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0 Sammanfattning

I ramavtalet fastläggs  översiktliga principer för Lantmäteriets och
kommunernas samverkan inom informationsförsörjningen och
fastighetsbildningen.  Vidare redovisas grunderna för hur parterna
får förfoga över informationen och hur den får utnyttjas i parternas
verksamhet. Grunderna för beräkning av ersättningar för
kommunernas medverkan i informationsförsörjningen anges.

Slutligen anger avtalet hur samverkansfrågorna mellan Lantmäteriet
och Svenska Kommunförbundet fortsättningsvis skall hanteras.

De delar av avtalet som har karaktär av riktlinjer för samverkan och
kommande normalavtal mellan Lantmäteriverket och Svenska Kom-
munförbundet redovisas inramade. Ramavtalet förutsätter att par-
terna med Ramavtalet som utgångspunkt tillsammans utarbetar be-
hövliga normalavtal till grund för avtal mellan Lantmäteriet och en-
skild kommun.

Ramavtalet kan behöva förändras med anledning av Lantmäteri-
utredningen och kommande EU-direktiv med efterföljande
behandlingar.

1 Syftet med Ramavtalet

Ramavtalets syfte är att beskriva gemensamma synsätt och avsikter
samt föreslå modeller för samverkansformer, finansierings- och er-
sättningsgrunder för:

• Kommunernas och Lantmäteriets medverkan i uppbyggnad och
ajourhållning av nationella och kommunala grundläggande data-
baser.

• Gemensamt ägda förädlade databaser.

• Avisering av kommunal information till statliga myndigheter via
Lantmäteriets system.

• Kommunernas respektive Lantmäteriets köp och nyttjande av
varandras grundläggande geografiska databaser och produkter.
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• Kommunal medverkan i fastighetsbildning.

Syftet med detta Ramavtal är också att skapa möjligheter att tillsam-
mans agera för att åstadkomma förbättringar i författningar och re-
gelverk som styr lantmäteriverksamheten samt att skapa goda förut-
sättningar för samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna på
såväl central som lokal nivå.

Med Ramavtalet som underlag utarbetar parterna s k normalavtal
som sedan kan användas som mallar för bindande avtal mellan
Lantmäteriet och enskilda kommuner.

2 Behovet av samverkan, en bakgrund

2.1 Europeiskt perspektiv
Internationellt utpekas lägesrelaterad information som särskilt viktig
inom informationsområdet. Ansträngningar görs på Europanivå att
skapa en harmoniserad informationsstruktur (SDI-konceptet) för
datautbyte över nationsgränser. Samverkan mellan Lantmäteriet och
kommunerna kommer att påverkas av detta initiativ. En
grundläggande komponent i detta koncept är uppbyggnaden av
nationella grunddata som skall kunna utgöra dels ett nationellt
dataset i sig, och dels utgöra en nationell bas för olika typer av
förädlade produkter. De förädlade produkterna kan innehålla olika
kundanpassade tillägg eller utsnitt ur den nationella databasen.

Samverkan mellan Lantmäteriet och den kommunala sektorn
kommer att präglas av de data som prioriteras inom SDI-konceptet:
fastighetsindelning, adresser, geodetiskt referenssystem,
administrativ indelning samt vissa topografiska objekt såsom
byggnader, kommunikationsnät och markanvändning.

Det kommer inte att från EU anvisas någon särskild finansiering av
detta arbete utan det förutsätts ske genom den ordinarie
verksamheten i respektive land och organisation.

2.2 Svenskt lantmäteri
Stat och kommun bedriver tillsammans lantmäteriverksamhet i vårt
land. Ett väl fungerande samarbete och ett omfattande flöde av geo-
grafisk information är nödvändiga förutsättningar för effektiva verk-
samheter och en samhällsekonomiskt effektiv resursanvändning.
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2.3 Statens ansvar
Lantmäteriet har ett nationellt ansvar inom hela lantmäteriområdet –
geografisk information, fastighetsinformation, fastighetsbildning och
geografisk informationsteknik. Lantmäteriet har statens uppdrag att
bedriva denna verksamhet. En del av Lantmäteriet, Metria, arbetar
till stor del med konkurrensutsatt uppdragsverksamhet vilket ställer
höga krav på konkurrensneutralitet vid intern upphandling av
tjänster.

Lantmäteriverket fastställer ortnamn i den utsträckning inte någon
annan myndighet har sådan befogenhet.

2.4 Kommunernas ansvar
Kommunernas lantmäteriverksamhet är genomgående frivillig och
har växt fram ur det egna behovet av geografisk information och
fastighetsinformation och en i samhällsbyggnadsprocessen
integrerad fastighetsbildning.

Enligt plan- och bygglagen har kommunen ansvar för att det finns
tillgång till ett korrekt kartunderlag i planläggningen och
plangenomförandet. Likaså håller kommunen grundläggande
geografisk information för planering, projektering, byggande och
dokumentation för tekniska försörjningssystem. För att kunna svara
för dessa betydande samhällsfunktioner, bygger kommunerna lokala
geodetiska referensnät och databaser med geografisk information
och fastighetsinformation.

Lagen om kommunal lantmäterimyndighet är styrande för de kom-
muner som ansöker om att få inrätta sådan myndighet.

Kommunerna spelar en viktig roll i nationens försörjning med geo-
grafisk information. Information som skapas i kommunerna används
även av andra avnämare i samhället.

Kommunerna sätter belägenhetsadresser och fastställer ortnamn som
krävs för den kommunala verksamheten.

En lagstiftning som reglerar ett rikstäckande lägenhetsregister väntas
vidare träda i kraft under år 2004. Adresserna skall användas som
underlag för beteckningarna i lägenhetsregistret som skapas till
grund för folkbokföring på lägenhet och registerbaserad hushålls-
och bostadsstatistik.
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Enligt föreliggande förslag skall kommunerna ajourföra
lägenhetsregistret. Former och villkor för detta arbete förutsätts
fastläggas i särskild ordning.

