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ThurdinGörelStatsrådet

naturresursdepartementetMiljö- och

detbemyndigade regeringen28 januari 1993beslut denGenom stats-
lantmäteriet, landskaps-till uppgift föredra ärendenråd har att omsom

särskildtillkallainformation fastighetsdataverksamhetoch utre-att en
för fastig-organisationförslagdare med uppdrag lämnaatt om en ny

produk-fastighetsdataverksamhet,hetsbildning, fastighetsregistrering,
landskapsinformationtion och övervägakartor samt attm.m.annanav

organisationmed dennainskrivningsverksamheten integrerasbörom
inom land- ochför ökat samarbeteundersöka förutsättningarnaoch ett

sakkunniga, sekre-beslutasjökarteverksamheten experter,attsamt om
biträde utredaren.och annatterare

1 feb-förordnades fr.o.m. denbemyndigandeMed stöd dettaav
särskild utredare.ruari 1993 Kjell Larsson som

1993 deltagit hovrättsasses-23har fr.o.m. denSom experter mars
1993,3 majJustitiedepartementet denAndersson, t.o.m.Stensorn

Åke avdelnings-lantmäteriverk,avdelningschefen StatensBurman,
överstelöjtnanten GunnarDomstolsverket,direktören Lena Bång,

Kjellson,byråchefenDrakenberg, konsult Högkvarteret, Bengt
Lindgren,bankdirektörenCentralnämnden för fastighetsdata, Lars

avdelningschefen Norrlund, StatensSvenska Handelsbanken, Mats
Miljö- och naturresursdeparte-lantmäteriverk, teknD Olsson,Rune

Justitiedepartementetdepartementsrádet Stefan Strömberg,mentet,
Östensson, Finansdepartementet.departementssekreteraren Persamt

deltagit kommun-fr.o.m. 13 april 1993Vidare har denexpertersom
stadsbyggnadsdirektörenchefen Hällefors kommun,Lars-Göran Loré,

maj 1993 avdel-fr.o.m. den 4Malmö kommun ochArne Santesson,
Brittahovrättsassessornningsdirektören Ulf Andersson, Statskontoret,
FolkeökartedirektörenJustitiedepartementetAh nmé-Kågerman, samt

15juni 1993. denHallbjörner, Sjöfartsverket den 14 Fr.o.m.t.o.m.
Sjöfartsverketavdelningsdirektören Rosander,juni har vidare Mats

deltagit expert.som



Huvudsekreterare har fr.0.m. april 1993den 1 varit departements-
sekreteraren Miljö-Ivar Frostenson, och naturresursdepartementet

sekreterare fr.0.m. 19 april 1993den kammarrättsassessornsamt
Madeleine Kanold, i Göteborg fr.0.m.Kammarrätten och den 13 april
1993 stadsingenjören Skövde kommun.Peter Nyström,

Utredningen har antagit Lantmäteri- och inskrivningsut-namnet
redningen.

Regeringen har till utredningen överlämnat skrivelser 26 feb-den
ruari 1993 från Lantbrukarnas länsförbund i Dalarna, den 5 1993mars
från Svenska kommunförbundet den 17 augusti 1993 från Stock-samt
holms stadsbyggnadsnämnd.

fårJag härmed överlämna principbetänkandet och fastighets-Kart-
verksamhet i myndighet bolag.och

fortsätterJag mitt arbete frågor författningsändringarmed bl.a.om
och ñnansieringslösningar föreoch den 1 juni 1994 överläm-attavser

mitt slutbetänkande.na

Stockholm den 29 oktober 1993

Kjell Larsson

Ivar Frostenson
Madeleine Kanold
Peter Nyström



SOU 1993:99

Innehåll

Sammanfattning 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

A organisation verk-Uppdrag, och

samhet m.m.

23Utredningens uppdrag m.m. . . .. . . . . . . . . . . . .
1.1 Utredningens direktiv 23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 25Betänkandets uppläggning m.m . . . . . . .. . . . . . . .

Berörda myndigheter och verksamheter 27
. . . . . . . . .

Myndigheterna 27
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.1 statliga lantmäteriet 27Det
. . . . . . . .. . . . .

2.1.2 Domstolsväsendet och inskrivnings-
28myndigheterna

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 för fastighetsdata 29Centralnämnden

. . .. . . .
2.1.4 fastighetsbildnings-kommunala ochDe

fastighetsregistermyndigheterna 29
. . . .. . . . .

2.2 Verksamheterna 30
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

2.2.1 Fastighetsbildning 30
. . . .. . . . . . . . . . . . .

2.2.2 Fastighetsregistrering 34
. . . .. . . . . . . . . . .

2.2.3 36Inskrivning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.4 Fastighetsdatasystemet 41
. . . . . . . . . . . . . .

2.2.5 Landskapsinformation och allmänna
kartor 46m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.6 statliga lantmäteriets uppdragsverk-Det
samhet konkurrenssituationen 54samt .. . . . . .

Omvärldens 59syn . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
TRIGON Informatik 59AB . . . . .. . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Organisation och struktur 60

. . . . . . . .. . . .
3.1.2 Fastighetsbildning fastighetsregistrering 60och

.



