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NORMALAVTAL 
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Kommentarer till avtal om ajourföring av fastighetsre-

gistrets adress- och byggnadsdelar samt tilläggsin-

formation till planer i  allmänna delen 

1 §  Bakgrund 

Ramavtalet behandlar frivillig kommunal medverkan i den statliga 
lantmäteriverksamheten. En lag om lägenhetsregister som medför 
skyldighet för kommunerna att fastställa belägenhetsadresser för bo-
stadsentréer beräknas träda i kraft under år 2001. Om inte annat 
framkommer vid riksdagsbehandlingen av detta förslag förutsätts 
avtalet täcka in även denna nya situation. 

2 §  Avtalets omfattning 

Paragrafen beskriver en fullständig samverkan inom området. Om 
kommunen vill avstå från någon del stryks aktuellt avsnitt. Nuva-
rande lag och förordning om fastighetsregistret medger inte formellt 
möjligheten för kommunen att registrera planbeslut direkt i fastig-
hetsregistret. Kommunen kan dock registrera planförslag. Lantmäte-
riverket och Svenska Kommunförbundet är överens om att verka för 
ändringar i författningarna så att principen om registrering vid käl-
lan kan tillämpas fullt ut även beträffande planinformation. 

3 §  Kommunens åtagande 

Det kan, beroende på den kommunala organisationen, vara aktuellt 
att ha olika operatörer för adress- respektive byggnadsdel och plan-
information. För Lantmäteriverket är det därför av intresse att ansva-
riga personer utses. Samtidigt är det viktigt för helheten att det finns 
en kontaktperson för avtalet som helhet (se 7 §). Adressdelen be-
traktas som fullständig när den helt övervägande delen av kommu-
nens registrerade byggnader har adresser och alla byggnader med 
folkbokfört boende har unika adresser till alla bostadsentréer. Av öv-
riga registrerade byggnader skall offentliga byggnader, samlingslo-
kaler, industrier och kontor som normalt är målpunkter för trans-
porter och besökare ha adress. Fritidshus i utpräglade fritidsområ-
den får sakna adress. 
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För att adressdelen skall anses vara kvalitetskontrollerad krävs att 
adresserna kan användas i samhället enligt det mellan Svenska 
Kommunförbundet, Lantmäteriverket, Riksskatteverket och Posten 
AB utvecklade s.k. basadresskonceptet. Före uppläggning av lägen-
hetsregister krävs viss kvalitetskontroll av adressdelen. Denna utförs 
inom ramen för av kommunen och Lantmäteriet gemensamt framta-
gen plan. 

I byggnadsdelen skall finnas byggnader som skall ha adress samt öv-
riga byggnader som är taxerade för bostadsändamål, samt byggna-
der som utan att vara taxerade används för folkbokfört boende. 
Byggnader som rivs eller förstörs skall avregistreras. 

I kommunens åtagande ingår att svara för att aktualiteten och kvali-
teten i adress- och byggnadsdelarna bibehålls genom att delarna 
ajourförs så snart förändringar i fastigheter eller bebyggelse inträffat. 

Detta innebär att kommunen måste ha bevakningsrutiner som tidigt 
fångar in förändringar så att byggnader och adresser normalt  finns 
registrerade innan inflyttning sker och folkbokföring aktualiseras. 
Inaktuella uppgifter skall avregistreras. För kommunens del kan 
kravet på effektiv bevakning innebära att avtal om rapportering bör 
träffas med kommunala bolag och samarbetsparter. Vid upphand-
ling av entreprenader inom exempelvis renhållning bör entreprenö-
rens återrapporteringsskyldighet till kommunen anges omfatta alla 
de uppgifter som behövs för att fastighetsregistret skall kunna hållas 
aktuellt.  

Det kan också vara motiverat att kommunens delegationsordning ses 
över så att beslut om belägenhetsadresser kan fattas tillräckligt 
snabbt. En sådan översyn bör komma till stånd i anslutning till att -
lagen om lägenhetsregister träder i kraft, eftersom folkbokföringen 
ställer nya krav på kommunens handläggning av adressärenden. 

Om planförslag registreras är det viktigt att detta sker fullständigt 
för alla slag av planer som beslutas av kommunen. Förslagen bör re-
gistreras i ett så tidigt  skede av handläggningen som möjligt, dock 
först sedan förslagen vunnit viss stadga genom något politiskt beslut.  

4 §  Lantmäteriverkets åtagande 

Lantmäteriverkets åtagande att göra fastighetsregistrets uppgifter 
tillgängliga på marknaden utesluter inte att kommunen kan tillhan-
dahålla adress- och byggnadsuppgifter ur eget system på motsva-
rande sätt.  
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Lantmäteriverkets åtagande att tillhandahålla användargränssnitt 
och ajourföringssystem innebär inget nytt åtagande vad gäller an-
slutningar och kommunikationskostnader. Nuvarande ajourförings-
system för adresser och byggnader avvecklas under år 2002 och er-
sätts av ett system som möjliggör samordnad ajourföring av 
adresser, byggnader och lägenhetsregistret. Möjlighet till 
uppdatering av informationen genom satsvis överföring mellan 
kommunens och Lantmäteriverkets system enligt överenskommet 
format kan skapas när fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar 
förs i ny teknisk miljö. 

För ajourföring av planinformation kan en tidpunkt för övergång till 
nytt ajourföringssystem inte fastläggas. Vad som sker i frågan om re-
gistrering av planinformation vid källan har avgörande betydelse. 

Lantmäteriverket förutser att Gränssnitt 2000 skall utvecklas för att 
kunna användas  för ajourföring av adress- och byggnadsinforma-
tion. Lantmäteriet åtar sig att hålla kommunen successivt underrät-
tad om denna utveckling och eftersträvar goda kontakter med kom-
munens systemleverantör. 

Åtagandet att genomföra utbildning i ajourföring och tillhandahålla 
handledningar m.m. innebär att inga avgifter tas ut för kurser och 
utbildnings- och informationsmaterial. För övriga kostnader som är 
förenade med utbildningen svarar kommunen. 

Samordningen av utbetalningarna av ersättningarna till kommunen 
förutsätter avseende Posten att ett avtal träffats mellan Lantmäteri-
verket och Posten Sverige AB. Mellan Svenska Kommunförbundet 
och Posten Sverige AB föreligger en Avsiktsförklaring, där Posten 
förbinder sig att ersätta kommunerna med 1,10 kr per invånare och 
år under en tvåårsperiod räknad från den 1 januari år 2001. 
Bestämmelsen i 4 § är alltså villkorad med att en sådan ordning kan 
realiseras. 

6 §  Ersättning till kommunen jämte bilaga 2 

I ramavtalet förutsätts att ersättningsmodellen kan omprövas först 
efter år 2003. Ersättningsnivåerna skall dock omprövas årligen. 

Incitamentet utbetalas för kommunens åtagande. Om åtagandet ökar 
utbetalas incitament för tillkommande delar. 

Kommunen meddelar Lantmäteriverket vilket eller vilka konton som 
ska anges som mottagare av utbetalda ersättningar. 