2.5 Nationella databaser
Nationella databaser med grundläggande information om landska-
pet, fastigheter, byggnader, belägenhetsadresser, vägar, planer, be-
stämmelser, fornlämningar och rättigheter utgör grunden i samhäl-
lets försörjning med geografisk information. Ingen befintlig organi-
sation kan på egen hand samla in och ajourhålla alla dessa informa-
tionsslag. Det krävs samverkan mellan en rad organisationer inom
stat och kommun för att samla data, bygga upp databaser och ajour-
hålla dem. Denna samverkan måste ses i ett större sammanhang –
som en del i en nationell informationsinfrastruktur.

Idag finns ett antal databaser som är nationella och som ajourhålls
genom olika typer av samverkan. En av dessa databaser är
fastighetsregistret med sina olika delar. Fastighetsregistrets innehåll
och förande regleras av Lag (2002:224) om fastighetsregister och
Förordning (2000:308) om fastighetsregister.

Till fastighetsregistret hör en beskrivning av fastigheternas geometri,
en digital registerkarta (DRK), som är under vidareutveckling. Staten
har ansvaret för att sammanställa en Nationell Digital Registerkarta
(NDRK) med samtliga fastigheter, planer, bestämmelser och
rättigheter redovisade.

Fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar förs på frivillig grund
av respektive kommun. Delarna är av grundläggande betydelse i den
nationella informationsinfrastrukturen. Parterna är överens om att
det är av största vikt att alla kommuner medverkar i förandet av
dessa delar av fastighetsregistret. Adressdelen i Fastighetsregistret
håller på att kompletteras med adresser på landets alla byggnader
för att ingå i ett nationellt basadressregister.

Lantmäteriet har också statens uppdrag att bygga upp en gemensam
rikstäckande databas för geografisk information inom skalområdet
1:10 000 till 1:50 000. Databasen kommer kontinuerligt att ajourhållas
och vidareutvecklas. Informationen i den nationella digitala re-
gisterkartan och informationen i den rikstäckande geografiska data-
basen  synkroniseras. Digitala Sverigekartan är beteckningen på den
sammankopplade informationsmängden.
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En nationell vägdatabas (NVDB) är under uppbyggnad. Vägverket
har ansvaret för uppbyggnad och ajourhållning i samverkan med
Lantmäteriet, kommunerna och skogsnäringen.

Lantmäteriet har för avsikt att genomföra en strukturell
omorganisation av de grundläggande databaserna. Målet är att
bygga om databaserna till en objektorienterad struktur. Detta
kommer att underlätta för både ajourhållning i samverkan med
andra uppgiftslämnare och för tillhandahållande anpassat till olika
kundönskemål.

 2.6 Regionala databaser
I vissa delar av landet tas initiativ till regionala (företrädes länsvisa)
produkter som innehåller grundläggande information från
kommuner och från Lantmäteriet. Lantmäteriets grundläggande
information har sitt ursprung i de nationella databaserna medan de
regionala produkterna framställs i samarbete med kommunerna
inom den aktuella regionen. Det är parternas gemensamma strävan
att finna former för ett sådant samarbete där sådana önskemål
uppkommer. Förhållandet mellan parterna skall regleras i särskilda
avtal  för varje sådan regional produkt. Avtalen skall reglera vilka
data som omfattas, ansvarsförhållanden mellan parterna, licensiering
och äganderätt till den ingående informationen samt principer för
reglering av kostnader och intäkter.

 2.7 Rationell informationsförsörjning – registrering
vid källan
I de kommunala verksamheterna skapas stora mängder information,
dels inom respektive förvaltning, dels för förvaltningarnas gemen-
samma behov. Denna information kan i många fall användas som
delmängder i de nationella databaser staten förvaltar. Vissa uppgif-
ter för statistikändamål m.m. är kommunerna skyldiga att rapportera
till olika statliga verk och myndigheter. Allt mer information om fas-
tigheter och landskap lagras digitalt redan när den skapas. Teknik-
utvecklingen gör det möjligt att återanvända information genom att
den förs från systemen där den skapas till system som sprider den
vidare.

Det är därför naturligt att kommunerna fungerar som
uppgiftslämnare till och ”källa” för ajourhållning av nationella
databaser. Lantmäteriets roll är bland annat att förmedla
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informationen vidare i för landet gemensamt format och oberoende
av läns- och kommungränser.

Kommunerna är också stora användare av denna gemensamma
information. Ett väl utvecklat informationsutbyte är därför till nytta
för båda parter.

Villkoren för detta samarbete klargörs i avtal mellan Lantmäteriet
och respektive kommun, baserade på detta Ramavtal och framställda
normalavtal.

2.8 Fastighetsbildning
Marken indelas i fastigheter  genom fastighetsbildning. Denna kan
bedrivas antingen med kommunalt eller statligt huvudmannaskap.
Kommunen avgör om den vill ansöka om att få bilda kommunal
lantmäterimyndighet eller inte. Lantmäteriverket har det
övergripande ansvaret för landets fastighetsbildningsverksamhet.

Inom de områden där Lantmäteriet svarar för fastighetsbildningen
kan Lantmäteriet uppdra åt kommunal myndighet med kompetens
inom lantmäteriområdet att medverka i förrättningsprocessen genom
t.ex. mätningsarbete och fastighetsutredningar inom hela eller delar
av kommunen. Detta regleras i avtal mellan den statliga lantmäteri-
myndigheten och kommunen.

Motivet för kommuners medverkan i statlig fastighetsbildning är,
liksom för att inrätta KLM, kommunernas ansvar för grundläggande
storskalig information och stomnät samt kommunernas roll och
ansvar i plan och byggprocessen. Det är ett gemensamt intresse för
parterna att verksamheten bedrivs rationellt ur ett sakägarperspektiv
och att tillgänglig geografisk information utnyttjas optimalt.

