattat hur lagförslagen förhåller sig till 
Inspire-direktivet och till lagen om miljöinformation hos vissa enskilda 
organ. 

Förslaget till miljöinformationslag 

1 kap. 1 § 
I paragrafen anges syftet med lagen. Första punkten avser syftet med de 
bestämmelser som hänför sig till Inspiredirektivet. Andra punkten avser 
syftet med bestämmelserna i 1 kap. 2 § och 3 kap., vilka motsvarar 
bestämmelserna i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa 
enskilda organ. 
 
1 kap. 2 §  
Paragrafen motsvarar 2 § i lagen (2005:181) om miljöinformation hos 
vissa enskilda organ. Bestämmelsen har närmare behandlats i prop. 
2004/05:65 Århuskonventionen. 
 
1 kap. 3 § 
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Paragrafen anger vad som avses med rumslig information utifrån defini-
tionen av rumsliga data och rumsliga datamängder i Inspire-direktivets 
artikel 3.2–3.3, bestämmelsen i artikel 4.1 b) om elektroniskt format och 
hänvisningen i artikel 4.1 d) till temana för rumsliga data i direktivets 
bilagor I–III. 
 
1 kap. 4 §  
Paragrafen anger vad som avses med informationshanteringstjänst utifrån 
definitionen av rumsliga datatjänster i Inspiredirektivets artikel 3.4, 
bestämmelsen i artikel 4.3, och beskrivningen av nättjänsterna i artikel 
11. De finns ingen skillnad av betydelse mellan direktivets två begrepp 
rumsliga datatjänster och nättjänster.  
 
1 kap. 5 § 
Paragrafen anger att bestämmelserna i 2 kap. 6–8 §§ gäller framför 
bestämmelser i sekretesslagen (1980:100) som avviker från dessa. 
 
2 kap. 1 § 
Utifrån Inspiredirektivets artikel 1 anges i paragrafen att det i Sverige ska 
finnas ett sammanhängande system för rumslig information, vilket i sin 
tur ska utgöra en del av det europeiska systemet. I andra stycket finns ett 
bemyndigande för regeringen att utse den myndighet som ska ansvara 
för samordningen. 
 
2 kap. 2 §  
Paragrafen utgör ett bemyndigande för regeringen att meddela före-
skrifter om informationsansvar och annan medverkan (som skyldighet 
att samarbeta om rumslig information med andra) i  det sammanhäng-
ande systemet för rumslig information avseende myndigheter, kommu-
ner eller enskilda organ som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter. 
I andra stycket anges utifrån direktivets artikel 4.6 att i fråga om kom-
muner kan föreskrifterna bara avse rumslig information och informa-
tionshanteringstjänster som de med stöd i annan författning är skyldiga 
att samla in eller hålla tillgängliga. 
 
2 kap. 3 § 
Paragrafen anger att informationsansvariga myndigheter, kommuner 
eller enskilda organ (sådana som pekas ut i 3 kap. i miljöinformations-
förordningen) ska tillhandahålla upplysningar som beskriver den rums-
liga information och de informationshanteringstjänster som de har 
ansvar för. Bestämmelsen är menad att delvis genomföra Inspiredirekti-
vets artikel 3.6 och 5 som rör metadata.  
 
2 kap. 4 § 
Paragrafen utgör ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer att tillåta andra än informationsansvariga att 
medverka i det sammanhängande systemet för rumslig information. 
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Bestämmelsen är menad att delvis genomföra Inspiredirektivets artikel 
4.1 c) iii och artikel 12 andra meningen. 
 
2 kap. 5 § 
I paragrafen finns närmare bestämmelser om bemyndiganden till reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela före-
skrifter som behövs för genomförandet av Inspiredirektivet. 
 
2 kap. 6 § 
Paragrafen har sitt ursprung i de möjligheter som Inspiredirektivet ger i 
artikel 13.1 att begränsa fullgörandet av informationsansvar genom infor-
mationshanteringstjänster, dvs. allmänhetens tillgång till det samman-
hängande systemet för rumslig information.  
 
2 kap. 7 § 
Paragrafen har sitt ursprung i Inspiredirektivets artikel 13.2. I punkten 1 
anges att bestämmelserna i 2 kap. 6 § ska tillämpas restriktivt och en 
avvägning göras med hänsyn till allmänhetens intresse av att informatio-
nen är tillgänglig i det sammanhängande systemet för rumslig informa-
tion. I punkten 2 anges att tillgängliggörande av rumslig information 
som avser utsläpp i miljön inte får begränsas annat än med stöd av 2 kap. 
6 § 2 och 4. 
 
2 kap. 8 § 
Paragrafen har sitt ursprung i de möjligheter som Inspiredirektivet ger i 
artikel 17.7 att begränsa fullgörandet av skyldighet att samarbeta om 
rumslig information, dvs. begränsande av tillgång till rumslig information 
för andra myndigheter, kommuner eller enskilda organ som fullgör 
offentliga förvaltningsuppgifter.  
 
3 kap. 1–8 §§  
Paragraferna motsvarar 1 och 3-9 §§ i lagen (2005:181) om miljöinfor-
mation hos vissa enskilda organ. Bestämmelserna har närmare behandlats 
i prop. 2004/05:65 Århuskonventionen. Några få ändringar har gjorts. 
”Skall” har ersatts med ”ska” och ”denna lag” med ”detta kapitel”. 

Förslaget till ändring i fastighetsregisterlagen  

2 § 
Ett nytt andra stycke kompletterar nuvarande bestämmelse om vilka 
ändamål som registret kan tillhandahålla personuppgifter för. Det nya 
stycket anger att i fråga om en fastighets beteckning eller adress till-
kommer ändamålet att tillhandahålla uppgifter vid fullgörande av infor-
mationsansvar eller samarbete enligt miljöinformationsförordningen 
(2009:000). 

Förslaget till ändring i sekretesslagen 

14 kap. 11 § 



   
 

9

Ändringen är en följdändring som innebär att hänvisningen till 2 § lagen 
(2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ ändras till 
1 kap. 2 § miljöinformationslagen (2009:000). 
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