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NORMALAVTAL NDRK

Datum: 2007-10-03

Lantmäteriverkets dnr:
Kommunens dnr:

Samverkan mellan Lantmäteriverket och X kommun
avseende uppbyggnad, ajourhållning och nyttjande av
nationell digital registerkarta (NDRK)
Mellan…………..kommun och Lantmäteriverket har följande avtal
träffats om samverkan avseende uppbyggnad, ajourhållning och
nyttjande av nationell digital registerkarta (NDRK).

1§

Förutsättningar

Detta avtal avser uppbyggnad, ajourhållning och nyttjande av nationell digital registerkarta (registerkarta som förs med automatisk behandling enligt lagen 2000:224 om fastighetsregister och förordningen 2000:308 om fastighetsregister).
Avtalet bygger på det ramavtal mellan Lantmäteriverket och
Sveriges Kommuner och Landsting om fördjupad samverkan inom
lantmäteriområdet som träffades den 14 maj 2007.
Information som avses i detta avtal får förfogas över på sätt som
anges nedan. Med Lantmäteriet avses Lantmäteriverket och de
statliga
lantmäterimyndigheterna.
Med
kommunen
avses
kommunens förvaltningar samt helägda kommunala bolag.
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2§

Datum: 2007-10-03

Uppbyggnad

Fastighetsindelning
Fastighetsindelningen har byggts upp med stöd av Lantmäteriet och
beslut om DRK har fattats varvid ajourföring startat (månad, år). Frågor rörande uppbyggnaden har reglerats i tidigare samverkansavtal.
Rättigheter och gemensamhetsanläggningar
Alternativ 1
Information om rättigheter och gemensamhetsanläggningar har med
stöd av Lantmäteriet byggts upp enligt Handbok Registerkarta,
gällande författningsstöd och framtagen kravspecifikation.
Beslut om DRK har fattats varvid ajourföring startat (månad, år).
Alternativ 2
Uppbyggnad av rättigheter och gemensamhetsanläggningar sker
med stöd av Lantmäteriet enligt Handbok Registerkarta, gällande
författningsstöd och framtagen kravspecifikation.
Beskrivning av uppbyggnadsläge, leveranser m.m. framgår av bilaga
2 Kommunspecifika uppgifter.
Planer
Alternativ 1
Information om planer har med stöd av Lantmäteriet byggts upp
enligt Handbok Registerkarta, gällande författningsstöd och framtagen
kravspecifikation.
Beslut om DRK har fattats varvid ajourföring startat (månad, år).
Alternativ 2
Uppbyggnad av planer sker med stöd av Lantmäteriet enligt Handbok
Registerkarta, gällande författningsstöd och framtagen kravspecifikation.
Beskrivning av uppbyggnadsläge, leveranser m.m. framgår av bilaga
2 Kommunspecifika uppgifter.
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Datum: 2007-10-03

Bestämmelser
(endast tillämplig för AutoKa-PC kommuner)
Alternativ 1
Information om bestämmelser har byggts upp med stöd av Lantmäteriet enligt Handbok Registerkarta och gällande författningsstöd.
Beslut om DRK har fattats varvid ajourföring startat (månad, år).
Alternativ 2
Uppbyggnad av bestämmelser sker med stöd av Lantmäteriet enligt
Handbok Registerkarta och gällande författningsstöd.
Beskrivning av uppbyggnadsläge, leveranser m.m. framgår av bilaga
2 Kommunspecifika uppgifter.
Kommunen disponerar utan kostnad befintlig DRK-information i
Lantmäteriets databas (GDB-Alfa) för uppbyggnad av NDRK i
kommunens landsbygdsdelar.
3§

Beslut om DRK

Alternativ 1
Beslut om DRK avseende fastighetsindelningen fattades 200X-XX-XX
och beslut avseende övrig information 200X-XX-XX.
Alternativ 2
Beslut om DRK avseende fastighetsindelningen fattades 200X-XXXX.
För beslut rörande övrig information se bilaga 2 Kommunspecifika
uppgifter.
Arbetsgång
När kommunen förberett ajourhållningen av NDRK gör Lantmäteriet
tillsammans med kommunen en genomgång (kontroll) av att infor-
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Datum: 2007-10-03

mationsöverföringen fungerar tillfredställande och att alla krav är
uppfyllda för att besluta om NDRK och påbörja ajourhållning.
Därefter fattar kommunen och Lantmäteriet ett gemensamt beslut att
starta NDRK. Dokumentationen av detta beslut omfattar följande:
•

Beslutshandling

•

Enkel databasbeskrivning

•

Dokument från slutlig kvalitetsgenomgång med kommunen

4§

Förfoganderätt till informationen

Lantmäteriet har i enlighet med Ramavtal 2007-05-14 och dess
ersättningsbilaga fri förfoganderätt till information som levererats
från kommunen för att ingå i NDRK.
Kommunen har i enlighet med Ramavtal 2007-05-14 och dess
ersättningsbilaga fri förfoganderätt till den digitala kopian av NDRK
i kommunens system.
Anm: Detta att skilja från när Lantmäteriet tillhandahåller grunddataprodukter
och förlagsprodukter via återförsäljare. Kommunernas behov av sådana produkter
tillgodoses genom beställning hos återförsäljare. Kommunens rätt att använda
produkterna regleras i avtal och innebär i normalfallet fri förfoganderätt i
kommunens verksamhet oavsett organisationsform. Kommun som uppdrar åt
annan än kommunal förvaltning att utföra kommunal verksamhet skall i avtal
förbinda denne att inte använda informationen till annan verksamhet.