Fastighetsbildningen är av central betydelse för
informationsförsörjningen i samhällsbyggandet. Inom
fastighetsbildningsverksamheten finns många motiv för samverkan
mellan Lantmäteriet och kommunerna  exempelvis i frågor rörande
förrättningsinstitutets utveckling, marknadsfrågor m.m. Parterna är
överens om att regional samverkan mellan den kommunala och
statliga fastighetsbildningsverksamheten är viktig bland annat för
rättssäkerhet och kvalitetsarbete, kompetensutveckling,
marknadsfrågor och en enhetlig praxis.
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2.9 Lantmäteriets och kommunernas roll i
totalförsvaret
Såväl Lantmäteriet som kommunerna ingår i totalförsvaret med
särskilt ansvar vid allvarliga kriser och beredskapshöjning.
Lantmäteriets roll i sammanhanget är att tillhandahålla landskaps-
och fastighetsinformation och att i övrigt i sin verksamhet beakta
totalförsvarets krav. Kommunerna samlar i sin ordinarie verksamhet
grundläggande geografisk information av stort värde för samhällets
krishanteringsförmåga på lokal nivå.

Parterna är ense om att verka för framtagande av metoder och
samverkansformer för att klargöra hur den grundläggande
geografiska informationen från kommunerna och Lantmäteriet på
bästa sätt kan nyttjas till att skapa en gemensam lägesbild och
lägesuppfattning för analys och insatser före, under och efter en
allvarlig kris i samhället.

Båda parter skall även verka för en samsyn i sekretessfrågor vid
inrättande av databaser innehållande lägesbundna och
lägesrelaterade totalförsvarsuppgifter samt vid spridning av sådan
information (konsekvenser ur sekretessynpunkt när geografisk
information samkörs med annan samhällsinformation).

2.10 Övergång till nytt geodetiskt referenssystem
Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda och därefter planera för en
övergång till ett nytt nationellt geodetiskt referenssystem. Detta nya
system skall vara globalt anpassat och vara användbart i både
kommunal och nationell mätningsverksamhet och kartläggning.
Införandet av det nya referenssystemet skall ske i nära samverkan
med olika användare i samhället, varvid samverkan med
kommunerna är särskilt angelägen. Lantmäteriets insatser i denna
samverkan kommer att ske genom testverksamhet i vissa kommuner,
genom medhjälp i vissa praktiska insatser samt genom en
intensifierad rådgivningsverksamhet.

2.11 Ett nationellt bildförsörjningsprogram
För att trygga den nationella försörjningen av flygbilder och för att
ge möjlighet till ett rationellt samarbete i ett nationellt perspektiv har
Lantmäteriet börjat utarbeta ett nationellt bildförsörjningsprogram.
Programmet syftar till att tillgodose olika användares behov av
flygbildsinformation med avseende på periodicitet,
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områdestäckning, filmslag och flyghöjd. Lantmäteriet avser att
utveckla samarbetet med den kommunala sektorn likväl som med
andra användare.

Särskilda överenskommelser kommer att träffas med de olika
användarna för att klargöra de tekniska och ekonomiska aspekterna i
en sådan samverkan.

3 Gemensamma synsätt och avsikter

3.1 Samhällsekonomiskt synsätt

Parterna skall verka för att ett samhällsekonomiskt synsätt skall
prägla samverkan inom det område som omfattas av detta Ramavtal.

Samverkan mellan Lantmäteriet och kommunerna bygger på inten-
tionerna från IT-propositionen (prop. 1995/96:125) om registrering
vid källan samt ett samhällsekonomiskt synsätt, innebärande bl.a. att
dubbelarbete skall undvikas och att data skall sambrukas till gagn
för såväl den enskilde som samhället. Synsättet överensstämmer med
det inom EU utvecklade och antagna konceptet för en effektiv
informationsförsörjning, Spatial Data Infrastructure (SDI). Konceptet
bygger på samverkan mellan olika producenters databaser och
gemensamt utnyttjande av informationen.

Fastighetsbildningen måste vara effektiv och rationell ur ett
sakägarperspektiv. Den information som skapas genom
fastighetsbildning har ett stort samhällsekonomiskt värde.

Samverkan bidrar också till att möjliggöra för såväl Lantmäteriet som
kommunerna att förverkliga visionen om 24-timmarsmyndigheten.

Parterna är överens om att denna samverkan är samhällsekonomiskt
lönsam.

 3.2 Finansiering av nationella databaser

Parterna är överens om att kommunernas medverkan genom frivillig
avtalsreglerad ajourhållning av de nationella databaserna skall
ersättas av staten.

Parterna är vidare överens om att uppbyggnad och fortsatt
utveckling av nationella databaser bör finansieras via statliga anslag
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och licensintäkter. Parterna kommer att fortsätta dialogen om övriga
finansieringsfrågor, som berör nationella databaser.

Staten har ansvaret för samhällets nationella, rikstäckande databaser.
Detta gäller såväl systemen i vilka informationen behandlas som in-
formationen i sig.

3.3 Införande av standarder

Parterna skall vid vidareutvecklingen av sina informationssystem
underlätta utbytet av data genom att successivt och samordnat införa
svensk standard samt mellan parterna överenskomna standarder för
teknik och informationsstruktur.

Användandet av geografisk informationsteknik (GIT) ställer krav på
att de behandlade objekten beskrivs på ett standardiserat sätt i
begrepps- och informationsmodeller. Parterna har ett gemensamt
intresse av att standarder och modeller arbetas fram och blir
tillgängliga.

3.4 Rollfördelning

Parterna skall verka för att Lantmäteriet och kommunerna i alla
kontakter med varandra, lokalt såväl som centralt, klargör i vilken
roll man uppträder, exempelvis som myndighet, samarbetspart,
leverantör, kund.

Statlig och kommunal lantmäteriverksamhet har mycket gemensamt.
Allt lantmäteri syftar till en ändamålsenlig indelning av marken i
fastigheter och en god försörjning med geografisk- och fastighetsin-
formation. Verksamheten är bred och såväl Lantmäteriet som kom-
munerna har en rad olika roller inom sitt ansvarsområde. Några ex-
empel på olika roller ges nedan.

