
TILLSTÅNDSANSÖKAN 
Spridning av geografisk information 

Datum: 

1. Sökande

2. Geografiskt område

 3. Ändamål

4. Innehåll 

5. Övriga upplysningar (Exempelvis antal numrerade bilagor till denna ansökan) 

   Ansökan skickas till Sjöfartsverket via e-post, sjofartsverket@sjofartsverket.se 

Företag Kontaktperson 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

E-postadress Telefonnummer (inkl. riktnr)   Mobilnummer 



TILLSTÅNDSANSÖKAN 
Spridning av geografisk information 

Information 

Tillståndsplikten 
Tillstånd krävs för att sprida kartmaterial eller andra sammanställningar av 
landskapsinformation i enlighet med lag (2016:319) och förordning (2016:320) om skydd för 
geografisk information. 

Definitionen av landskapsinformation enligt 2 § i lag (2016:319) om skydd för geografisk 
information lyder: 

1. geografisk information: lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan 
samt på och under sjö- och havsbottnen,

2. sjömätning: registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i ett visst 
vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde,

3. fotografering eller liknande registrering: alla former av avbildningar eller mätningar, och

4. sammanställning av geografisk information: geografisk information i form av avbildning, 
beskrivning eller mätning.

1. Sökande
Ange namn och kontaktuppgifter för sökande. För kontakter avseende kompletterande 
information kommer denna adressinformation att användas. 

2. Geografiskt område
Ange områdesavgränsning i form av administrativ region, indexrutor i SWEREF99 TM, min- 
och maxkoordinater i SWEREF99 TM eller inritat i sjökortsutdrag. 

3. Ändamål
Beskriv vad kartan, tjänsten eller publikationen ska användas till. Ett provtryck av slutlig 
produkt bifogas ansökan i formaten pdf, jpg eller gif.  

4. Innehåll
Behöver bara redogöras för om det handlar om tjänster i form av digitala kartbilder, 
interaktiva kartor eller databaser. Beskriv så tydligt som möjligt vilken information som 
kommer att visas i kartan. Bifoga helst en fullständig specifikation och exempel på kartbilder. 

Beslut. 
Först efter att ett positivt beslut om spridningstillstånd fattats av Sjöfartsverket äger sökanden 
rätt att sälja eller på annat sätt sprida informationen som avses i ansökan. 


	Information
	Tillståndsplikten
	1. Sökande
	2. Geografiskt område
	3. Ändamål
	4. Innehåll
	Beslut.


	Företag: 
	Kontaktperson: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Epostadress: 
	Mobilnummer: 
	Datum: 
	Telefonnummer: 
	GeografisktOmrade: 
	Andamal: 
	Innehall: 
	Ovrigt: 
	SKICKA: 
	Skriva ut: 


