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Skydd för geografisk information (SOU 2013:51)
Sammanfattning
• Statskontoret tillstyrker förslaget om en ny lag och förordning om skydd
för geografisk information
•

Statskontoret tillstyrker förslagen om förändrad ansvarsfördelning för
tillståndshanteringen för geografisk information

•

Statskontoret delar bedömningen att tillståndshanteringen även fortsättningsvis bör finansieras med anslag

Många av de frågor som ingår i uppdraget till Utredningen om skydd för
geografisk information ligger utanför Statskontorets ansvars- och kompetensområden. Exempel på detta är bedömningar av vilken geografisk
information som rör försvarssekretess och Sveriges skyddsintresse. Statskontorets remissyttrande berör endast förvaltningspolitiska aspekter på
utredningens förslag.

Statskontoret tillstyrker förslaget om en ny lag och
förordning om skydd för geografisk information
Utredningen föreslår att den nuvarande regleringen i lagen (1993:1742) och
förordningen (1993:1745) om skydd för landskapsinformation ersätts med
en ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Statskontoret
tillstyrker detta förslag. Statskontoret delar utredningens uppfattning att det
finns ett behov av att uppdatera regelverket för att göra det mer flexibelt och
teknikneutralt och för att uppnå en mer enhetlig begreppsbildning.

Statskontoret tillstyrker förslagen om förändrad
ansvarsfördelning för tillståndshanteringen
Utredningen konstaterar att det, samtidigt som det krävs tillstånd för att
inom Sveriges sjöterritorium utföra sjömätning, i lagtexten saknas en definition av vad sjömätning innebär. Utredningen föreslår därför att det i den
nya lagen införs en legaldefinition av sjömätning. Statskontoret bedömer att
detta leder till en ökad tydlighet och förutsägbarhet i tillämpningen av regelverket och tillstyrker därför förslaget.
I dag råder en tredelad process för tillstånd för mätning (Försvarsmakten),
inrättande av databas för lagring (Lantmäteriet) respektive spridning (Sjöfartsverket) av geografisk information från sjömätning. Som utredningen
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uppmärksammat beskrev Statskontoret i rapporten Sjögeografisk information till båtnad för samhället (2006:10) att denna ordning inte är ändamålsenlig eftersom tillståndsprocessen blir invecklad, tidskrävande och ineffektiv. Av bland annat detta skäl förslår utredningen att ansvaret för tillstånd till
sjömätning överförs från Förvarsmakten till Sjöfartsverket. Det föreslås
också att tillståndskravet helt slopas för inrättande av databas för lagring av
geografisk information.
Detta innebär att samtliga tillståndsfrågor kring geografisk information från
sjömätning kommer att involvera en och samma myndighet vilket enligt
Statskontoret bör leda till enklare och snabbare hantering av dessa frågor.
Statskontoret har med utgångspunkt från betänkandet i övrigt inte funnit
några starka motiv för att behålla den nuvarande ordningen och tillstyrker
därför dessa förslag. Av samma skäl tillstyrker Statskontoret också förslaget
om att Lantmäteriet övertar Försvarsmaktens uppgifter som tillståndsgivande myndighet för spridning av landgeografisk information.

Statskontoret delar bedömningen att tillståndshanteringen
bör finansieras med anslag
Utredningen diskuterar om Sjöfartsverkets och Lantmäteriets tillståndsverksamheter som rör geografisk information fortsättningsvis ska finansieras
med avgifter eller anslag. Statskontoret delar utredningens bedömning att
detta även fortsättningsvis ska finansieras med anslag. Liksom utredningen
anser Statskontoret det finns en risk att antalet tillståndsansökningar minskar
om detta avgiftsfinansieras, vilket får ses som kontraproduktivt mot bakgrund av att syftet med reglerna är att skydda geografisk information som är
känslig ur sekretessynpunkt. Statskontoret delar också utredningens uppfattning att syftet med granskningsförfarandet är betingat av ett säkerhetsintresse som samhället borde bekosta.

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Erik Nyberg och utredare Thomas Ringbom, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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