Fastighetsbildningen i en kommun sköts av den statliga lantmäteri-
myndigheten om inte kommunen ansökt om och fått tillstånd att in-
rätta en kommunal lantmäterimyndighet. Efter överenskommelse
kan kommunen, genom myndighetssamverkan med Lantmäteriet,
medverka i statlig fastighetsbildning.  Annan lantmäteriverksamhet
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kan kommunen bedriva i egen regi eller handla upp på marknaden
där Lantmäteriet, bl.a. genom Metria, är en av flera möjliga
leverantörer. Kommunen kan även få tillgång till lantmäteritjänster
genom myndighetssamverkan med de statliga
lantmäterimyndigheterna.

Kommunen har enligt plan- och bygglagen ett myndighetsansvar för
kartförsörjningen i plan- och byggprocessen.

Kommuner med egen mätningsverksamhet kan utföra mätningsar-
beten m.m. på uppdrag av Lantmäteriet.

Kommuner samverkar med Lantmäteriet i en rad olika frågor, t.ex.
avseende fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar.

Lantmäteriet är, i konkurrens med privata företag, en betydande
leverantör av systemlösningar till kommunerna.

4 Uppbyggnad och informationsutveckling av
nationella databaser
Uppbyggnaden av de nationella databaserna kommer successivt att
avslutas och övergå i en fas med ajourhållning, kvalitetshöjning och
teknisk omorganisation. Denna informationsutveckling kan också
innehålla en utökning med nya informationsslag eller uppbyggnad
av nya databaser. Samverkan mellan parterna kommer då att ändra
karaktär till en dubbelriktad hantering av förändringsdata och
planerade insatser vad gäller kvalitetshöjning eller införande av nya
informationsmängder.

4.1 Informationsslag
Avtalet omfattar det datautbyte som krävs för uppbyggnad och
informationsutveckling av Lantmäteriets nationella databaser
avseende informationsslagen Belägenhetsadresser, Byggnader,
Anläggningar, NDRK och Övrig topografi samt eventuellt
Lägenhetsregister. För dessa informationsslag kan parterna ingå
avtal avseende tre nivåer av samverkan enligt Bilaga 1 till detta avtal.

Informationsslagen finns definierade och beskrivna i
1. Fastighetsregisterlagen och förordningen (2000:308) till denna

samt eventuella av Lantmäteriet utfärdade föreskrifter vad gäller
belägenhetsadresser och byggnader.
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2. För belägenhetsadresser gäller Svensk Standard SS 63 70 03
Belägenhetsadresser.

3. Lantmäteriverkets specifikationer till Grundläggande geografiska
data (GGD) vad gäller topografisk information.

4. Fastighetsregisterlagen och förordningen (2000:308) till denna
samt av Lantmäteriet utfärdade föreskrifter vad gäller digital
registerkarta.

5. Detaljerade beskrivningar av hur information registreras och
redovisas finns i Lantmäteriverkets handböcker för förande av de
olika informationsslagen samt i den gemensamma
objektkatalogen för topografiska objekt.

6. Inom Lantmäteriet utarbetade objektorienterade
informationsmodeller som beskriver de olika informationsslagens
samband och egenskaper.

Det kan under samarbetets gång eller i annat sammanhang fram-
komma att utbytet bör avse ytterligare informationsslag. Arbete
pågår bland annat med uveckling av en metod för att i samband med
nyregistrering av adress koppla en vägadresspunkt till aktuell
väglänk i den nationella vägdatabasen (NVDB).

Ersättning för kommunernas medverkan i Lantmäteriets nationella
databaser regleras enligt principerna i kap. 5 i detta avtal samt i
Bilaga 1.

4.2 Belägenhetsadresser och byggnader

4.2.1 Uppbyggnad

Förordningen (2000:308) till lagen om fastighetsregister anger att
fastighetsregistrets adressdel och byggnadsdel läggs upp och förs för
kommun som begär det. Byggnadsdelen är upplagd för samtliga
kommuner, medan adressdelen hösten 2003 saknas för några få
kommuner.

Parterna är överens om att rollfördelningen enligt rapporten
”Basregister över adresser och flödet av adressinformation” från juni
1995 alltjämt gäller och att det är angeläget att heltäckande register
över belägenhetsadresser (basadressregister) läggs upp och ajourförs
i fastighetsregistrets adressdel.
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Parterna är också överens om att det är angeläget att landets bestånd
av byggnader redovisas och ajourförs i fastighetsregistrets
byggnadsdel.

Uppgifterna i adress- och byggnadsdelarna är även nödvändiga för
uppbyggnaden av ett lägenhetsregister.

Kommun som begär att adressdelen skall läggas upp eller som
utökar adressdelen med nya geografiska områden svarar idag för
kostnader för adressättning och leverans av underlag för
uppläggningen. Svenska Kommunförbundet anser att detta är fråga
om uppbyggnad av en nationell databas och att alla kommunernas
kostnader, även adressättningen, borde bekostas av staten.

Lantmäteriet svarar för stöd till uppläggning av adressdelen och
adressättning med bl.a. programapplikationer och uppgifter ur
fastighetsregistret och folkbokföringsregistren. Vidare svarar
Lantmäteriet för alla kostnader för beredning och maskinell
bearbetning av levererade uppgifter, inläggning i fastighetsregistret
och drift av systemet samt användarstöd. Inom ramen för
förberedelserna för uppläggning av ett lägenhetsregister förekommer
andra stödformer.

4.2.2 Ajourhållning

Parterna är överens om att kommunernas medverkan med ajourhåll-
ning av adress- och byggnadsdelarna skall ersättas enligt
ersättningsmodellen enligt avsnitt 5 nedan.

Adress- och byggnadsdelarna ajourförs samordnat av respektive
kommun genom ett webbaserat ajourföringssystem, BALK.
Lantmäteriet svarar för stöd och utbildning i systemet och
administrerar behörigheter att registrera i BALK till de personer
kommunerna anmäler som ajourförare.