Innehåll 1993:99SOU

3.1.3 lnskrivning 61
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

3.1.4 Centralnämnden för fastighetsdata och
fastighetsdatasystemet 61

. . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5 Värdering 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
3.1.6 Flygfotografering och mätteknik 62

. . . . . . . .
3.1.7 GIS och landskapsinformationKartor, 63

. . . . .
3.1.8 Lantmäteriverket 63

. . . .. . . . . . . . . . . . . .
3.2 Lantmäteriutredningen 64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Svenska kommunförbundet 65

. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Kritik för dubbla roller 65

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Inskrivningsverksamheten 67

. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 Totalförsvarets behov 69

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utvecklingstendenser 73.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utvecklingen vissapå samhällsområden 73

. . . . . . . . .
4.1.1 Byggnadsverksamheten 73

. . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 Utveckling inom statlig och kommunal

förvaltning 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
4.1.3 Landsbygdsutveckling 75

. . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Teknikutvecklingen 77. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

4.2.1 Standardisering 78
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.2 Datakommunikation 79
. . . . . . . . . . . . . .. .

4.2.3 Datorutvecklingen 80
. . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.4 Insamling, lagring, bearbetning och presen-
tation data 81av . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.5 Register och karta sidor sak 84två av samma- .
4.2.6 Effektiv dokumenthantering 85

. .. . . . . . . . .

Gällande lagar och andra regler 87
. . . . . . . . . . . . .

Renodling myndighets- och uppdrags-av
verksamhet 87. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Rättssäkerhet och förtroendekonflikter 87

. . .. .
5.1.2 Konkurrens och konkurrensneutralitet 88

. . . . .
5.1.3 Förvaltningspolitiska ställningstaganden om

konkurrens 88
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

5.1.4 Konkurrenslagen 90
.. . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1.5 offentligLagen upphandling 90om . . . . . . . .
5.1.6 tillFörslag lag ingripande otillbörligtmotom

beteende avseende offentlig upphandling 91
. . .



1993:99 InnehållSOU

5.2 myndighetsutövning 92Begreppet . . . . . .. . . . . . . .
5.2.1 1971 förvaltningslag 92års . . . . . . . . .. . . .

945.2.2 Regeringsformen
. . . . . . . . . . . . . . .. . .

5.2.3 Myndighetsutövningsbegreppet i skadestånds-
95lagen och brottsbalken

. . . . . . . . . . . . . .
myndighetsutövnings-5.2.4 Sammanfattning av

97begreppet
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

975.3 Associationsformer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1005.3.1 EG-regler
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

privat offent-5.3.2 EG samverkan mellan ochom
lig informationsmarknaden 101sektor på .. . . .

organisationsförändringar 103Erfarenheter från liknande
103Bolagiseringar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
1036.1.1 DAFA

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
6.1.2 104SGAB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1066.1.3 generella slutsatserRRV:s

. . . . . . . . . . .
6.2 108Vägverkets omorganisation

. . . . . . . . . . . . . . . .
Överflyttningen6.3 109summariskav process . . . . . . . . .

Huvudfrågor, analys och riktlinjer

113och kriterierKrav
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1137.1 problembildUtvecklad
. . . . . . . . . .. . . . . . . .

7.2 kriterier 115Mål krav och- . . . . . . .. . . . . . . . . . .
7.3 frågeställningar 117Grundläggande

. . . . . . . . .. . . .
1187.4 Behovet helhetssynav . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

121Verksamhet myndighet eller bolagii . . .. . . . . . .
8.1 121Begrepp . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Avgränsning mellan myndighetsuppgifter och

123uppdragsverksamhet
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

1238.2.1 Gränsdragningsfrågor
. . . . . . . . . . . . ..

1258.2.2 Lantmäteriverket
. . . . . . . . . . . . . . . ..

8.2.3 lantmäteriet regionaltstatliga ochDet -
127lokalt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1288.2.4 för fastighetsdataCentralnämnden

. . .. . .



Innehåll 1993:99SOU

8.3 Avgränsning mellan produktion i regi ochegen
upphandling 129

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
8.3.1 Allmänna kartor 129m.m. . . . . . .. . . . . . .
8.3.2 CFD:s verksamhet 133

. . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.3 Synen förrättningsförberedelserpå 134

. . . . . .
8.4 Sammanfattande bedömningar 136

. . . . . . . . . . . . . .

Fastighetsbildningen huvudmannaskap och-
förenklingsmöjligheter 139

. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
9.1 Tidigare beslut och överväganden 140

. .. . . . . . . . . .
9.2 Förenklingar fastighetsbildningrörande och

fastighetsregistrering 142
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2.1 Vissa successiva förenklingar 142
. . .. . . . . .

9.2.2 Fastighetsbildningskostnadsutredningens
förslag 142

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.3 iADB-stöd ärendehandläggningen 143

. . . . . .
9.3 Integrering fastighetsregistrering fastighets-medav

bildning 145
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .

9.4 Medverkan i vissa förrättningsförberedelser 147
. .. . .

9.5 Integrering i plan- och byggprocessen 149
.. . . . . . . .

9.6 Administrativt förfarande 152
. . . . . . . . . . . . . . . . .

9.6.1 Grunderna för administrativt förfarande 152ett .
9.6.2 vilka situationerI bör administrativt

förfarande tillämpligt 154vara . . . . . . . . . .
9.6.3 administrativaDet förfarandet i 155praktiken
9.6.4 bör det administrativa förfarandetNär inte

tillämpas 157. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6.5 Kompetensfrågor 157

. . . . . . . . .. . . . . . . .
9.6.6 Konsekvenser det administrativaav

förfarandet 158
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

9.7 Det aktiva förrättningsförfarandet 159
. . . . . . . . . . . .

Övergängsfrågor9.8 161
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.9 Sammanfattande bedömningar 161
. . . . . . . . . . . . ..

