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Ersättningsmodell till avtal om samverkan
avseende uppbyggnad, kvalitetsförbättring
och nyttjande av digital registerkarta (DRK)
Kommuner, där statlig Lantmäterimyndighet svarar för fastighetsbildning (SLM-kommuner), erhåller ersättning av Lantmäteriet för
sin medverkan vid uppbyggnad och kvalitetsförbättring av DRK enligt följande ersättningsmodell.
1.

Ersättningen fördelas på tre moduler där en kommun kan medverka inom en eller två eller alla tre delarna. Ersättningsåret är
det år utbetalning sker och grundas på de förutsättningar som
gällde vid årets ingång.

2.

Modulerna definieras enligt följande:
A – Ersättning till kommuner som fått årlig ersättning enligt
2001-års Normalavtal och som har levererat sitt redan upprättade kvalitativt bättre underlag till förbättring av fastighetsinformationen i DRK.
B – Ersättning till kommuner som tidigare levererat och årligen
levererar digitalt underlag till kvalitetsförbättring av fastighetsinformationen i DRK. Ett krav är att kommunen bidrar med allt
tillkommande underlag för förbättringar.
C – Ersättning till kommuner som levererar digitala planområdesgränser till nyproducerade detaljplaner.

3.

Underlag för ersättningsberäkningen är Lantmäteriets redovisade totala intäkter från försäljning av grundläggande information exklusive bild och geodesi året före ersättningsåret. Redovisning av intäkterna görs senast i februari månad ersättningsåret.

4.

Den pott som avsätts för samtliga SLM-kommuners medverkan
utgör 2 % av Lantmäteriets intäkter enligt punkt 3.

5.

Ersättningen fördelas mellan modulerna enligt följande tabell.
Tabellen redovisar procent av den maximala ersättningsandelen
som redovisas under punkt 6.
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Ersättningsår
Modul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

A

60 %

48 %

36 %

24 %

12 %

0%

B

30 %

42 %

54 %

66 %

78 %

90 %

C

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

6.

Enskild kommuns ersättning beräknas utifrån vilken/vilka
moduler kommunen medverkar i förhållande till kommunens
andel av totala folkmängden i samtliga SLM-kommuner.

7.

Kommunernas folkmängd redovisas enligt SCB:s definitiva siffror avseende den 31/12 året före ersättningsåret. I de fall ändring
i kommunindelningen skett vid årsskiftet redovisas dock folkmängden vid ingången av det nya året.

8.

En förutsättning för utbetald ersättning enligt modul B, är att
den årliga leveransen uppnår en inte obetydlig mängd information. Vid bedömningen av mängden information uppmärksammas att
information som insamlats av kommunen inom ramen för teknisk medverkan i fastighetsbildningen och där lantmäterimyndigheten betalat
ersättning för medverkan inte medräknas. De årligen gjorda leveranserna skall dessutom innebära en betydande kvalitetsförbättring
av DRK.

9.

En avstämning görs mellan Lantmäteriet och kommunen för att
bedöma om ersättning för medverkan inom modul B skall betalas ut för det kommande ersättningsåret. Avstämningen görs
under fjärde kvartalet året före ersättningsåret. Lantmäteriet, genom informationslantmätaren, kallar till sådant avstämningsmöte.

Utbetalning av ersättningarna sker normalt under april månad under
ersättningsåret.