Avtal om samverkan och ajourhållning grundat på detta Ramavtal
och normalavtal träffas mellan Lantmäteriet och den enskilda
kommunen.

Ajourföringen syftar till att adress- och byggnadsdelarna skall hållas
fullständiga och aktuella. Lantmäteriet stödjer kommunerna i arbetet
med att upptäcka och åtgärda brister i informationen
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4.3 Lägenhetsregister

4.3.1 Uppbyggnad

Ett rikstäckande lägenhetsregister planeras bli upplagt under detta
Ramavtals löptid. Lantmäteriet förutsätts ensamt svara för
uppläggning av registret. Uppläggningen förutsätter fullständighet
och hög kvalitet i fastighetsregistrets adress- och byggnadsdelar.

Försöksområden där lägenhetsregister tidigare lagts upp finns i ett
område i Stockholms stad och i Gävle kommun.

4.3.2 Ajourhållning

I försöksområdena utförs ajourhållning av lägenhetsbeståndet av
Lantmäteriet efter meddelanden från försökskommunerna eller
skattemyndigheterna. Särskilt avtal till grund för normalavtal
kommer att kunna träffas först när författningsregleringen kring det
rikstäckande lägenhetsregistret trätt i kraft. Ansvaret för
ajourhållning av detta kan dock förväntas falla på kommunerna.

4.4 En nationell registerkarta

4.4.1 Uppbyggnad

Registerkartan innehåller fastighetsindelning, rättigheter, planer, be-
stämmelser och fornlämningar. Varje lantmäterimyndighet svarar för
förande av registerkartan inom sitt område. Förs registerkartan di-
gitalt utgör denna efter särskilt beslut den officiella registerkartan
(DRK) och ingår då i fastighetsregistret. Uppbyggnaden av en
nationell digital registerkarta sker på två sätt.

1. Områden med statlig lantmäterimyndighet

I dessa områden byggs DRK upp genom att Lantmäteriets databaser
kompletteras med material från kommunernas baskartor/primär-
kartor. Lantmäteriet tecknar avtal om rätt till underlag för regis-
terkarteinformation från kommunen enligt ett samverkansavtal
(normalavtal) från den 25 januari 2001. Avtal som är grundade på
detta och andra äldre avtal om registerkarteinformation avses gälla
även fortsättningsvis. I ett antal av de äldre avtalen begränsas
Lantmäteriets rätt att använda erhållna data till att avse enbart an-
vändning som registerkarta. Sådana avtal avser Lantmäteriverket
omförhandla så att Lantmäteriet får fri förfoganderätt till informatio-
nen i enlighet med parternas intentioner i detta avtal.



17

Uppbyggnaden är i det närmaste klar vad gäller fastighetsindel-
ningen och kommer att fortsätta vad gäller övrig DRK-information.

2. Områden med kommunal lantmäterimyndighet

De kommunala lantmäterimyndigheterna bygger upp registerkartan
inom sin egen kommun och får vid behov tillgång till Lantmäteriets
redovisning av fastighetsindelningen på landsbygden. Denna
landsbygdsinformation kan kombineras med den egna
tätortsinformationen till en kommuntäckande redovisning. De
kommunala lantmäterimyndigheterna kan om de uppfyller vissa
villkor besluta om att föra en digital registerkarta.

Uppbyggnaden sker enligt NDRK-konceptet varvid kommunerna
och Lantmäteriet tecknar avtal rörande detta.

4.4.2 En nationell registerkarta (NDRK)

Parterna är överens om att en nationell  registerkarta (NDRK), bör
byggas upp genom samverkan enligt följande:

• Statligt och kommunalt material integreras och lagras i Lantmäte-
riets system där den förs som digital registerkarta av statliga res-
pektive kommunala lantmäterimyndigheter.

• En kopia av NDRK lagras även i  kommunens system. Kopian
ajourhålls av den kommunala lantmäterimyndigheten.

• Ajourhållningen av den nationella digitala registerkartan i Lant-
mäteriets system sker genom överföring av förändrade data från
kommunens databas till NDRK. Förändringar som Lantmäteriet
eller andra ajourhållare t.ex. Riksantikvarieämbetet gör förs över
till kommunens version av NDRK.

• Alla överföring av förändringar sker via ett överenskommet tek-
niskt gränssnitt, Gränssnitt 2000.

• Svenska Kommunförbundet är berett att stödja Lantmäteriet vid
upprättandet och planeringen av NDRK-konceptets införande i
samtliga KLM-kommuner.

NDRK är en nationell databas och ligger till grund för alla Lantmäte-
riets produkter som innehåller fastighetsindelning. Lantmäteriet har
fri förfoganderätt till NDRK. Kommuner med egen lantmäterimyn-
dighet får använda sin version av NDRK fritt. Om den kombineras
med annan kommunal information utgör den en annan databas som
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kommunen har upphovsrätt till.

Lantmäteriverket har det övergripande ansvaret för NDRK på
samma sätt som för fastighetsregistret. Lantmäteriverket ansvarar
också för förvaltning och utveckling av databasen, det tekniska sys-
temet och Gränssnitt 2000. All utveckling skall ske i samråd med de
kommunala lantmäterimyndigheterna.

Lantmäteriet ansvarar för tillhandahållande av NDRK.

Kommuner med kommunal lantmäterimyndighet skall erhålla er-
sättning för sin medverkan i  den nationella databasen enligt
ersättningsmodellen beskriven i Bilaga 1.

4.4.3 Ansvar för ajourhållning av registerkartor

Lantmäterimyndigheterna ansvarar för ajourhållningen av register-
kartan i sitt område enligt gällande författningar.

Kommuner med statlig lantmäterimyndighet deltar inte direkt i
ajourhållningen av registerkartans fastighetsindelning. Dessa kom-
muner kan dock komma att delta i kvalitetshöjningar av fastighets-
indelningen till följd av nyproduktion av kommunala baskartor eller
fastighetsutredningar. Sådana kvalitetshöjningar jämställs med upp-
byggnad och skall ersättas på motsvarande sätt.

