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Normalavtal om samverkan mellan Lantmäteriverket och 
kommunerna avseende fastighetsregistrets adress- och 
byggnadsdelar samt planinformation 
Lantmäteriverket och Svenska Kommunförbundet träffade den 22 mars 2000 ett Ram-
avtal om fördjupad samverkan mellan det statliga Lantmäteriet och kommunerna 
inom lantmäteriområdet. 
 
På grundval av Ramavtalet har parterna utarbetat rubricerade Normalavtal som 
underlag för avtal mellan Lantmäteriverket och de enskilda kommunerna. 
 
För behandling av samverkansfrågor finns en partssammansatt arbetsgrupp, 
Samverkansgruppen. Gruppens viktigaste uppgift är att förvalta Ramavtalet och initi-
era åtgärder för utarbetande av Normalavtal. 
 
Till detta cirkulär bifogas beslutet om Normalavtalet, Normalavtalet jämte 
kommentarer och en ersättningsbilaga.  
 
Tecknandet av avtal kan underlättas genom samverkan mellan kommunerna. För 
sådan samverkan kan vissa Länsförbund, läns-MBK-grupper eller SAM-projektet bistå 
kommunerna. 
 
På adressidan (belägenhetsadresser) är frågan om inrättande av ett lägenhetsregister 
till grund för registerbaserad Folk- och Bostadsstatistik (FoB) en aktuell fråga. Det är 
ännu inte klarlagt när en proposition till riksdagen i detta ämne kommer att läggas. 
Bortsett från FoB är frågan om belägenhetsadresser en viktig fråga för samhället. 
Sådana adresser utgör via fastighetsregistret en av samhällets grundläggande data-
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baser till gagn för bl.a. räddningstjänst, polis, taxi och transportplanering inom hem-
tjänst m.fl. kommunala verksamheter. Etableringen av en databas av typen adresser är 
i grunden ett statligt kostnadsansvar. Om detta är parterna överens i Ramavtalet.  
 
Svenska Kommunförbundet kommer att fortsätta sina propåer till regeringen om en 
statlig finansiering av kommunernas adressverksamhet. 
 
Parallellt med förhandlingarna om Normalavtalet har Kommunförbundet haft över-
läggningar med Posten om den samverkan som tidigare reglerats i ett Normalavtal 
mellan dessa parter. Posten har sagt upp detta Normalavtal, men har ingått en Avsikts-
förklaring med Kommunförbundet. Enligt denna ersätter Posten kommunerna med 
1,10 kr per invånare och år under en tvåårsperiod räknat från 2001. Dessa ersättningar 
kommer att utbetalas via Lantmäteriverket i anslutning till de ersättningar som verket 
har att betala enligt rubricerade Normalavtal. Villkoret är alltså att kommunen träffar 
ett avtal med Lantmäteriverket avseende ajourhållning av adressdelen i fastighets-
registret. 
 
Kommuner som har avtal med Posten omfattande 2001 eller senare kan välja mellan att 
låta dessa avtal löpa eller i samråd med Posten växla över till den nya ordningen 
direkt.  
 
Kontaktpersoner i detta ärende är Johan Nordenswan, Svenska Kommunförbundet, tel 
08 - 452 7869, E-post johan.nordenswan@svekom.se 
eller Gösta Pellbäck (SAM-projektet), tel 08 - 556 15710, E-Post 
gosta.pellback@svekom.se 
 
För kommunens relationer till Posten i detta ärende hänvisas till Göran Helmersson, 
Posten Produktion, Koordinering, tel 031 - 62 31 55, E-post 
goran.helmersson@posten.se 
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