10 Inskrivningsverksamheten 165
. . . . . . .. . . . . . . . . .

10.1 Tidigare bedömningar och förslag 165
. . . . . . . . . ..

10.l.l i framtidenDomstolarna 167
. . . . . . . . . . . .

10.1.2 Domstolsutredningen 167
. . . . . . . . . . . . ..



Innehåll1993:99SOU

ochorganisationDomstolsväsendet10.1.3 -
168i framtidenadministration .. . . .. . . . . .
169förslag10.1.4 LMV:s . . .. . . . .. . . . .. . . . .
170särskilda10.1.5 CFD:s rapport . . .. . . . .. . . .
170inskrivningsverksamhetenBedömning10.2 av . .. . . . .
171fastighetsverksamhetmed övrigSamband10.3 . . .. . . .
171och IMmellan CFD10.3.l Samband . . . . . .. .
172och IMmellan FBM, FRM10.3.2 Samband . . . .

ochvid samlad kart-Samordningsfördelar10.4
174fastighetsmyndighet . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .
174myndighetsstrukturTydligare10.4.l . . . . .. . . .

fastighetsanknutenför allHelhetsansvar10.4.2
175verksamhet . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .
175ledningsfunktionerStyrnings- och10.4.3 . . . .. .
175Kompetensutveckling10.4.4 . . . .. . . . . . .. . .
176arkivhållning10.4.5 Gemensam . . . .. . . . . .. .

rationa-ochförenklamöjligheter10.5 Ytterligare att
176inskrivningsverksamhetenlisera .. . . . .. . . . .. .
177inteckningsregisterSärskilt10.5.1 .. . . . .. . . . .

inskrivningsregistretiRegistrering10.5.2 av
178åtgärderexekutivauppgifter om .. . . . . .

inskrivnings-enklaHandläggningenl0.5.3 av
178ärenden m.m . .. . . .. . . . . .. . . . .. . .
180ingivningDatorstödd10.5.4 . . .. . . . .. . . . . .
181inteckningsbeslut10.5.5 Färre typer av .. . . . ..
181utvecklingsmöjligheternaBedömning10.5.6 av . . .
183Sammanfattande bedömningar10.6 . .. . . .. . . . . . ..

fastighets-ochlandskaps-Samband mellanll
191information . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .
19111.1 Begrepp . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .
193bedömningarTidigare11.2 . .. . . . .. . . . . .. . . . . .

lantmäteri-Kungligasammanslagningenl1.2.1 av
193kartverkRikets allmännaochstyrelsen . ..

fastighets-rörandeutredningarTidigare112.2
199dataverksamheten . . . .. . . . . .. . . . . .

landskaps-fastighets- ochmellaninomSamband11.3
200informationsomrâdena . . . . .. . . .. . . . . . .. . .



Innehåll SOU 1993:99

11.3.l Gemensamma uppgifter för LMV:s enheter
för fastighetsfrâgor och landskapsinforma-
tion 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.3.2 Gemensamma uppgifter för LMV och CFD 203
11.4 Sammanfattande bedömningar 205. . . . . . . . . . . . . .

C Förslag, konsekvenser och genom-

förande

12 Utgångspunkter och förslag till organisation 213
. . . . .

12.1 Regionallokal verksamhet 214. . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.1 Uppgifter 216. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
12.1.2 Kompetens 217m.m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l2.l.3 Dimensionering 218. . . . . . . . . . . . . . . ..

12.2 Centralt bedriven verksamhet 221. . . . . . . . . . . . . .
l2.2.l Fastighetsområdet 222. .. . . . . . . . . . . . ..
l2.2.2 Landskapsinformationsområdet 224. . . . . .. .Övrigt12.2.3 225. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
12.2.4 Kompetens 226m.m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.5 Dimensionering 227. . . . . . . . . . . . . . . ..Överklagande,12.3 instansordning och omprövning 229

. . . .
12.4 Uppdragsverksamhet 231m.m. . . . . . . . . . . . . . . . .

12.4.1 Bolagskaraktäristik 232. . . . . . . . . . . . . . .
12.4.2 Kapitalfrågor 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ägarfragorl2.4.3 235. . . . . . . . . .. . . . . . . . ..
l2.4.4 Bolagsstruktur 235. . . . . . . . . . . . . . . . ..
12.4.5 Tjänsteexport 237. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

12.5 Sammanfattning 239. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 Konsekvenser utredningens förslag 241av . . . . . . . . .
13.1 Allmänna konsekvenser 241. . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.l.1 Styrning och uppföljning 241. . . . . . . . . .. .
13.1.2 Rättssäkerhet, jäv förtroendefrågoroch 242

.. .
13.1.3 Konkurrens och offentliga kostnads-

minskningar 242. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.l.4 Service, valfrihet och användarinflytande 243

. .
13.1.5 Personal 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..



llInnehåll1993:99SOU

244effekterRegionalpolitiska13.1.6 . . .. . . . .. . .
245Internationaliseringsaspekter13.1 .. . . . . .. . .
245Ekonomiska konsekvenser13.2 . . . .. . . . .. . . .. . .
245myndigheterIntegrationl3.2.l av .. . . . .. . ..

ochstatsuppdragetUpphandlingl3.2.2 avav
246förrättningsförberedelservissa . . .. . . . .
247förfarandetadministrativa13.23 Det . . .. . . . ..

