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Samverkansavtal om tillgång till data för uppbyggnad 
och ajourhållning av digital registerkarta och en 
nationell databas för geografisk fastighetsinformation, 
avseende kommuner med kommunal lantmäte-
rimyndighet, m.m. 
Lantmäteriverket och en arbetsgrupp från kommuner som inrättat kommu-
nala lantmäterimyndigheter (KLM) har arbetat fram ett samverkansavtal för 
digital registerkarta (DRK) och en nationell databas för geografisk fastighets-
information. Samverkansavtalet har därefter sanktionerats som normalavtal 
genom en överenskommelse mellan Svenska Kommunförbundet och 
Lantmäteriverket. Normalavtalet bifogas. 

Normalavtalet förutsätts utgöra grunden för de förhandlingar som nu 
kommer till stånd mellan aktuella kommuner och Lantmäteriverket. 

Genom den faktiska ansvarsfördelning som råder mellan staten och kommu-
nerna avseende grundläggande kartverksamhet och mätningar har Lant-
mäteriverket ett intresse av att träffa avtal även med andra kommuner om 
underlag för DRK. Detta intresse finns i första hand inom tätortsområden. 
Kommunalt storskaligt kartmaterial och databaser förutsätts därvid kunna 
användas för lantmäteriets digitala registerkartor. För att bl.a. reglera  
rättigheten att nyttja kommunalt kartmaterial kommer parterna nu att arbeta 
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fram normalavtal även för kommuner som inte har KLM. Vid dessa före 
stående överläggningar kommer också frågan om avtalsreglering av kommu-
nernas medverkan i den statliga fastighetsbildningen och registreringen med 
bl.a. förrättningsförberedelser att ingå. 
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Bilaga 
Beslut om samverkansavtal. Samverkansavtal om tillgång till data för 
uppbyggnad och ajourhållning av digital registerkarta och en nationell 
databas för geografisk fastighetsinformation 
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