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NORMALAVTAL DRK

Datum: 2007-10-03

Lantmäteriets dnr:
Kommunens dnr:

NORMALAVTAL
Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad,
kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta i
kommuner där fastighetsbildningen är statlig.
Avtal om samverkan avseende uppbyggnad, kvalitetsförbättring
och nyttjande av digital registerkarta (DRK)
Mellan ….…………… kommun och Lantmäteriverket har följande avtal om
samverkan kring uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital
registerkarta (DRK) träffats.

1§

Förutsättningar

Detta avtal avser uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av DRK
(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 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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Omfattning

Uppbyggnad av fastighetsinformationen i DRK är avslutad (med undantag
av vissa fjällområden). Ett fortsatt kvalitetsarbete är en del av förvaltningen
av informationen.
Vid uppbyggnad av DRK samverkade kommunen och Lantmäteriet.
Former och omfattning för denna samverkan är beskriven i Bilaga 2..
Anm: En kommun kan i princip medverka inom en, två eller alla tre modulerna
nedan. Medverkan i modul A förutsätter dock att kommunen tidigare gjort
kvalitetshöjande leveranser som inneburit att kommunen erhåller årliga
ersättningar enligt 2001 års normalavtal.

Modul A
Till kommuner som fått årlig ersättning enligt 2001 års Normalavtal och
som levererat sitt redan upprättade kvalitativt bättre underlag till
förbättringar av fastighetsinformationen i DRK sker fortsatt ersättning för
den samverkan som skedde vid uppbyggnad enligt villkoren för Modul A i
ersättningsmodellen, Bilaga 1.

Modul B
För kvalitetsförbättring av DRK erhåller Lantmäteriet från kommunen
digitalt underlagsmaterial beträffande fastighetsindelningen.
Det erhållna underlaget kan avse ett större område med
primärkarta/baskarta som inte har använts vid uppbyggnad av DRK eller
ett mer begränsat material, inom såväl tätort som landsbygd, som tas fram i
samband med t.ex. upprättande av nybyggnadskarta eller grundkarta.
Ersättning för levererat underlag sker enligt villkoren för Modul B i
ersättningsmodellen, Bilaga 1.
Anm: För att ersättning skall utbetalas skall den årliga leveransen uppnå en inte
obetydlig mängd information och innebära en betydande kvalitetsförbättring.
En grov riktlinje är att en årsleverans innebär minst en kvalitetsförbättrad
gränspunkt per 1000 invånare. Medelleveransen skall dock ligga högre och den
redovisade mininivån vara undantag. Om en större leverans (hel eller del av tätort)
görs ett år kan detta motivera något sänkta leveranskrav ett eller två år därefter.

Modul C
Lantmäteriet erhåller digitala planområdesgränser för nyproducerade
detaljplaner.
Dessa levereras i anslutning till den analoga aviseringen av planen för
registrering i fastighetsregistret.
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Ersättning för levererade planområdesgränser sker enligt villkoren för
Modul C i ersättningsmodellen, Bilaga 1.

Kvalitetsutvecklingsplan
Upprättad kvalitetsutvecklingsplan beskriver möjligheter och
målsättningar för att höja kvaliteten på redovisningen av
fastighetsindelningen i DRK
Kvalitetsutvecklingsplanen redovisas i Bilaga 2 och beskriver kommunens
underlag, framtida planer, berörda geografiska områden, leveransrutiner,
leveranstidpunkter, koordinatsystem, dataformat, målsättningar i tiden
m.m.
Beskrivna målsättningar i kvalitetsutvecklingsplanen är ett stöd vid
bedömningen om ersättning skall utbetalas enligt modul B.

3§

Förfoganderätt till informationen

Lantmäteriet har fri förfoganderätt till uppbyggd DRK som baseras
på kommunens underlag.
Kommunen har fri förfoganderätt till DRK inklusive uppdateringar,
inom det område som i huvudsak baseras på kommunens underlag.
Ovanstående gäller oberoende om DRK levereras till kommunen via
Lantmäteriets leveranssystem eller ingående i en av Lantmäteriets
grunddataprodukter.
De områden där DRK i huvudsak baseras på kommunalt underlag
redovisas på kartbilaga, Bilaga 3. Dessa områden är normalt
identiska med kommunala baskartor/primärkartor.
Kommunen har fri förfoganderätt till de planområdesgränser i DRK
som levererats av kommunen.
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.
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Ekonomisk reglering

Kommunens ersättning regleras av de villkor som är beskrivna i
Ersättningsmodellen, Bilaga 1.
Som ett förtydligande till Ersättningsmodellen, Bilaga 1, noteras att en
förutsättning för att ersättning enligt modul B skall utbetalas är att
kommunen året före ersättningsåret gjort en fullgod leverans.
Exempel: Under 2008 levererar kommunen underlag för kvalitetsförbättring av
DRK. En avstämning görs under kvartal 4 2008 om leveranserna uppfyller
minimikraven. Ersättning för gjorda leveranser under 2008 utbetalas under våren
2009.

De moduler kommunen medverkar i är redovisade i Bilaga 2.

5§

Övergångsregler

För kommun som enligt äldre, nu upphävt, avtal erhöll årliga ersättningar
gäller följande:
Ersättningen för år 2007 erläggs enligt det äldre avtalet, som bygger på
Normalavtal daterat 2001-01-25. Utbetalning sker under våren 2008.
För utbetalningar som görs 2009 och efterföljande år gäller villkoren i detta
nya avtal.
För kommun som inte tidigare erhållit årliga ersättningar gäller följande:
Ersättning för 2007 betalas ut om detta avtal har tecknats före 2008-02-29.
En förutsättning är att kommunen under 2007 har levererat underlag till
kvalitetsförbättringar på sätt som anges i avtalet. Utbetalning sker under
våren 2008.
I tillämpliga fall betalas även ersättning för modul C.

6§

Ansvarsfrågor

Lantmäteriet ansvarar för uppbyggnad och ajourhållning av DRK.
Kommunen ansvarar inför myndigheten för det tekniska underlag som
kommunen levererar som underlag för DRK.

7§

Kontaktpersoner och samråd

Vardera parten utser kontaktperson. Vid förändring av kontaktpersoner
anmäls detta till motparten.
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5

Kontaktpersonerna ska hålla varandra underrättade om planer och
fortgående verksamhet i respektive organisation så att största möjliga
samhällsnytta kan utvinnas genom samverkan.
Ett möte hålls årligen då årets leverans av underlag för
kvalitetsförbättringar stäms av samt att uppgifter i bilagorna 2 och 3 ses
över och förändras vid behov.
Tidpunkt och former för den årliga avstämningen redovisas i Bilaga 2.

8§

Tvist

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

9§

Avtalstid

Detta avtal gäller fr.o.m. ……………………och t.o.m. ………………………
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.
Om ramavtalet sägs upp kan uppsägning av detta avtal ske tidigare. För
sådan uppsägning ska sex månaders uppsägningstid gälla.
Upphör detta avtal att gälla äger vardera parten utan inskränkningar i
tiden rätt att nyttja, bearbeta och sprida information som den ena parten
erhållit av den andre.
Äldre avtal (…………) och överenskommelser berörande samverkan
omkring DRK upphävs i och med tecknandet av detta avtal.
För Lantmäteriverket

För …………………. kommun

Datum

Datum

20XX-XX-XX

20XX-XX-XX

…………………….…………….

……………….…………….

Lantmäteriets avtalsansvarige

Kommunens avtalsansvarige