Övriga 247effekter132.4 .. . . . . .. . .. . . . .. . .
248Sammanfattning13.3 .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . .

251Genomförande14 . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . ..
251Utgångspunkter14.1 . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . ..
251organisationskommitéerBildande14.2 av . . . . . .. . ..
252myndigheternadeBildandet14.3 nyaav . .. . . . .. . . .
253bolagBildandet14.4 av . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .
253myndigheterbefintligaAvveckling14.5 av . . .. . . . ..
254Tidsplan14.6 . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . .

Bilagor

Kommittédirektiv1
lantmäterimyndigheternaInstruktion för2 a
DomstolsverketförInstruktion2 b

fastighetsdataCentralnämnden förförInstruktion2 c
lantmäteriverkförOrganisationsplan Statens3 a

lantmäterietförOrganisationsplan3 b
DomstolsverketförOrganisationsplan3 c

fastighetsdataförCentralnämndenOrganisationsplan för3 d
inskrivningsmyndigheter IM,förLokaliseringsorter4 a

fastighets-KFBMkommunalaochstatliga SFBM
lokalkontorinklusivebildningsmyndigheter

statligaförlokaliseringsorterLantmäteridistrikt4 b samt
fastighetsbildningsmyndig-kommunalaochSFBM

inskrivningsmyndigheter IMKFBMheter samt
Förkortningsordlista5





13Sammanfattning1993:99SOU

Sammanfattning

organi-förslaglämnajagdirektiv harutredningens att nyEnligt om en
fastighetsdataverk-fastighetsregistrering,fastighetsbildning,försation

landskapsinformationochkartorproduktionsamhet annansamt av
integrerasbörinskrivningsverksamhetenövervägasamt att omm.m.

organisation.i denna
varvidi tvåuppdelatdirektiven stegenligtskallMitt arbete vara

huvudstrukturochprincipövervägandenbehandlaskalldet första en
före-iredovisasförstaDettagenomförandeplan stegsamt m.m.en

myndighetifastighetsverksamhetochprincipbetänkande Kart-liggande
juniden lföreredovisajag harandra attbolag. Ioch stegett som
ochförfattningsändringarbl.a.behandla frågorjag1994 skall om

ocksåsammanhangeti det tañnansieringslösningar. Jag uppattavser
land-bl.a.mellansamarbeteökatförförutsättningarnafrågan ettom

sjökarteverksamheterna.och

åk

grundläg-samhälletsdelviktigverksamheterna utgörberördaDe aven
dennaförövergripandeharinfrastrulctur. Staten ettgande ansvar

korrek-ochgrundläggandetillgängligaSatsningar lättpåinfrastruktur.
infrastrukturenfysiskaför deninsatserangelägnalikadata ärta som

effektivitetentillbidrarDejärnvägar. attochi form vägart.ex.av
snab-tillinformationssystemoch samtgrundläggande register-höjs i

fungerandevälverksamheter. Enifunktioner mångaoch bättrebare
förutsättninginfrastruktur utgörför dennaorganisationsamladoch en

förslag,Minadennautnyttjandesamhällsekonomisktför resurs.avett
verksam-helahelhetssyn överfrånhärmed, utgårlinjeiligger ensom

hetsområdet.
bedö-börinte enbartdelfrágavarjeinnebärhelhetssynsådan attEn

överbetoningförriskperspektiv medstatisktiochför sig avettmas
vidproblemochsvårighetermed dagensfördelarna samtsystem av
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övergången till I stället börett nytt. dynamisk på överordnadeen syn
samband och långsiktiga utvecklingsperspektiv ligga till förgrund den
framtida organisationen.

De verksamheter jag har studera har varit föremålatt försom ett
flertal undersökningar och utredningar redan tidigare. De förslag som
lämnats i organisationshänseende har emellertid enbart i begränsad
utsträckning blivit genomförda. Vissa förslag har inte kommit till
genomförande beroende på tiden inte bedömtsatt mogen ellervara

vissa bestämdaatt förutsättningar i övrigt inte varit för handen.
Jag konstaterar tiden inte baraatt är den förrättanu utanmogen
företa önskvärdaatt förändringar i den nuvarande organisationsstruk-

Jag vill tillturen. och med påstå det i viss utsträckningatt fråganär
nu eller aldrig.ett Om genomförandeom ett de föreslagna struk-av

turförändringarna inte sker och i samlad form torde det inte blinu
möjligt på relativt långatt tid aktualisera liknande åtgärder på nytt.

