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Yttrande över utredningen Skydd för geografisk
information (Sou 2013:51)
SMHI stödjer utredningens förslag om anpassning av lagstiftningen till pågående
teknikutveckling som innebär att alltmer detaljerad geografisk information blir tillgänglig för allmänheten. SMHI anser särskilt att det senare är både nödvändigt och
angeläget. SMHI anser att den snabba utvecklingen inom fjärranlysområdet kan
innebära att lagstiftningen likväl relativt snabbt riskerar att åter bli omodern. Det bör
därför övervägas om det inte är lämpligt att avveckla skyddslagstiftningen helt när det
gäller geografisk information.
Om skyddslagstiftningen inte är möjlig att avveckla så stödjer ändå SMHI förslaget att
Sjöfartsverket får ett samlat ansvar för tillståndsprocessen för sjömätning, vilket bör
innebära en effektivare hantering för alla inblandade parter. SMHI stödjer även att
sjömätning i ringa omfattning undantas från tillståndskrav, att tillståndskravet för
inrättande av databas för lagring av geografisk information slopas samt att ansvaret för
spridningstillstånd, när det gäller landgeografiskt information flyttas från Försvarsmakten till Lantmäteriet.
SMHI vill dock peka på Havsmiljöutredningens (SOU 2008:48) slutsats att data om
djupförhållanden bör så långt som möjligt vara fritt tillgängliga. SMHI har behov av
högupplösta djupdata av god kvalitet för modellberäkningar i kustzonen. God kännedom om bottentopografi är en förutsättning för exempelvis modellering av vattenkvalité i kustzonen, som i sin tur är ett underlag för en hållbar havsmiljöförvaltning.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Lena Häll Eriksson. Ärendet har beretts
av enhetschef Bernth Samuelsson och chefsjurist Michael af Sandeberg.
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