Parterna vill på sikt införa principen om registrering vid källan för
den nationella digitala registerkartan. Detta skulle t.ex. kunna
innebära att kommuner och länsstyrelser efter ansökan får ansvar för
att föra planer och bestämmelser direkt i NDRK. Idag åvilar detta
ansvar lantmäterimyndigheterna.

4.5 Topografiska data
Den nationella geografiska databasen (GGD) skall omfatta
topografisk information i tätorter och på landsbygd enligt
Lantmäteriets specifikationer. Komplettering av geografiska data
kommer att ha sitt ursprung i de kommunala grunddatabaserna och
omfattar huvudsakligen byggnadsgeometrier, anläggningar och
vissa markslag inom tätorter (parkmark, torg med upplysningstext),
komplettering av ortnamn och lokalisering av vissa offentliga
verksamheter. Det är i parternas gemensamma intresse att det ska
vara en samstämmighet mellan registerdata och geografiska data i
dessa avseenden.
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De närmare formerna vad gäller specifikationer, leveransformer,
kvalitetsnivåer och periodicitet i ajourhållningen  regleras i
normalavtal baserade på beskrivningar och specifikationer i avsnitt
4.1 ovan och i bilaga 1 till detta Ramavtal.

5 Ersättningsmodell

Parterna är överens om att ersättningen för ajourhållning skall base-
ras på ett mellan parterna bedömt värde av kommunens medverkan.
Värdet skall vara det ekonomiska värdet av den nytta som staten ge-
nom Lantmäteriet har av kommunernas medverkan och principen
kallas därför nyttoprincipen.

Ersättningen för ajourhållningen skall beräknas enligt en schablon,
innehållande ett grundbelopp och tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppen
är avhängiga kommunens åtaganden.

Ersättningsmodellen med ingående parametrar och
beräkningsexempel redovisas i bilaga 1 till detta avtal. Detaljerade
regler för beräkning av ersättningsbeloppen utarbetas gemensamt av
Svenska Kommunförbundet och Lantmäteriet och läggs fast i
normalavtal.

Avtal tecknas normalt på tre år. Ersättningsmodellen innebär att
Lantmäteriet och respektive kommun har fri förfoganderätt till in-
formation som finns i de databaser som samverkan avser. Detta gäl-
ler även om avtalet med den part som levererat informationen upp-
hört att gälla.

Nyttoprincipen innebär att kommunerna ersätts i ekonomiska termer
för den samlade, gemensamma nyttan av kommunernas medverkan
i ajourhållningen av de nationella databaserna.

Ersättningsmodellen är utformad i flera steg, kallade
samverkansnivåer vad gäller kommunernas medverkan i
Lantmäteriets databaser. För samverkan avseende gemensamt ägda
databaser gäller särskilda regler som  framgår av ett särskilt
normalavtal.

Varje kommun svarar själv för att upprätthålla kompetensen hos de
personer som arbetar med uppbyggnad och ajourhållning. Lantmä-
teriet svarar för att tillhandahålla utbildningar och handböcker som
är nödvändiga för ajourhållning i Lantmäteriets system. Lantmäteriet
svarar för dagligt stöd och rådgivning.
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6 Kommunernas köp och nyttjande av
Lantmäteriets databaser och produkter
Kommunernas behov av produkter ur Lantmäteriets system för
grundläggande geografisk och fastighetsinformation tillgodoses ge-
nom beställningar och avtal enligt generella villkor.

Kommunens rätt att använda informationen regleras i avtal och detta
innebär i normalfallet fri förfoganderätt i kommunens verksamhet.

Den förändrade prismodell som Lantmäteriet kommer att tillämpa
från och med 2004 kommer att innebära att mer behovsanpassade
leveranser ur databaserna prissätts efter faktiskt uttagen datamängd
och efter specificerade kvalitetsnivåer.

Kommunala lantmäterimyndigheter skall erhålla den information
som är erforderlig för fastighetsbildningen utan att erlägga
ersättning, enligt p. 10.1.

7 Gemensamt ägda produktdatabaser
Det finns i många fall behov hos användare och vidareförädlande fö-
retag av information utöver vad som finns i de nationella databaser-
na. Ur gemensamt ägda förädlade databaser kan sådana produkter
som efterfrågas, från parterna eller marknaden, tas fram.

För detta ändamål skall Parterna verka för att ta fram gemensamt
ägda förädlade databaser och produkter, där data från både
Lantmäteriet och berörda kommuner ingår. För sådana databaser
gäller vad som sägs i avsnitt 8.3 nedan.

Närmare reglering av uppbyggnad, förvaltning och tillhandahållan-
de framgår av normalavtal.

8 Upphovsrätt och katalogskydd / databasskydd

Parterna är överens om att följande beskrivning om upphovsrätt
samt katalogskydd/databasskydd skall ge vägledning i fortsatt sam-
arbete, syftet är inte att ange en uttömmande lagtolkning.

För de nationella databaserna beslutas från fall till fall om tolkning
och eventuell reglering av upphovsrätt och liknande frågor, se av-
snitt 4.
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För diskussion om nya databaser som skall byggas nationellt eller lo-
kalt är dock en gemensam syn på frågor om upphovsrätt och kata-
logskydd/databasskydd en viktig del i ett förtroendefullt samarbete.

Med databas menas här sådana databaser som parterna har upp-
hovsrätt till eller katalogskydd/databasskydd för.

8.1 Ajourhållning genom införande av enstaka
uppgift
När kommun ajourhåller databas som Lantmäteriet ansvarar för ge-
nom att lägga in enstaka uppgifter, från beslut eller dylikt, analogt
eller direkt i Lantmäteriets datasystem så har kommunen ingen upp-
hovsrätt eller katalogskydd/databasskydd till den databas som upp-
giften läggs in i.

8.2 Ajourhållning genom matchning mot annan
databas
När databas som Lantmäteriet ansvarar för ajourhålls genom utnytt-
jande av kommunens databas genom matchning krävs tillstånd (li-
cens) från kommunen. Här avses endast direkt förfogande över
kommunens databas. Tillgång via dataskärm eller manuell justering i
egen databas omfattas inte av denna reglering.