åk

En frågacentral jag har haft berörpröva verksamhetsavgräns-attsom
ningen i myndighetsorganisation. Jag haren kommit tillny den slutsat-

från deatt nuvarande myndigheternasen bör skiljas dels upp-
dragsverksamhet, dels sådan anslagsfinansierad produktion lämpli-som

kan utföras uppdragsbolag.gen ettav
Gränsdragningsproblematiken har studerats ingående. Detta gäller

framför allt produktionen allmänna kartor där beaktandet bl.a.av av
säkerhets- och beredskapsaspekter, kompetensfrågor möjlighe-samt

bibehållaterna att såväl nuvarande samverkansfördelar lokaltsom en
förankrad lantmäteriorganisation utgjort viktiga förutsättningar för
mina ställningstaganden. denI produktion bör skiljas bort frånsom
myndighetsuppgifterna finns i princip huvudtyper,två nämligen vissa
förrättningsförberedelser och produktionenmerparten allmännaav av
kartor Produktion och uppdragsverksamhetm.m. bör samlas i ett av

ägt uppdragsbolag,staten har konkurrera med andraatt aktörersom
på marknaden.

En utgångspunkt för mitt arbete har varit söka möjligheteratt till
förenklingar. Ett viktigt förslag i det avseendet vadär kommit attsom
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förut-fastighetsbildning. Enförfarandet vidadministrativadetkallas
mellantvistighetertillämpasskall ärförfarandet attsättning för att

kommunal PBL-innebärFörfarandet,föreligger. attintesakägare som
före-fastighetsindelningen,berörbeslutvissafår fattamyndighet som

tidigaremarkanvändningendärområdensådanainomtillämpasslås
områden. Detdetaljplanelagdainomfastlagd, dvs.prövad ochblivit

till denfinnskopplingenstarkadenområdensådanajustinomär som
Genomför. attharkommunerna ansvaretoch byggprocessplan- som

kommunaladettillområdensådanainomfastighetsbildningenknyta
dub-onödigtochvalfrihetbl.a. kommunernasökarverksamhetsfáltet

konkur-förförutsättningarSamtidigt skapasundvikas.kanbelarbete
utförandet.irens

deneftersomjag,föreslårMalmöochGöteborgStockholm,För
detdetaljplanelagda, attkommuner ärdessadelendominerande av

kommunernastillämpas överskall kunnaförfarandetadministrativa
hela yta.

förenkla.handförsta sättiförfarandet attär ettadministrativaDet
utgöraförfarandeadministrativtinförandetSamtidigt kan ett ansesav

fastighetsbild-förhuvudmannaskapetfråganiavvägningrimlig omen
fas-förhuvudmanblirsåledesinnebärförslagMitt statenningen. att

admi-tillämpandet ettkommunentighetsbildningen, avatt genommen
genomföran-fastighetsrättsligaför detskallförfarandenistrativt svara
utveckla detförFörutsättningardetaljplan. attmedområdendet inom

vidförrättningsförfarandetaktivas.k.rationellaoch meraeffektiva
föreslagna avgräns-denbibehållsförrättningarkomplicerade genom

ningen.
fastighetsbildningsmyndigheternakommunaladeföreslårJag att

ned.läggs

åk

fastighetsbildningen. Jagiintegrerasbör anserFastighetsregistreringen
ADB-utarbetandeutveckling. Genom ettnaturligdetta är avatt en

inrymmerfastighetsbildningenförhandläggningssystembaserat som
detfinnsfastighetsdatasystemet storakopplingarautomatiska mot

vinster göra.att
överlantmätarmyn-nuvarandei deverksamhetenocksåJag attanser

samtidigtmyndighetsorganisationiintegrerasbördigheterna nyen
uppgiftenbl.a. attmyndigheten,avlastasbörfunktionervissasom
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bevaka möjlighetstatens överklaga lantmäteriförrättning.att Rollenen
samordnare inom landskapinformationsområdetsom framhävs och

kompetens i detta avseende tillförs den myndigheten.nya

Sk

Beträffande inskrivningsverksamheten min bedömningär den böratt
föras från domstolarna till fastighetsomrádet. Renodlingen dom-av
stolarnas verksamhet översynensamt organisationen inom det tradi-av
tionella lantmäteriområdet bör resultera i uppbyggnaden slag-av en ny
kraftig organisation för fastighetsfrågor och landskapsinfonnation och
denna organisation bör inkludera inskrivningsverksamheten.nya En
sådan organisation förses med den kvalificeradeny juridiska kompe-

krävs inomtens inskrivningsområdet samtidigtsom fastighetsverk-som
samheten i övrigt erhåller sådan förstärkning inom detta områdeen

det under utredningens framkommitgångsom behov av.

ät

Mitt förslag såledesär nuvarande lokalaatt och regionala myndigheter
inom verksamhetsområdet fastighetsbildnings-, fastighetsregister-,-
inskrivnings- och överlantmätarmyndigheter awecklas. I stället-
skapas regionala myndigheter, i huvudsak knutnanya till länen. Dessa
får inte bedriva uppdragsverksamhet och skall vad beträffar sin pro-
duktion handla vissa förrättningsförberedelser. De skall, i deupp fall

beñnnsså ändamålsenligt, kunna bedriva verksamhetvara vid lokala
kontor. I medelstort län kommerett myndigheten ha personal-att en
styrka tilluppgår i storleksordningen 50som föreslårJag attpersoner.
den myndigheten benämns Myndigheten förnya kartor fastigheteroch
MKF för respektive län. Totalt bedömer jag i storleksordningenatt
1 200 kommer verksamma vidpersoner att de regionala myndig-vara
heterna.

