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Nya Normalavtal till Ramavtal om fördjupad samverkan
inom lantmäteriområdet mellan det statliga lantmäteriet
och kommunerna
Bakgrund - Ramavtal 2004
Det tidigare ramavtalet om samverkan inom lantmäteriområdet mellan
Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriverket reviderades och utvidgades
i och med det nya Ramavtalet 2004. 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 dels uppbyggnad och
informationsutveckling av de grundläggande nationella databaserna med fastighetsinformation och geografisk information, dels samverkan inom fastighetsbildningen genom utbyte av information, kommunal medverkan i statlig
fastighetsbildning, utveckling av handläggningsstöd, gemensamma marknadsinsatser och genom ett gemensamt arkivsystem. Modellen för ersättning till
kommunerna i ramavtalet har vidareutvecklats så att ersättningarna i högre
grad har knutits till faktiska samverkans- och kvalitetsnivåer.
Mer information om Ramavtalet återfinns i Kommunförbundets cirkulär
2004:10.
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Nya framtagna normalavtal
Nya normalavtal har gemensamt tagits fram av Kommunförbundet och Lantmäteriverket och skall tjäna som mallar för det direkta avtalsslutandet mellan
Lantmäteriverket 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. Såväl ramavtalet som vidhängande
normalavtal förvaltas av samverkansgruppen mellan Lantmäteriet och Svenska
Kommunförbundet.
Normalavtalet KFF omfattar kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning.
Enligt avtalet uppdrar Lantmäterimyndigheten i länet åt kommunen att utföra
förrättningsförberedelser såsom utstakning, mätning, beräkning och förrättningskartor. Efter genomförd fastighetsbildning överförs data om denna till
kommunen för att införas i kommunens databaser och kartor. Kommunens
arbetsinsatser i förrättningsmedverkan ersätts efter nedlagd tid eller som fast
pris enligt överenskommelse.
Normalavtalet NDRK omfattar uppbyggnad, ajourhållning och nyttjande av
nationell digital registerkarta och innehåller informationsslagen fastighetsindelning, rättigheter, planer och bestämmelser. De kommunala lantmäterimyndigheterna levererar registerkarteinformation till Lantmäteriet för integrering
av denna information i den nationella digitala registerkartans databaser. Lantmäteriet tillhandahåller till kommunen befintlig registerkarteinformation som
komplettering av kommunens landsbygdsdelar. Informationsflödet gäller både
vid uppbyggnad och vid ajourhållning av NDRK. Kommunen har fri dispositionsrätt till den digitala registerkartan över kommunen i sina system och
Lantmäteriet har fri dispositionsrätt till NDRK inom ramen för gällande övergripande lagstiftning.
Ersättning till respektive kommun utgår efter en trappstegsformad ersättningsmodell, där graden av samverkan rörande informationsinnehåll och
ajourhållningskvalitet avgör ersättningens storlek.
Normalavtalet ABT omfattar fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar
samt topografisk information. Kommunen åtar sig att leverera till Lantmäteriet
den information till fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar som uttrycks i förordningen om fastighetsregister. ABT-avtalets topografiska komponent utgörs av sådan information som ingår i Lantmäteriets databas GGD
och som finns beskriven i en objektkatalog fogad till avtalet. Normalavtalet
omfattar både uppbyggnad och ajourhållning av de aktuella informationsslagen. Beträffande uppläggningen av adresser gäller dock särskilda regler. Även
beträffande ABT-avtalet utgår ersättning till kommunen enligt en trappstegsformad modell där graden av samverkan, uttryckt i termer av informationsinnehåll och kvalitet avgör ersättningens storlek. Förändringar i ersättningens
storlek, betingade av förändringar av samverkansnivån kan ske under avtalstiden.
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Kommande normalavtal
Ett nytt normalavtal avseende kommunal medverkan i DRK för kommuner
med statlig fastighetsbildning är under utarbetande. Befintligt normalavtal
för DRK gäller därför tills vidare. Likaså pågår normalavtalsarbete rörande
gemensamt framställda regionala databaser. Ett avtal om samordning av
servicefunktioner och handläggningsstöd för KLM-kommuner är också under
framtagande. Dessa avtal planeras vara klara under hösten 2004.

Kommunförbundet planerar i samarbete med Lantmäteriet att erbjuda kommunerna konferenser med närmare information om normalavtalen.
Ramavtal och framtagna normalavtal finns att hämta på Svenska Kommunförbundets webb-plats, www.lf.svekom.se.
Kontaktperson i detta ärende är Marianne Christensson, Svenska Kommunförbundet, tel: 08-452 78 74, e-post: marianne.christensson@svekom.se.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Plan- och miljösektionen
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