
Exporter ur MRR 

Exporten ur MRR kommer att kunna levereras från och med den 9 mars 2022. 
Exporten levereras därefter första måndagen varje månad. 
Om ni inte vill ha exporten varje månad kan ni vid behov beställa den från SGU:s kundservice. 
 
Avgift för exporten ur MRR 
Angående exporten ur MRR så måste SGU ta ut en avgift för varje export.  
Mineralrättigheter ingår i Geodatasamverkan, vilket innebär att vi tillhandahåller datasetet till de 
kunder som betalar avgift till geodatasamverkan.  
Vi tillhandahåller också samma information till andra kunder mot den avgift som finns i vår prislista.  
Det innebär att vi inte får eller kan tillhandahålla informationen utan kostnad till någon aktör som 
inte betalar avgift till geodatasamverkan.  
 
 
Geodatasamverkan 
Syftet med geodatasamverkan är att underlätta tillgången till geodata. Genom ökad samverkan 
mellan offentlig förvaltning och företag fås en effektivare hantering av försörjning av geodata – på 
lokal, nationell och internationell nivå. 

Geodatasamverkan ger myndigheter, kommuner och andra organisationer tillgång till ett samlat 
utbud av geodata. Det är Lantmäteriet som ansvarar för att samordna geodatasamverkan. 
Myndigheter, regioner, kommuner och organisationer med offentlig uppgift kan teckna avtal och får 
då tillgång till geodata och tjänster för offentlig användning. Produktutbudet för Geodatasamverkan 
innehåller geodata och tjänster från Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). 

Läs mer på Lantmäteriets webbplats Geodatasamverkan | Lantmäteriet (lantmateriet.se) 
 
 
Så här gör ni för att beställa exporten 
För att ni ska kunna få en export levererad till er varje månad behöver ni skicka in följande uppgifter: 

- Fullständig post, leverans- samt fakturaadress med ev. referenskoder som ofta krävs vid 

fakturering 

- Organisationsnummer 

- Referensperson på beställare 

- Epost-adress dit exporten ska skickas 

- Ev. VAT-nr att ange vid registrering av utländsk kund. VAT-nr är en form av 

momsregistreringsnummer som utländska företag- och myndigheter använder sig av. Viktigt 

också att få med adresser- och referensperson även på dessa kunder enl. ovan. 

Skicka in uppgifterna till kundservice@sgu.se med information om att det gäller exporten ur MRR. 
 
Avgiften per export är 1200 kronor. 
 
Alla leveranser faktureras automatiskt. Fakturorna skickas ut elektroniskt- eller per post. 
 
Varje anmälan genererar månatlig leverans. Om ni inte vill ha exporten skickad månadsvis mailar ni 

till kundservice kundservice@sgu.se och anmäler varje gång ni vill ha exporten. 
 
 



 
Exporten levereras i shapeformat 
Observera att vi till en början levererar exporten i shapeformat men kommer att övergå till 

geopackageformat. Övergången kommer inte att ske före sommaren utan troligen från 1 september. 

Mer exakt information återkommer vi med i god tid. 

 
Exportens innehåll 
Ansökta undersökningstillstånd p1p2 ansoktaUTp1p2 
Ansökta undersökningstillstånd p3 ansoktaUTp3 
Beviljade undersökningstillstånd p1p2 beviljadeUTp1p2 
Beviljade undersökningstillstånd p3 beviljadeUTp3 
Förbudsår p1p2  forbudUTp1p2 
Förbudsår p3   forbudUTp3 
Förfallna undersökningstillstånd p1p2 forfallnaUTp1p2 
Förfallna undersökningstillstånd p3 forfallnaUTp3 
Ansökta bearbetningskoncessioner  ansoktabk 
Beviljade bearbetningskoncessioner  beviljadebk 
Förfallna bearbetningskoncessioner  forfallnabk 
Ansökta markanvisningar  ansoktama 
Beviljade markanvisningar  beviljadema 
Beviljade torvkoncessioner  beviljadetk 
 
 
 
 
 
 
 