*

Mitt förslag vad den centrala myndighetsorganisationenavser är att
Centralnämnden för fastighetsdata och Statens lantmäteriverk avvecklas
och centralatt myndighet med fören bl.a.ny ledning ochansvar
tillsyn den regionalt bedrivna verksamheten tillskapas.av Till denna
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inskriv-förDomstolsverket hardetmyndighet förs också ansvar som
bl.a.fråga bygger påi dennaMitt ställningstagandeningsväsendet.

fram-och denverksamhetermellan destudier sambandeningående av
nuvarandedeverksamhetsområdenutvecklingen inom detida som

för.centralmyndighetena ansvarar
uppdragsverksam-bedrivainteenligt mitt förslagMyndigheten får

produk-storleksordningen 70handla ihet och skall procent avupp
denårsarbetskrafter inomkartor. Antalettionen allmänna nyaav

500.storleksordningen Dentill icentralmyndigheten bedöms uppgå
skallochfastighetsverket KFVochmyndigheten benämns Kart-nya

lokaliserad i Gävle.vara

Sh

organi-kommerLantmäteri SLAB,Svenskt ABUppdragsbolaget, att
bl.a.verksamhet,mångfacetteradoch fåkoncern enseras som en

fastig-kartframställning,beräkning ochmätning,bestående lokalav
nuvarandedenfastighetsekonomisk verksamhet,hetsrättslig service,

myndigheternade centralabedrivs inomuppdragsverksamhet samtsom
kartor.och allmännaförrättningsförberedelservissaproduktion av

uppdragsverk-bedrivencentralttraditionell,kombinationenGenom av
förförutsättningarkartor skapasproduktion allmännaochsamhet av

finnssamverkansfördelardeoptimalt tillvaratapå sättatt ett som
kompetens-myndighetenssamtidigtverksamhetsområdenamellan som

försörjning tryggas.
där dettill Gävleknutenverksamhetdel SLAB:s ärEn stor av
dockverksamheten kommerTyngdpunkten isittockså bör ha attsäte.

denmarknad. Genomoch lokalinriktad regionalmot ovanenvara
produk-ochuppdragsverksamhettraditionellkombinationennämnda av

för bibe-förutsättningarförrättningsförberedelser skapastion vissaav
verksammalantmäteriservice. Antaletförankradhållandet lokaltav en

300storleksordningen 1till ibedöms uppgåi bolagetkoncernen perso-

ner.
Distributioneningår i koncernen.KartCentrumföreslårJag att av

centraladenkonkurrens,upphandlas, underallmänna kartor myn-av
digheten.

myndighets-sälja svensktinriktatfrämst påSwedesurvey AB är att
myndigheten.centraladärför till denområdet och knytskunnande på
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genomförandetFör mina förslag föreslår jag bildandet treav av orga-
nisationskommittéer med uppgift leda arbetet vad myndig-att avser
heternas bildande, bolagets bildande respektive avvecklingen befint-av
liga myndigheter.

Det kommer viss minskninguppstå antalet arbetstillfällenatt en av
vid bildandet de myndigheterna och bolaget till följdsamtav nya av

det kommunala för fastighetsbildningen förändras. Enligtatt ansvaret
mycket preliminär bedömning minskningen till omkring tiouppgåren

dvs. i storleksordningen 300 arbetstillfällen. delprocent, varav en
följer den tekniska utvecklingen mina förslag.änav snarare av

Det bör bl.a. ankomma organisationskommitteernapå långtsåatt
möjligt begränsa de negativa effekterna Fackligahärav.som represen-

för de anställda ingåbör i organisationskommittéerna eller itanter
referensgrupper knutna till dessa.

Dagens myndighetsstruktur splittrad. inrymmer 290är Den totalt drygt
myndigheter med olika relationer och kopplingar till varandra. Mitt
förslag innebär dessa myndigheter med 24 regionalaersättsatt myn-
digheter och centralmyndighet i Gävle. Myndigheternas dubblaen
roller upphör vilket bl.a. medför förstärkning rättssäkerhetenen av
samtidigt förslaget leder till ökad konkurrens. Förslaget ledersom
vidare till ökad service, valfrihet och ökat inflytande.

Förslagen har också positiva ekonomiska konsekvenser. hänförDe
sig bl.a. till rationaliseringar inom det administrativa området och
uppkomsten verksamhetssamband. Genom integrera fastig-attav nya
hetsregistreringen i fastighetsbildningen och införa handläggnings-ett

medger automatiska uppdateringar i fastighetsdatasystemetsystem som
Ävenuppkommer betydande rationaliseringseffekter. upphandlingsför-

farandet och det administrativa förfarandet i fastighetsbildningen med-
för positiva ekonomiska effekter.

genomförandeEtt medför vissa vissaengångs- och omställnings-
kostnader till följd avveckling lokaler, flyttning behovsamtav av av
utbildningsinsatser Dessa kostnader särskildmåste ägnasm.m. upp-
märksamhet i samband med genomförandet förslaget.av
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tillmöjlighetervadeffekternapositivaredan deJag anseratt avser
konsekvensernaekonomiskadeservicestyrning, rättssäkerhet och samt

effek-potentiellt störstagenomförande förslagen. Demotiverar ett av
inför framtiden närmöjligheter de skaparemellertid i deliggerterna

tillvara-lagstiftning,utveckling ochsamordnad verksamhet,det gäller
information Bety-tillhandahållandeteknik,tagande m.m.avnyav

vinna.härvidvinstersamhällsekonomiska stardande att
genomförs vidförändringarnaorganisatoriskadeMitt förslag är att

halvårsskiftet 1995.





