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Avtal om samverkan mellan Lantmäteriet och X kommun
rörande kvalitetsutveckling av fastighetsregistrets allmänna del
Detta avtal ersätter tidigare avtal med dnr XXX mellan parterna.

Parter
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Org.nr. 202100-4888

X kommun
Adress
Org.nr

1. Syfte
Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) arbetar med att utveckla kvaliteten i
fastighetsregistrets allmänna del (Förordning 2000:308 om fastighetsregister 3§) på ett
strukturerat och målmedvetet sätt. Arbetet bedrivs utifrån en med Lantmäteriet gemensamt
upprättad kvalitetsplan och syftar till att bl.a. effektivisera fastighetsbildningen och
samhällsbyggnadsprocessen inom kommunen.

2. Omfattning
Kvalitetsplanen beskriver åtgärder för arbete med kvalitetsutveckling av fastighetsregistrets
allmänna del, såväl i text- som i geometridelen (registerkartan).
Med kvalitetsutveckling avses i detta fall samtliga åtgärder i fastighetsregistrets allmänna del
utom införande av uppgift i registret föranledd av förrättning eller aviserad plan eller
bestämmelse. Rättningar av nya fel uppkomna vid införande omfattas inte av avtalet.
Teknisk utveckling i syfte att effektivisera KLM:s arbete med kvalitetsutveckling enligt ovan
omfattas också av avtalet.

3. Förutsättningar
Lantmäteriets KLM-samordnare tillsammans med representanter för KLM, utsedda av KLMstyrgrupp, tar årligen fram ett underlag till aktiviteter att ingå i kvalitetsplanen. Utifrån
underlaget och KLM:s egna behov upprättar parterna årligen, i samverkan en kvalitetsplan. I
planen beskrivs målsättning för arbetet och hur redovisning av resultatet ska ske.
Kvalitetsplanen kan efter överenskommelse parterna emellan kompletteras.
I bilaga 1 beskrivs hur KLM:s årliga ersättning fastställs. Där beskrivs också hur övergången
från 2018 års avtal till detta avtal hanteras.
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4. Parternas åtaganden
KLM åtar sig härmed att:


Aktivt medverka i kvalitetsutvecklingen av fastighetsregistrets allmänna del enligt
processen som beskrivs i årshjulet i bilaga 1.

Lantmäteriet åtar sig härmed att:


Driva processen för kvalitetsutveckling som beskrivs i årshjulet i bilaga 1.



I enlighet med bilaga 1, ersätta KLM för kvalitetsutveckling av fastighetsregistrets
allmänna del.

5. Tvist
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandling mellan parterna.

6. Force Majeure samt beslut av regering eller riksdag
Parterna ska vara befriade från skyldigheter som följer av detta avtal i det fall omständighet
inträder som ligger utanför parternas kontroll.
Part har rätt att häva avtalet om sådan omständighet inträder. Hävning ska föregås av en
skriftlig framställning om uppsägning med angivande av orsak.
Om väsentliga förändringar sker på grund av beslut av regering eller riksdag kan endera
parten säga upp detta avtal. En uppsägningstid om tre månader ska dock tillämpas.

7. Ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta avtal ska ske som skriftligt tillägg till avtal och skriftligen
godkännas av parterna.

8. Utvärdering
Till detta avtal hörande normalavtal och bilaga ska utvärderas med början senast hösten 2021.
Utvärderingen utförs av representanter som utses av Lantmäteriet och KLM-styrgrupp.

9. Tidsperiod
Detta avtal gäller fr.o.m. 2019-01-01 och t.o.m. 2022-12-31.
Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen sex månader före avtalstidens utgång. Sker inte
detta ska avtalet anses vara förlängt med ytterligare ett år i taget.
Vardera parten äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om andra parten
väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta avtal, och inte efter skriftligt påpekande
inom rimlig tid rättat till missförhållandena.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit varsitt.
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