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Nytt Ramavtal mellan Svenska Kommunförbundet och
Lantmäteriet
Det tidigare ramavtalet om samverkan på lantmäteriområdet mellan Svenska
Kommunförbundet och Lantmäteriverket har nu reviderats och utvidgats. Det
nya avtalet gäller under åren 2004 – 06 och innebär en fortsättning och fördjupning av det redan goda samarbetet mellan Lantmäteriet och landets kommuner.
Samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet avser uppbyggnad och informationsutveckling av de grundläggande nationella databaserna med fastighetsinformation och geografisk information. Samverkan inom fastighetsbildningen kommer att ske genom utbyte av information, kommunal medverkan i
statlig fastighetsbildning, utveckling av handläggningsstöd, gemensamma
marknadsinsatser och genom ett gemensamt arkivsystem.
I ramavtalet ingår nu informationsslagen adresser, byggnader, fastighetsindelning, planer, bestämmelser och rättigheter såsom de redovisas i Fastighetsregistret med registerkarta samt topografiska objekt enligt specifikationer för
Lantmäteriets Grundläggande Geografiska Data.
Ramavtalet innehåller även möjligheter att utveckla samverkan t.ex. för ett
eventuellt lägenhetsregister samt för gemensamt framställda regionala produkter.
Modellen för ersättning till kommunerna i ramavtalet har vidareutvecklats.
Grundprincipen att ersättningarna baseras på den kommunala informationens
andel i de nationella baserna ligger fast. Ersättningarna har dock i högre grad
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knutits till faktiska samverkans- och kvalitetsnivåer på så sätt att ökad samverkan och höjd kvalitet på informationen genererar högre ersättning till
kommunerna.
Ramavtalet ger även utrymme för en fortsatt utökning av samarbetet mellan
kommunerna och Lantmäteriet under avtalsperioden.
Som en följd av det nya ramavtalet kommer under första kvartalet ett antal nya
normalavtal att arbetas fram mellan Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriverket. Dessa normalavtal tjänar som mallar för det direkta avtalsslutandet
mellan Lantmäteriet och de enskilda kommunerna. Övergången till de nya
avtalen hanteras genom att någon av parterna säger upp nu gällande avtal. Den
uppsägningstid som anges i de gällande avtalen behöver inte beaktas om parterna är överens om att avtalen skall bytas ut.
Ramavtalet och normalavtalen förvaltas av samverkansgruppen mellan Lantmäteriet och Svenska Kommunförbundet.
Kontaktperson i detta ärende är Marianne Christensson, Svenska Kommunförbundet, tel: 08-452 78 74, e-post: marianne.christensson@svekom.se.
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