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Bakgrund 

SMHI har såsom representant för Sverige i World Meteorological Organization åtagit 
sig att följa WMOs Datapolicy med riktlinjer för utbyte av meteorologiska, 
hydrologiska och därtill relaterade data och produkter, såsom detta uttryckts i WMOs 
Resolution 40 (CG-XII), och Resolution 25 (CG-XIII). Dessa resolutioner stipulerar ett 
fritt utbyte av information som är nödvändig för de nationella hydrometeorologiska 
institutens officiella åtaganden samt fri tillgång till data och produkter som är 
nödvändiga för forskning och undervisning. 

International Oceanographic Committe (IOC) etablerar i Resolution XXII-6 en 
datapolicy för utbyte av oceanografiska data baserad på regelbundet, fritt och 
obegränsat utbyte av oceanografiska data för olika syften inklusive förutsägelse av 
väder och klimat, operationell prognosering av den marina miljön, bevarande av liv, 
begränsning av människans påverkan på miljön i haven och vid kusterna såväl som 
för den vetenskapliga utvecklingen som gör det ovan stående möjligt. 

SMHI har såsom representant för Sverige i European Centre for Medium-range 
Weather Forecasts (ECMWF) samt European Organisation for the Exploitation of 
Meteorological Satellites (EUMETSAT) åtagit sig att följa respektive organisations 
datapolicy. 

SMHI har som medlem i ECOMET (European Co-operation in Meteorology) åtagit sig 
att följa de regler som satts upp inom organisationen avseende distribution av data, 
produkter och värdeförädlade tjänster. Dessa regler har utformats efter förhandlingar 
med EU-kommissionen som också har uttalat i Comfort Letter, daterat 28 november 
1999, att ECOMET:s regelverk inte strider mot EU:s konkurrensregler.  

Konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, daterad 25 juni 1998,, (Århus-
konventionen), ssaammtt  EEuurrooppaappaarrllaammeenntteettss  oocchh  rrååddeettss  ddirektiv 2003/4/EG om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation och upphävande av rådets direktiv 
90/313/EEG (Miljödatadirektivet) har implementerats i svensk lagstiftning. 

Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av 
information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) som skall uppmuntra 
medlemsstaterna att tillgängliggöra mer information från den offentliga sektorn för 
vidareutnyttjande anses implementerat i svensk lagstiftning.  

IINNSSPPIIRREE--ddiirreekkttiivveett  ssoomm  iinnnneebbäärr  eettaabblleerraannddeett  aavv  eenn  iinnffrraassttrruukkttuurr  fföörr  llääggeessbbeessttäämmddaa  
ddaattaa  iinnoomm  ddeenn  eeuurrooppeeiisskkaa  ggeemmeennsskkaappeenn  hhaarr  bbeesslluuttaattss  aavv  EEUU  oocchh  kkoommmmeerr  aatttt  ttrrääddaa  ii  
kkrraafftt  uunnddeerr  22000077..    

SMHI bekräftar att definitionerna av miljödata och produkter som anges I både 
Århus-konventionen och Miljödatadirektivet, definitionen av information från den 
offentliga sektorn enligt PSI-direktivet samt definitionen av spatial information enligt 
INSPIRE-direktivet  iinnkklluuddeerraarr  aallll  ddeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoomm  oommffaattttaass  aavv  ddeennnnaa  ddaattaappoolliiccyy.
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MOT DENNA BAKGRUND HAR DENNA DATAPOLICY FÖR SMHI FASTSTÄLLTS,  

1. Avgränsning 

1.1 SMHIs verksamhet kan delas upp i tre delar utifrån ett finansieringsperspektiv, 
anslagsfinansierad verksamhet inklusive bidrag till infrastrukturen, 
uppdragsverksamhet och affärsverksamhet. Denna datapolicy omfattar 
distribution av data och produkter från SMHIs anslagsfinansierade verksamhet 
vare sig dessa distribueras från denna verksamhet eller via SMHIs 
uppdragsverksamhet. 

1.2 Denna datapolicy omfattar inte information som omfattas av sekretess enligt 
sekretesslagen (1980:100). 

2. Definitioner 

För förståelse av och syftet med denna datapolicy skall, 

2.1 med data avses alla lägesbestämda meteorologiska, hydrologiska eller 
oceanografiska observationer samt tillhörande metadatainformation som 
förvaras hos SMHI och som: 

(a) mäts av SMHI eller av någon som för SMHIs räkning utför mätning, och 

(b) finansierats med statsanslag eller genom bidrag från andra statliga 
myndigheter till den meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska 
infrastrukturen, eller  

(c) erhållits genom det utbyte av information som stipuleras i WMOs 
resolutioner nr. 40 (CG-XII) och 25 (CG-XIII) eller IOCs resolution XXII-6. 