GA VDELNIN A

OCHORGANISATIONUPPDRAG,

VERKSAMHET M.M.





231Kapitel1993:99SOU

uppdragUtredningens1 m.m.

Utredningens direktiv1

organisation förförslagUtredningens uppdrag lämnaär att om en ny
fastighetsdataverksamhetfastighetsregistrering,fastighetsbildning,

landskapsinformation Detproduktion kartor ochsamt m.m.annanav
inskrivningsverksamheten böringår också i uppdraget övervägaatt om

förutsättningarna förundersökaorganisation ochintegreras i denna ett
sjökarteverksamheterna.mellan land- ochökat samarbete

övergri-i bilagautredningsarbetet DetDirektiven för återges
samhällsekonomisktdirektiven ienligtpande målet bör att ettvara

effektiv fastighets-främjarorganisationperspektiv utforma ensomen
medförsörjningmarkanvändning godrationellmarknad och samt

skall präglasOrganisationenlandskapsinformation.kartor och annan
skall klara.Ansvarsrollereffektivitet och kompetens.kvalitet, varaav

fortlöpandeunderlättarutformad denOrganisationen skall så attvara
minska.kostnaderna skall Enrationalisering utveckling. totalaoch De

eftersträvas.organisation skallmarknadsanpassaddecentraliserad och
uppbyggd.konsekventorganisationen skall logisk ochDen varanya

möjligtskall långtenkel och tydlig. såskall DenDen varasomvara
myndighetsfunktionennaturligt ärenhetlig hela landet. Detöver är att

statlig.
undvikas.huvudmannaskapdelatmyndighetsutövning skallFör ett

plansituatio-fastighetsbildningen i enklaför förenklingFormer t.ex.av
Lösningar böri detta sammanhang.bör särskilt kunna övervägasner

effektivenhetlighet ochsåväleftersträvas tillgodoser kraven påsom
för arbetetutgångspunktorganisation kommunernas behov. Ensom

skallfastighetsregistermyndighetemasärskildabör vidare deattvara
utvecklingviktigt i generellkan ledawecklas. Detta ett enses som

Registreringsfunk-fattas.beslutenregistrering vid källan, dvs. därmot
fastighetsbildning och andravidtionen avslutande ledbör utgöra ett

registreras.beslut skallsom
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Det läggs i direktiven fast grundläggande detsynsättett attsom
verksamhetsområde utredningen har behandla viktigutgörattsom en
del samhällets infrastruktur, för vilken har En välstaten ettav ansvar.
fungerande sådan infrastruktur intresse förär gemensamt stat,av
kommun, näringsliv, kreditinstitut, organisationer och enskilda. Före-
komsten sådant intresse bör, enligt direktiven,ett gemensamtav
underlätta lösning frågor arbetsfördelning former förochen av om
samverkan m.m.

En grundläggande förutgångspunkt utredningsarbetet organi-är att
sationen varit oförändrad under lång tid genomgripandetrots en
teknisk utveckling och påtaglig omstrukturering statlig ochen av
kommunal verksamhet generellt. Ett väl strukturerat och sammanhållet
förändringsarbete bör komma till stånd. vidareutvecklingEnnu av
förrättningsförfarandet grundläggande arbetsmetod bör ettsom vara
viktigt led i denna verksamhet.

Den generella problembild tecknas i direktiven innehållersom
följande huvudpunkter. Organisationen såväl regionalcentral,på som
lokal nivå splittrad och oklar. Gränsdragningenär otydlig mellanär
myndighets- och uppdragsverksamhet, vilket leder till risker för
partiskhet och snedvriden konkurrens. deladeDet huvudmannaskapet
för fastighetsbildning leder till konflikter och till mindreettm.m.
effektivt utvecklings- förändringsarbete.och Delar verksamhetenav
präglas kostnads- och ñnansieringsproblem.av

det gällerNär den finansierade produktionen kartor,statenav av
flygbilder och landskapsinformation verksamheten medsamtannan
rikets geodetiska och riksgränsarbetennät direktiven verk-attanger
samheten i fortsättningen bör bedrivasäven i statlig form eller i
samarbete mellan och kommun. Motiven till detta bl.a.stat är att
verksamheten skall tillgodoseäven försvarets behov och arbetetatt
därför behöver bedrivas från säkerhetssynpunktpå och andraett
synpunkter godtagbart ifrågavarande produktion iblandsätt. undergår
benämningen statsuppdraget. den fortsattaI framställningen används
begreppet allmänna kartor samlingsbeteckning för hela densom en
statsñnansierade produktionen.