5§

Ekonomisk reglering

Kommunens årliga ersättning styrs av samverkansnivåer och regleras av de villkor som är beskrivna i ramavtalets ersättningsbilaga.
Ersättningsbilagan bifogas detta avtal som bilaga 1.
Utbetalningsdatum anpassas till Lantmäteriets rutiner för utbetalning av årliga ersättningar till kommunerna som normalt sker under
april månad.
6§

Övergång till annan samverkansnivå

Övergång till annan samverkansnivå sker i överenskommelse mellan
parterna och föregås av test av nya rutiner samt kontroll av informationens kvalitet. Övergång sker i samband med månadsskifte.
Parternas avtalsansvariga framgår av bilaga 2 Kommunspecifika
uppgifter. Den avtalsansvarige eller av denne delegerad person bemyndigas att överenskomma och påteckna förändringar i bilaga 2
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som kan bli aktuella under avtalstiden, t.ex. övergång till annan
samverkansnivå.
7§

Ajourhållning

Parterna är överens om att starta ajourhållning med stöd av Gränssnitt 2000 så snart det är tekniskt och praktiskt möjligt.
NDRK ska normalt vara ajourförd senast 2 arbetsdagar efter det att
motsvarande ajourföring gjorts i fastighetsregistret.
För fastighetsindelningen tillämpas periodisk ajourhållning innan
det är möjligt att använda Gränssnitt 2000.
För rättigheter och gemensamhetsanläggningar tillämpas Gränssnitt
2000 utan föregående periodisk ajourhållning.
För planer tillämpas periodisk ajourhållning.
Anm:
Bestämmelser förutsätts ajourföras av samtliga KLM i egen databas.

8§

Ansvarsfrågor

Kommunen ansvarar för att till Lantmäteriet levererad information
uppfyller kraven i Handbok Registerkarta, gällande författningsstöd
och framtagna kravspecifikationer.
Lantmäteriet ansvarar för att den levererade informationen kontrolleras, lagras och görs tillgänglig för samhällets behov.
Lantmäteriet har också förvaltningsansvaret för Gränssnitt 2000.
Kommunen ansvarar för att kommunens system anpassas till att
leverera fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar enligt specifikationen för Gränssnitt 2000.

9§

Kontaktpersoner och samråd

Vardera parten utser kontaktperson för NDRK avtalet. Parternas
kontaktpersoner framgår av bilaga 2 Kommunspecifika uppgifter. Vid
förändring av kontaktperson anmäls detta till motparten.
Kontaktpersonerna ska hålla varandra underrättade om fortgående
verksamhet i respektive organisation så att största möjliga samhällsnytta kan utvinnas genom samverkan.
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10§

Datum: 2007-10-03

6

Tvist

Eventuell tvist om tolkningen av avtalet ska i första hand hänskjutas
till den samverkansgrupp som hanterar frågor om samverkan mellan
Lantmäteriet och kommunerna.
11§

Avtalstid

Detta avtal gäller fr.o.m. 200X-XX-XX t.o.m. 200X-XX-XX.
Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen sex månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta ska avtalet anses vara förlängt med
ytterligare ett år i taget.
Genom undertecknandet av detta avtal upphör tidigare
samverkansavtal med dnr XXXXX att gälla fr.o.m. 200X-XX-XX.
Upphör detta avtal att gälla på grund av att den kommunala lantmäterimyndigheten avvecklas är det parternas ambition att upprätta
ett nytt avtal baserat på aktuellt normalavtal för DRK i kommuner
där fastighetsbildningen är statlig. Om detta inte sker får vardera
parten använda information som erhållits av den andre endast för
myndighetsuppgifter.
Upphör detta avtal att gälla av någon annan anledning äger vardera
parten utan inskränkningar i tiden rätt att nyttja, bearbeta och sprida
information som den ena parten erhållit av den andre.
För Lantmäteriverket

För ……………. kommun

Datum

Datum

20XX-XX-XX

20XX-XX-XX

…………………….…………….

……………….…………….

Lantmäteriets avtalsansvarige

Kommunens avtalsansvarige

H :\D O KU MENT\FU NKTIO NEN\AVTAL SKL\ND RK\NO RMALAVTAL ND RK 2 0 0 7 -1 0 -0 3 .D O C

