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Publicering av metadata för data och tjänster i Geodataportalen
Här beskrivs förutsättningar för att publicera metadata för datamängder och tjänster för geodata i
Geodataportalen. Att publicera metadata i Geodataportalen är avgiftsfritt. Geodataportalen har
funktionalitet för överföring av metadata, till och från Geodataportalen. Det innebär att uttag av
metadata kan göras av andra portaler och redovisning av metadata som är publicerad i den
nationella Geodataportalen kan förekomma i andra portaler.
Andra förutsättningar för publicering av metadata i Geodataportalen, än de som beskrivs i detta
dokument, gäller för de som är informationsansvariga enligt lag (SFS 2010:1767) och förordning
(SFS 2010:1770) om geografisk miljöinformation.
Krav
Geodata som beskrivs i metadata, som publiceras, i Geodataportalen ska:
•
•
•

överensstämma med definitionen för geodata,
inte innebära en kartläggning av företeelse/r som kan verka kränkande för en enskild
person, grupp eller organisation, exempelvis avseende etnisk tillhörighet, religion eller
brottslighet,
inte innehålla uppgifter som strider mot svensk författning.

Publicering av metadata ska ske enligt anvisningar från Lantmäteriet.
Metadata ska hållas aktuella.
Den som publicerar metadata och/eller geodatatjänster i Geodataportalen ska ha rätt att förfoga
över det som publiceras.
Lantmäteriet
Lantmäteriet äger och förvaltar Geodataportalen.
Lantmäteriet har rätt att redigera eller ta bort metadata, som inte uppfyller kraven, ur
Geodataportalen.
Mer om infrastrukturen för geodata, metadata och publicering med mera finns att läsa på
www.geodata.se
Frågor kan ställas till support@geodata.se
Term

Definition

Geodata

Data som beskriver företeelser inklusive deras geografiska läge
Anm 1: Ett geografiskt läge anges direkt, i ett geodetiskt referenssystem, eller indirekt.
Anm 2: Geografisk information och geografiska data förekommer som synonymer till geodata.
Anm 3: Geodata kan vara uppmätta, beräknade, uppskattade eller på annat konstaterade.
(Geodata i form av prognoser ingår inte)
Exempel: Geodata innefattar exempelvis kartdata såväl som registerinformation om
byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning.

Geodataportalen

Webbaserad ingång för att söka, titta på och utvärdera geodataprodukter.

Metadata

Information som beskriver geodata och geodatatjänster och gör det möjligt att finna och
utvärdera dem.

Organisation
Lantmäteriet

Postadress
801 82 Gävle

Besöksadress
Lantmäterigatan 2

Telefon
0771-63 63 63

E-post
geodatasekretariatet@lm.se

Internet
www.geodata.se