Förs enstaka uppgifter över från kommunens databas ger det inte
kommunen någon upphovsrätt eller katalogskydd/databasskydd till
Lantmäteriets databas.

Förs väsentlig eller sammanhängande del av kommunens databas
över till Lantmäteriets databas är detta att se som integration av da-
tabaser. Se nedan.

8.3 Integration av databaser
Skapas en databas genom att databaser från Lantmäteriet och en eller
flera kommuner integreras uppkommer, om inget annat avtalas,
samägande till den nya databasen. Lantmäteriet eller kommunen kan
därmed inte upplåta rätt till databasen till tredje man utan ömsesi-
diga överenskommelser.
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9 Lantmäteriet förmedlar kommunala data

Parterna är överens om att gemensamt verka för en utveckling av in-
formationsförsörjningen.

Kommunerna är stora uppgiftslämnare till en rad olika statliga verk
och myndigheter. Exempel på detta är statistik till Statistiska
Centralbyrån (SCB), information om skyddsrum till Statens Rädd-
ningsverk och bygglovsstatistik till SCB. Kommunerna har önskemål
om att förenkla uppgiftslämnandet genom att utnyttja effektiva
system för att förmedla informationen till berörda statliga verk och
myndigheter. Detta brukar kallas för ”en lina in till staten”. I dessa
fall är det fråga om ren förmedling, ej lagring i Lantmäteriets
databaser. Lantmäteriet ställer sig positivt till att medverka i en
utveckling i denna riktning.

Svenska Kommunförbundet och kommunerna kan också ha behov
av att genom avtal med tredje part åtaga sig att samla in data och
lagra dem i Lantmäteriets informationssystem för att på så sätt göra
dem tillgängliga för kunden/användaren. Lantmäteriet är medvetet
om detta behov och ställer sig positivt till att medverka till att sådana
överenskommelser träffas.

Parterna har också för avsikt att gemensamt utveckla
samarbetsformer i syfte att förenkla för medborgarna att söka
information  inom konceptet ”sammanhållen elektronisk
förvaltning” (24-timmarsmyndigheten).

10 Fastighetsbildning

10.1 Fastighetsbildningens roll i informationsför-
sörjningen

Stomnät, geografisk information och grundläggande
fastighetsinformation är en del av Sveriges infrastruktur. För att
främja ett konstruktivt samarbete får denna information användas i
förrättningsverksamheten utan ersättning oberoende av vilken av
parterna som producerat den.

Ny information som skapas vid fastighetsbildning ska återföras till
de grundläggande databaserna. Vid utvecklingen av verksamheten
ska parterna beakta behovet av effektiv och tillförlitlig återföring av
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information från fastighetsbildning till de grundläggande
databaserna.

Ett nationellt digitalt förrättningsarkiv, NDFA, tillhandahållet via
systemet Arken, är ett viktigt steg mot en elektronisk förvaltning där
alla lantmäterihandlingar på sikt skall vara åtkomliga.

Lantmäteriet driver ett projekt syftande till ett nationellt digitalt
förättningsarkiv (NDFA). På samma sätt som Fastighetsregistret
tillgodoser NDFA kommunernas och de statliga
lantmäterimyndigheternas behov av grundläggande information ur
förrättningsarkiven.

Visionen ”Förstudien Nationellt Digitalt Förrättningsarkiv” (dnr: LM
103-2001-737) är en utgångspunkt  för fortsatt arbete med Arken.
Målet är att Arken ska innehålla Sveriges samlade lantmäteriakter.

Varje lantmäterimyndighet har arkivansvar inom sitt område och
arkiverar de handlingar som upprättas i fastighetsbildningen. Äldre
arkivhandlingar kvarstannar dock vid ändrat huvudmannaskap.
Lantmäteriet kan träffa överenskommelser med respektive kommun
om finansiering och övriga förutsättningar för lagring av
myndighetens  akter i Arken.

Parterna är överens om att verka för  finansieringsformer så att
kommuner utan egen lantmäterimyndighet kan ges möjlighet att
lagra sina äldre lantmäteriakter i Arken.

Parterna är vidare överens om att under avtalsperioden  förhandla
om villkor och ersättningsmodell för informationen i NDFA.

Lösningar skall utvecklas för kommuner som har behov av att länka
sig till det digitala förrättningsarkivet eller att få informationen
överförd till kommunala informationssystem.

10.2 Kommunala lantmäterimyndigheter

De kommunala och statliga lantmäterimyndigheterna samverkar för
att ge sakägarna/kunderna en god service. Parterna är överens om
att det i Mark- och fastighetsrådet ska finnas en representant för
Svenska Kommunförbundet och en representant för de kommunala
lantmäterimyndigheterna (KLM).

Parterna är överens om att den utveckling av fastighetsbildnings-
verksamheten som finansieras med statliga anslag skall tillhanda-
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hållas de statliga och kommunala lantmäterimyndigheterna samti-
digt och på samma villkor.

Marknadsföring och utveckling, som parterna utför gemensamt,
skall finansieras genom bidrag enligt överenskommelse i varje sär-
skilt fall.

Servicefunktioner och handläggningsstöd som behövs inom en
lantmäterimyndighet och som tas fram centralt, ska erbjudas KLM.
Till den del finansiering inte sker med statliga anslag erlägger KLM
som delfinansiering avgift i huvudsak grundad på omsättningen i
förrättningsverksamheten. Servicefunktioner och handläggningsstöd
tas normalt fram i samverkan med representanter för KLM och
särskild överenskommelse träffas för närmare reglering av avgift
från KLM.

Staten har genom Lantmäteriverket det övergripande ansvaret för
fastighetsbildningen. Kommuner som så önskar och uppfyller vissa i
lagen om kommunal lantmäterimyndighet uppställda kriterier kan
efter regeringsbeslut inrätta kommunal lantmäterimyndighet.