Begreppet data skall inte innefatta sådan information som mottagits av SMHI 
enbart som ett led i en teknisk bearbetning;   

2.2  med produkter avses all lägesbestämd information, med tillhörande metadata-
information, som utgör transformation eller bearbetning av data i form av bilder, 
kartor, text eller datafiler och som bearbetats inom SMHIs MHO-infratsruktur 
och som har framställts speciellt för SMHIs operationella verksamhetsbehov för 
att möta SMHIs anslagsfinansierade myndighetsuppgift;  

2.3 med realtidsinformation avses information som finns i SMHIs realtidsdatabaser; 

2.4 med klimatdata avser data och produkter enligt 2.1 och 2.2, ovan, som 
genomgått nödvändiga kvalitetskontroller och som avser förhållanden som är 
äldre än 24 timmar; 

2.5 med infrastruktur avses sådan verksamhet hos SMHI som finansierats med 
statsanslag eller genom bidrag från andra statliga myndigheter; 
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2.6 med slutanvändare avses användare som använder data och produkter utan att 
vidareförmedla dessa; 

2.7 med mediaföretag/Broadcaster avses juridisk enhet som i kommersiellt syfte 
vidareförmedlar förädlad information via media till allmänhet och företag; 

2.8 med Service Provider avses juridisk enhet som i kommersiellt syfte förädlar och 
vidareförmedlar information till företag och slutanvändare; 

2.9 med forsknings- eller utbildningsinstitution avses institution som är verksam 
med forskning eller utbildning; 

2.10 med myndighet avses en statlig myndighet i den del den verkar inom ramen för 
sin icke-kommersiella myndighetsuppgift; 

2.11 med myndighetsverksamhet avses när en statlig myndighet verkar inom ramen 
för sin icke-kommersiella myndighetsuppgift; 

2.12 med kommersiell verksamhet avses verksamhet som yrkesmässigt utförs mot 
betalning och är ägnad att generera rörlig intäkt oavsett om detta sker i enskild 
form, företagsform eller myndighetsform. 

3.  Tillhandahållande av information 

3.1 SMHI skall tillhandahålla data och produkter med den upplösning i tid och rum 
som vid var tid används operativt inom SMHIs infrastruktur och som används 
för att fullgöra SMHIs myndighetsuppgift.  

4. Tillgänglighet 

4.1 SMHI skall tillhandahålla information i elektronisk form genast eller så snart det 
är möjligt. 

4.2 SMHI skall tillhandahålla realtidsinformation för myndighetsverksamhet, 
kommersiell verksamhet och forskning/utbildning där så påfordras. Klimatdata 
kan tillhandahållas för alla typer av verksamhet. 

5. Avgifter 

5.1 Den avgift som tas ut av mottagaren för data och produkter skall vara 
sammansatt av en del som utgör en avgift för informationen och en del som 
utgör en avgift för distributionen. Den samlade avgiften för leverans och 
vidareutnyttjande får inte överskrida kostnaden för insamling, framställning, 
reproduktion och spridning av informationen, inklusive en rimlig avkastning på 
investeringar.  
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5.2 Avgiften för informationen kan vara olika för kommersiellt och icke-kommersiellt 
vidareutnyttjande av informationen. Avgiften för vidareutnyttjande av information 
skall vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. 

5.3 Avgiften för informationen skall sättas till noll om leveransen avser 
vidareutnyttjande för icke-kommersiellt ändamål inklusive 
myndighetsverksamhet, forskning och utbildning. 

6. Användarkategorier samt inskränkningar I användn ingen 

6.1 För varje leverans av information skall något av nedanstående 
användarkategori anges:  

• Slutanvändare 

• Service Provider 

• Mediaföretag/Broadcaster 

• Forsknings- eller utbildningsinstitution 

• Myndighet   

Om leveransen innefattar tillåtelse till vidaredistribution eller vidareförmedling av 
informationen skall detta särskilt anges.    

6.2 Alla gällande villkor för vidareutnyttjande av information skall vara icke-
diskriminerande för jämförbara kategorier av användare. 

6.3 All information skall tillhandahållas utan exklusivitet.  

 


