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Policy för vidareutnyttjande av Naturvårdsverkets data/information 
 

Inledning 
Naturvårdsverket arbetar för att sprida miljödata och miljöinformation och ser en 
stor nytta för miljöarbetet i att information och data görs så tillgänglig som 
möjligt, lätt att hitta och möjlig att använda vidare i nya sammanhang. Detta 
arbete har sin utgångspunkt i flera olika lagstiftningar och målbilder.1 
 
Naturvårdsverket tog 2012 fram en miljödatastrategi för att styra detta arbete. 
Naturvårdsverkets datapolicy från 2013 är en direkt följd av strategin. 2017 års 
uppdaterade version tydliggör att upphovsmannens ideella rätt till ett verk 
kvarstår även när Naturvårdsverket genom avtal har rätt att tillgängliggöra 
verket för vidare nyttjande. Den tydliggör också att det finns undantag från 
grundprincipen då material ska tillgängliggöras för vidare nyttjande.   

Policy 
Det är bara informationsägaren som kan licensiera data/information. När 
Naturvårdverket beställer data/information anges i avtal och överenskommelser 
att data/information ska levereras med licenser enligt denna policy till 
Naturvårdsverket eller till Naturvårdsverkets datavärd. När Naturvårdsverket ger 
bidrag för miljöövervakning/datainsamling ingår dessa data/denna information i 
svensk miljöinformationsförsörjning och behöver för bred distribution 
tillhandahållas med licenser enligt denna policy.  
 

 Naturvårdsverket tillhandahåller data/information som enligt rådande 
verksamhetsplanering insamlas och/eller används operativt inom 
Naturvårdsverkets infrastruktur för att fullgöra Naturvårdsverkets 
myndighetsuppgift.  

 Rapporter, bilder, filmer och ljudklipp ska licensieras med CC-by licens. 
Övriga data ska licensieras med CC0. Se avgränsningar nedan. 

                                                
1http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2014/psi/ru-psi-2014-10-31.pdf 
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När Naturvårdsverkets rapporter, bilder, filmer och ljudklipp tillgängliggörs med 
CC-by licens  är de fria att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare 
på med enda kravet att upphovsman/upphovsmän ska anges när verket/verken 
används, bearbetas eller sprids. 

 

Naturvårdsverkets data som tillgängliggörs med CC0 är fria att använda, sprida, 
göra om, modifiera och bygga vidare på. 

 

Data/information som omfattas av policyn 
Policyn omfattar data/information som Naturvårdsverket helt eller delvis har 
finansierat framtagandet av och/eller som Naturvårdsverket är 
informationsansvarig myndighet för. Detta gäller också data/information som 
genereras genom Naturvårdsverkets forskningsanslag.  

Policyn omfattar både strukturerad data (mätvärden, data som kan kvantifieras i 
kategorier eller i siffror, metadata) och ostrukturerad data som löpande text, 
bilder, filmer och ljudklipp. 

Avgränsningar 
Policyn omfattar inte information som omfattas av sekretess enligt offentlighets- 
och sekretesslagen (SFS 2009:400), som omfattas av tredje mans upphovsrätt 
enligt upphovsrättslagen (SFS1960:729), som skyddas genom reglerna i 
personuppgiftslagen (SFS1998:204) eller som av annat skäl skyddats av 
Naturvårdsverket. 
 
Policyn innehåller inte riktlinjer för vilken data/vilken information som 
verksamheten ska producera eller vilken kvalitet den ska ha.  

Målgrupp 
Policyn gäller för Naturvårdsverket och påverkar också de myndigheter och 
andra privata eller ideella aktörer som levererar data/information till 
Naturvårdsverket. Även sådana aktörer som lagrar och tillgängliggör 
information för Naturvårdsverkets räkning omfattas av policyn.   
 



NATURVÅRDSVERKET  3(3) 
 

Giltighet 

Denna policy som är en uppdatering av tidigare datapolicy (2013-04-26, 2015-
10-01), gäller från och med 2017-06-01 och kompletterar Naturvårdsverkets 
miljödatastrategi2, den myndighetsgemensamma strategin för 
miljödatahantering3 och Naturvårdsverkets kommunikationspolicy4. 
 
_______ 
 
Beslutande: Björn Risinger, GD 
Föredragande: Mark Marissink, bitr. AC, M 
 
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Ulrika Domellöf Mattsson 
(Mi), Anna Maria Johansson (Mn), Berit Oscarsson (C), Manuela Notter (M) 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Mark Marissink 
 
 
Justeras 
 
 
Björn Risinger 
 
 

                                                
2 http://internt/Global/02-vart-satt/styrandedok/strategi/miljodatastrategi.pdf  
3 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Oppna-data/Strategi-for-miljodatahantering/  
4 http://internt/Global/02-vart-satt/styrandedok/policy/kommunikationspolicy.pdf  


