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Kommunstyrelsen, Byggnads- och 
Tekniska nämnden, Mätnings-, 
Tekniska och Planeringskontoret, 
Läns- och Regionförbunden 

Nytt Ramavtal mellan Lantmäteriverket och 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Lantmäteriverket och Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat ett nytt 
Ramavtal för fortsatt och utvecklad samverkan mellan Lantmäteriet och 
kommunerna. Samverkan innefattar ajourföring av de grundläggande nationella 
databaserna med fastighetsinformation och geografisk information. Samverkan 
inom fastighetsbildningen avser utbyte av information, kommunal medverkan i 
statlig fastighetsbildning, utveckling av handläggningssystem och service, 
marknadsinsatser, arkivsystem mm. 

Det nya ramavtalet är en vidareutveckling av det tidigare ramavtalet från 2003. 
Avtalet har genomgått en uppdatering utifrån det gemensamma visionsarbete för 
Svenskt Lantmäteri som parterna bedrivit. Vidare har den utveckling som skett 
inom teknik och andra omvärldshändelser beaktats i det nya Ramavtalet. Exempel 
är den nationella geodatastrategin, INSPIRE-direktivet, Lantmäteriets roll för 
samordning inom geodataområdet, Lantmäteriets återförsäljarkoncept, lag om 
lägenhetsregister mm. 

Ersättningsnivåerna för kommunernas ajourhållning av adresser, byggnader och 
övrig topografi (ABT-avtal) har omförhandlats bl.a. i syfte att skapa en 
sammanhållen redovisning av byggnaden som objekt. I modellen för fördelning av 
ersättning inom kommunkollektivet har invånarantal vägts in med 75% och antal 
byggnader i Fastighetsregistret med 25%. Ersättningsnivåerna har justerats. 
Framförallt har den höjts för byggnad, som numera omfattar samtliga 
byggnadsgeometrier. 

Samverkan om Nationell Digital Registerkarta (NDRK-avtal) har anpassats till 
rådande tillämpning och ersättningsnivån har höjts något. En ny modell för 
samverkan om kvalitetsförbättringar i registerkartan, i kommuner där 
lantmäterimyndigheten är statlig (DRK-avtal), finns också utarbetad. 

Ramavtalet öppnar för ersättnining till kommuner som i väsentlig omfattning 
medverkar i Lantmäteriets utvecklingsprojekt inom 
informationsförsörjningsområdet. Parterna ska också verka för att 
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referenssystemen, SWEREF 99 och RH 2000 införs. Vidare ska parterna stödja 
regionala initiativ inom samverkansområdet. Samverkan inom bildförsörjning och 
kommunernas nyttjande av det digitala arkivsystemet Arken beskrivs. Rätten att 
nyttja Lantmäteriets information i kommunal verksamhet, oavsett 
organisationsform, tydliggörs. 

Till Ramavtalet kommer normalavtal att utarbetas. Dessa ligger till grund för 
enskilda kommuners avtalstecknande. Normalavtalen planeras bli klara under 
tidig höst.  

Nuvarande avtal mellan enskild kommun och Lantmäteriet gäller tills de sagts upp 
eller enligt överenskommelse. De nya ersättningarna kommer att betalas ut i april 
2008. 

Kontaktperson i detta ärende är Marianne Leckström, Sveriges Kommuner och 
Landsting, tel: 08-452 78 74, e-post: marianne.leckstrom@skl.se. 

 

Se förbundets webb-plats för mer information;  
direktlänk http://www.skl.se/artikel.asp?C=2285&A=5596  

• Ramavtal 2007 

• Ersättningsbilaga 1 (ABT, NDRK) 

• Ersättningsbilaga 2 (DRK) 

• Räknefunktion för ersättning – läggs ut inom kort 

• Gällande normalavtal - uppdateras i takt med att de tecknas 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd. för tillväxt och samhällsbyggnad 
 

 

Ulf Johansson 

 

       Bengt Falke 
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