Genom stöd, rådgivning och samråd skall Lantmäteriet verka för att
tillämpningen av förrättningsinstitutet hos lantmäterimyndigheterna
utvecklas på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt.

Parterna är överens om att stödja och uppmuntra den pågående
utvecklingen av regional samverkan mellan KLM och de statliga
lantmäterimynigheterna (SLM) och att sådan samverkan bör ske i
hela landet.

10.3 Samverkan vid fastighetsbildningen

De statliga lantmäterimyndigheterna samverkar med kommunerna
för att ge sakägarna/kunderna en god service. Parterna är överens
om att kommunal medverkan i förrättningsprocessen är ett sätt att
även fortsättningsvis vidmakthålla en effektiv
myndighetssamverkan.

Utgångspunkten för kommunalt deltagande i den statliga
fastighetsbildningen är att det därigenom skapas effektiva och
rationella arbetsprocesser som är till gagn för såväl sakägaren som
för samhället genom det nära samspelet mellan fastighetsbildning
och plan- och byggprocessen.
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När Lantmäteriet och en kommun träffar avtal om samverkan vid
fastighetsbildningen gäller följande:

Lantmäterimyndigheten har ansvaret för fastighetsbildningen som
helhet, medan kommunen inför myndigheten ansvarar för sin
medverkan i fastighetsbildningen.

Denna samverkan regleras i avtal som grundas på normalavtal.

Parterna är överens om att material, såsom data, databaser, kartor
och arkivmaterial, som framställs i den kommunala plan- och
byggprocessen respektive fastighetsbildningen får utnyttjas i
respektive myndighets verksamhet.

Vidare förutsätts att parterna utifrån sina roller bidrar till att de
samlade processerna för fastighetsbildning, planering och byggande
utvecklas för att tillgodose kraven på rationalitet och kvalitet. För att
dessa processer skall kunna effektiviseras förutsätts att parterna
utnyttjar den geografiska informationsteknikens möjligheter vid
överföring av data.

Förrättningsförberedelser ersätts antingen med tidersättning eller
överenskommelse om fast pris. Utgångspunkt för ersättningen är
verklig kostnad för kommunerna.

11 Forum för dialog

11.1 Kontaktpersoner
Vardera parten utser kontaktperson för detta avtal. Det ankommer
på kontaktpersonerna att vid oenighet i tolkningen av Ramavtalet
lösa den uppkomna situationen förhandlingsvägen. I sista hand får
sådan tvist lösas av ledningarna för respektive part.

11.2 Samverkansgrupp

Parterna är överens om att även fortsättningsvis träffas regelbundet i
samverkansgruppen. I gruppen behandlas alla principiella frågor
som berör samverkan mellan parterna.

Gruppen skall ha en bred sammansättning, och sammantaget repre-
sentera hela lantmäteriverksamheten, både på den statliga och kom-
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munala sidan. Gruppen bör dock maximeras till högst tio personer,
för att inte förlora i effektivitet och beslutskraft.

11.3 Representation i Lantmäteriets råd

Parterna är överens om att Svenska Kommunförbundet skall vara
representerat i Lantmäteriets Kartråd, Mark- och Fastighetsråd samt i
Ortnamnsrådet. Om Lantmäteriet inrättar ytterligare rådsorgan inom
den verksamhet som detta Ramavtal omfattar skall Lantmäteriet
verka för att Svenska Kommunförbundet får representation i dessa
råd.

12 Nya och gamla normalavtal

12.1 Normalavtal
Detta Ramavtal utgör en utveckling av det Ramavtal som slöts
mellan parterna 2000-03-22 och skall ligga till grund för erforderliga
normalavtal inom hela lantmäterisektorn. Befintliga normalavtal
skall omarbetas enligt de förutsättningar som ges i detta Ramavtal.
Följande normalavtal upprättas som grund för formella avtal mellan
Lantmäteriet och respektive kommun:

- Adresser, byggnader, topografi

- Förrättningsmedverkan

- Digital registerkarta (SLM-kommuner)

- Nationell Digital Registerkarta (KLM-kommuner)

- Gemensamt ägda produkter/databaser

Ett normalavtal för Lägenhetsregister  kan bli aktuellt i framtiden

För den fortsatta förvaltningen av normalavtalens struktur ansvarar
samverkansgruppen.

12.2 Övergångsbestämmelser
Detta Ramavtal samt därav följande nya normalavtal utgör grund för
förnyade överenskommelser om samverkan mellan kommunerna
och Lantmäteriet. Parterna kan då komma överens om att säga upp
de äldre avtalen och att upprätta nya avtal utan beaktande av
föranstaltad uppsägningstid.
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13 Ramavtalets giltighet
Detta Ramavtal gäller från undertecknandet t.o.m. den 31 december
2006. Ramavtalet förlängs därefter automatiskt ett år i taget om det
inte sagts upp av endera parten senast sex månader före avtalsperio-
dens utgång.

Särskilda bestämmelser rörande övergången mellan tidigare
Ramavtal och detta Ramavtal regleras i avsnitt 12 till detta avtal.

Omprövning av ersättningsmodellen kan ske först efter den 31 de-
cember 2004. Aktuellt års faktiska ersättning till respektive kommun
räknas fram i februari med föregående års intäkter som
beräkningsgrund. Ersättningen till respektive kommun utbetalas i
april.

Ersättningen enligt detta Ramavtal skall tillämpas fr.o.m. det år när
Lantmäteriet och respektive kommun träffar nya avtal baserade på
detta Ramavtal. Dessa nya avtal reglerar de samverkansnivåer som
gäller mellan Lantmäteriet och kommunen och kan revideras årligen.

Om statsmakterna beslutar om väsentliga förändringar av organisa-
tion, finansieringssystem, inriktning eller omfattning av parternas
verksamhet kan endera parten säga upp hela eller delar av detta
Ramavtal. För sådan uppsägning skall sex månaders uppsägning
gälla. Detsamma gäller om ledningarna för respektive part inte kan
enas om tolkningen av detta Ramavtal.


