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Sammanfattning
All data som visas i VattenInformationsSystem Sverige (VISS) kommer någonstans ifrån. En del
är framtaget av olika länsstyrelser, annat kommer från externa myndigheter och andra
samhällsfunktioner.
Eftersom VISS publicerar dessa uppgifter på internet, är det viktigt att data klassas och märkes
med rätt ursprung, men också vilken rätt tredje part har till att använda och bearbeta data.
Det finns flera olika typer av klassningar som blivit vedertagna standarder. Här är det Creative
Commons, som används både av Naturvårdsverket (NV) och Riksantikvariatämbetet (RAÄ),
som varit föremål för granskning.
Rekommendationen är att Länsstyrelsen använder sig av beteckningen CC0 (också kallat CC BY),
dvs allt är fritt!

Varför CC0?
Länsstyrelsen agerar på det allmännas uppdrag (via riksdag och regering, EU-direktiv och
liknande) vilket gör att all informationsinhämtning och bearbetning sker för det allmännas bästa.
Det är en skattefinansierad verksamhet som inte har några lönsamhetskrav. Allmänheten äger
därmed redan informationen.
För att skydda både miljö och människor från olika skador, fysiska eller ekonomiska, är vissa
uppgifter skyddade. Det kan handla om hotade arter, dricksvattenuttag, mätstationer eller dylikt.
Dessa visas inte överhuvudtaget på extern webbsida.
Den information som visas på webben är redan tillgänglig för så många människor, som
dessutom har rätt till den, genom offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och andra
regelverk, att copyrightmärkning eller inskränkningar i användandet blir redundant.
Genom att märka den med CC0 ”allt är fritt” låter vi istället tredje part få tillgång till och kunna
bearbeta informationen, samtidigt som Länsstyrelsen har ryggen fri om data förvanskas i
bearbetningen.

ERKÄNNANDE
CC BY
Licensen innebär att upphovsmannen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera
och bygga vidare på sitt verk. Även för kommersiella sammanhang. De som använder de
licensierade verken ska uppge upphovsmannens namn när de använder, bearbetar eller sprider
verk
Mer om CC0 finns att läsa på följande länk: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/

Säkerhet och sekretess
Den information som görs tillgänglig för nedladdning och bearbetning via export- och APIsidorna är samma som visas publikt på webben.

Hela VISS har gått igenom en informationsklassning och den information som visas externt har
bedömts uppfylla alla de lagkrav och regleringar som ställs på publik data. Inga känsliga uppgifter
gällande vare sig person eller miljö/säkerhet visas.

Är all data fri?
All data som Länsstyrelsen producerat själva är fri.
Bakgrundskartorna kommer från Lantmäteriet, Statens Geologiska Undersökningar med flera,
och dessa märks med vanlig copyrightmärkning enligt vidareutnyttjaravtalet som länsstyrelserna
har med LM. Dessa kartor vissa på webben som en bakgrundsbild, men är inte nedladdningsbara,
varför CC0 inte inkräktar på ursprungsleverantörens copyrightmärkning.
Vissa datatyper kommer från andra leverantörer, t ex SMHI, via en så kallad WMS-tjänst. Denna
skyddas av utgivarens, t ex SMHIs, upphovsrätt.
SGU
På SGU:s hemsida finns en artikel om upphovsrätt som citeras här:
”Upphovsrätt
SGUs information omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga
verk. SGUs information får inte bearbetas på ett sätt som innebär att informationen förvanskas
eller upphovsrätten kränks på annat sätt.
Du får framställa analoga utskrifter av SGUs information för internt bruk och externt sprida
enstaka analoga utskrifter. Du får även använda SGUs information i verksamhetsanknutna
rapporter, remisser eller liknande, också för extern spridning.
Vid publicering eller annan användning av SGUs information ska SGU namnges enligt följande:
© Sveriges geologiska undersökning.
Om du vill använda någon av våra bilder, kontakta SGUs kundtjänst.

Friskrivning
SGU friskriver sig från ansvar för skada eller annan olägenhet som kan uppkomma till följd av
nyttjandet av vår information, för sig eller tillsammans med annan information.
I dokument som är skannade eller OCR-tolkade kan det förekomma fel i form av saknade kartor,
bilagor och sidor, felvända sidor och stavfel.”
SLU
På SLU:s hemsida finns följande information under rubriken Upphovsrätt:
”Besökare har inte rätt att fritt ladda ned och använda bilder från webbplatsen. Den som önskar
kontakt med någon av våra fotografer eller vill köpa rätten att utnyttja bilder från våra
webbplatser kan kontakta kommunikationsavdelningen via webbredaktionen.
Nyhetstexter och pressmaterial publicerade på www.slu.se får citeras och vidareförmedlas med
angivande av källa, men inte användas i kommersiellt syfte utan tillstånd, eller på sätt som kan
skada universitetet. Inte heller får webbplatsens design kopieras och användas i andra syften”

RAÄ och NV
Båda dessa har valt att släppa copyrighten fri, CC0. På RAÄ:s hemsida finns följande
information:
”Riksantikvarieämbetet strävar efter att så mycket som möjligt av materialet på våra
webbplatser ska vara fritt och tillgängligt att använda. Därför använder vi oss av Creative
Commons, som är en licensmodell som tydligt visar vad man får lov att göra med det material
vi har upphovsrätten till.
Genom att märka fotografier, och annat material, med en Creative Commons-licens
underlättar vi användandet av vårt material. Som standard använder vi den enklaste och friaste
licensen, CC BY. Vi har även många fotografier i våra arkiv där upphovsrätten är utslocknad,
dessa märks med CC-PD-Mark eller ingen upphovsrätt.”

Vad säger juristerna?
Efter förfrågan hos juristerna på Länsstyrelsen i Jönköpings län kan konstateras att de inte känner
till något om detta.
Det verkar inte finnas vare sig lokal eller nationell policy för hur data ska märkas. En nationell
policy för Länsstyrelsen i copyright-frågor vore högst önskvärd.
Vad säger IT?
Efter förfrågan till IT-säkerhetschef Mikael Nordelind har jag fått svaret, att det finns ingen
policy eller rekommendation från IT:s håll. Däremot är det, både från IT:s men också från
verksamhetens håll önskvärt att en sådan tas fram för enhetlig bedömning av informationen.
VISS hämtar t ex samma information från 21 olika länsstyrelser, denna information måste
bedömas likvärdigt på alla län. Dessutom underlättar en gemensam bedömning hanteringen från
IT:s sida, vad beträffande tekniska lösningar.

