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Öppet brev till OpenStreetMap-deltagare 

Det finns nu ett beslut om medgivande till undantag från 
tillståndskravet för upprättande av databas med och spridning av 
landskapsinformation. Beslutet gäller för deltagare i projektet 
OpenStreetMap och som karterar svensk landinformation. 

Beslutet i sin helhet går att läsa under denna länk (Länk) 

För er som deltar i projektet OpenStreetMap rekommenderas att ni 
tar del av beslutet. Där finns en hel del information om vad ni ska 
tänka på för att slippa hamna i kollision med lagstiftningen. 

Några saker som kanske kräver en förklaring kan vi ta upp här. 

Beslutet är tidsbegränsat till en period om tre år och anledningen till 
detta är bland annat att lagstiftningen som rör detta område nu är 
uppe för en översyn. Utredningen ska vara klar till nästa sommar för 
att ett beslut om ändrad lagtext ska kunna tas under 2014.  

När tidsgränsen för aktuellt beslut om undantag går ut kan vi titta på 
denna företeelse i ljuset av en moderniserad lagstiftning. 

Kart- och bildsekretess bygger på att vi i Sverige har ett antal så 
kallade skyddsobjekt med avbildningsförbud. Beslut om sådana tas 
med stöd i skyddslagen och skyddsförordningen. Dessa 
skyddsobjekt kan vara både civila och militära. Ser man gula skyltar 
med en hand som signalerar stopp bör man undvika att göra några 
registreringar. Detta gäller särskilt om det även finns en skylt med en 
överkryssad kamera.  

Det är tyvärr inte alltid det är så tydligt markerat, men oftast är det 
inte så svårt att avgöra om ett objekt tillhör Försvarsmakten 
Anläggningar och vägar innanför stängsel bör kanske överlag 
undvikas. Vi är nog också överens om att dessa typer av objekt inte 
är av intresse för er verksamhet. 

Anledningen till att beslutet bara gäller landinformation är att 
Lantmäteriet som utfärdat beslutet inte har någon laglig rätt att 
upprätta sådana här beslut när det gäller Sveriges territorialvatten. 

 


