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Ny organisation för lantmäteri- och fastighets-
dataverksamheten m m 
Riksdagen beslöt 1994-06-01 om riktlinjer för en ny 
organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten 
(prop 1993/94:214, 1993/94:BoU 19). 
Beslutet, som baserar sig på principbetänkandet Kart- och fastighetsverk-
samhet i myndighet och bolag (SOU 1993:99), innebär att nuvarande 
Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata 
(CFD) slås samman till en central myndighet. Vissa delar av 
uppdragsverksamheten ska bolagiseras. Övrig 
uppdragsverksamhet kommer i huvudsak att åtskiljas från 
myndighetsuppgifterna inom den nya organisationen. En 
eller flera organisationskommittéer kommer att tillsättas för 
uppgiften att detaljutforma organisationen. Den 1 juli 1995 
avses den nya organisationen träda i kraft. 

Fastighetsbildningens organisation kommer att bli föremål 
för en särskild beredning när det gäller frågan om det delade 
huvudmannaskapet mellan staten och kommunerna. Enligt 
bostadsutskottets betänkande (1993/94:BoU 19) förutsätts 
beredningsarbetet leda fram till en över tiden stabil framtida 
organisation. Beredningen ska ge utrymme för insyn och 
inflytande från politiska och andra berörda intressen. 

De särskilda fastighetsregistermyndigheterna avskaffas. 
Registreringen ska utföras av den myndighet som utför 
fastighetsbildningen. När det gäller adress- och planregistren i 
fastighetsdatasystemet förutsätts att beslutande myndighet 
registrerar. Tillsammans med pågående genomförande av 
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basregistret över byggnader leder aktuella förändringar till 
ett väsentligt utökat kommunalt engagemang i 
fastighetsregistreringen och fastighetsdatasystemet. 

Utredningsmannen i Lantmäteri- och 
inskrivningsutredningen överlämnade den 22 juni 1994 till 
ansvarigt statsråd sitt slutbetänkande, "Kart- och fastig-

hetsverksamhet i myndighet och bolag – finansiering, 
samordning, författ-ningsreglering" (SOU 1994:90). Enligt 
uppgift från miljö- och naturresurs 

 

departementet ska betänkandet skickas på remiss under kommande vecka. 
Remisstiden pågår till den 17 oktober 1994. En sammanfattning av be-
tänkandet bifogas. 

Upplysningar i detta ärende lämnas av Rolf A Karlson, tfn 
08 - 772 43 68, Gösta Pellbäck, tfn 08 - 772 41 70 eller Bertil 
Adolfsson, tfn 08 - 772 41 83. 
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