För sammanhållen uppdragsorganisation talar såväl det starkaen
samband finns mellan allmän kartläggning och därtill knutensom
uppdragsproduktion, avgränsningsproblemsvåra skulleattsom upp-
komma vid ytterligare uppdelning. direktiven vidareI attanges
uppdelning verksamhet drivs integrerat bl.a. innebär attav som nu
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börförslagenochförlorade,fördelarsamhällsekonomiska går attvissa
itillvaramöjligt ävenfördelar långtdessa såeftersträva tasatt som

fortsättningen.
fördärhuvudalternativinriktning ansvaretDirektivens är ett

produktionensjälvamedanmyndighetenliggerkartor påallmänna
dockDirektivenbolag.statligt attfrånupphandlas bl.a. ägtett anger

produktion.dennadet gällerövervägandeningående närkrävsdet
konkurrensför ökadgrundläggamålallmännaDirektivens attom

verksamhet.berördhärävenavser
materialgenomfört, detutredningen harstudierDe somsom

diskussionernakontakternaomfattandein, deutredningen samlat samt
problembeskriv-direktivensbekräftathuvudsakiutredningen harinom

läggerSkilda aktörerrelevans.frågeställningarnasangivnaning och de
hänseen-i vissaochgrundproblemvid respektiveolika viktnaturligvis

förhuvudmannaskapfrågandet gällerframför alltden när om-
fastighetsbildningen tillocksåställninghaftutredningenhar att ta-

ochutgångspunktermed andrasynpunkterframställningar och annan
omvärldsanalyserGenomfördautredningsdirektiven.iinriktning än

problembeskrivningsammanfattandeochi kapitel 3redovisas enm.m.
redovisas i kapitel 7.

uppläggningBetänkandets1.2 m.m.

analyser,tillbakgrunderforderligavseddAvdelning A är att ge
2 be-kapiteloch C. Iavdelningarna Bförslag iochöverväganden

följandedeverksamheter. I tvåochmyndigheterberördaskrivs
undermed vadbeskrivningdirektivenskompletteraskapitlen som
verk-berördapåomvärldenskommit framutredningsarbetet synom

teknik-ochför samhälls-redogörelseutveckladmedsamheter samt en
gällandeöversiktmed dels överavslutasAvdelningenutveckling. en
styrandevissa EG-regler ärinklusivereglerandralagar och som--

erfarenheternaredovisningdelsverksamhetsområden,för olika aven
med denlikartadeorganisationsförändringar ärfrån några nusomsom

skall övervägas.
sammanfattande ochproblemanalysmedAvdelning inledsB enen

kriterier. Motochcentrala kravi någramåldiskussion utmynnarsom
grundläg-vissaanalys8 lli kapitelredovisasbakgrund härav aven-

övervägandenidelsanalysfrågeställningar. Dennagande utmynnar
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och förslag i vissa frågor, dels i riktlinjer och bedömningar som
därutöver utgör grund för överväganden och förslag i avdelning C.

Avdelning C innehåller förutom organisationsavsnittet kapitel 12
samlad konsekvensanalys kapitel 13 ochen kapitelett om genom-

förandefrågor kapitel 14.
Enligt direktiven skall jag också undersöka förutsättningarna för ett

ökat samarbete mellan land- och sjökarteverksamheterna, dock utan att
överväga någon organisatorisk sammanslagning verksamheterna.av
Behovet först grundläggandeatt ställning tillta fråganav land-om
karteverksamhetens organisation har lett till jag efter samråd medatt -
Miljö- och naturresursdepartementet har för skjuta be-stannat att-
handlingen samordningen med sjökarteverksamheten tillav tvåetapp
i utredningsarbetet. Utredningens kontakter har pekat detmot att
därvid kan finnas anledning i enlighet med denatt möjlighet som-

i direktiven frågor sambandanges ta medäven andraupp om an--
gränsande verksamheter Sveriges geologiska undersökningst.ex.som
kartproduktion och den tjärranalysinformation Satellitbild ABsom
producerar och tillhandahåller.
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verk-ochmyndigheterBerörda2

samheter

Myndigheterna2. 1

endastföljande. Avsiktenbeskrivs i det ärmyndigheterBerörda att ge
myndighet,respektiveförinstruktionendessa.översiktlig bild Iaven

utförligytterligare,inhämtasbetänkandet, kanbilagtshar mersom
information.

lantmäterietstatliga2. 1 Det

LMV,lantmäteriverklantmäteriet omfattar StatensstatligaDet en
varjei länfastighetsregistermyndighetochöverlantmätarmyndighet en

juliden lTotalt sysselsattesfastighetsbildningsmyndigheter.81samt
200och 2i Gävle900 vid LMV100 knappt1993 3 personer, varavca

i övrigt.lantmäterietstatligafördelade detpåpersoner
divisioner.i femochledsregionalt och lokaltVerksamheten styrs

produktion,specialiseradförantal enheterRegionalt ñnns t.ex.ett
Lindesberg GSD-Stockholm,iGIS-CentrumKiruna kartcentral,
fastighetsekonomi.förenheteri KarlskronaKP-sydenheten och samt

myndighetsuppgifterhuvudsakliga ärstatliga lantmäteriets attDet
förförberedelserfastighetsregistrering,fastighetsbildning,försvara

ochkartorframställning allmännafastighetstaxering och annanav
statliga lant-verksamhet.geodetisk Detlandskapsinformation samt

geode-i formuppdragsverksamhetocksåmäteriet bedriver t.ex.av
flygfotografering,kartläggning,tiskafotogrammetriska uppdrag,

fastighetstaxering.fastighetsvärdering och
275 mkr,199293 ltotaltbudgetåretVerksamheten omsatte ca

i anslag.395 mkr Avbidrag ochavgifter, 15 mkr i865 imkrvarav
fastighetsbildningsverksamhetenavgiftsñnansierade delenden omsatte

sistnämnda425 mkr. Iuppdragsverksamheten400 mkr och summaca
fastighetstaxeringsverksam-40 mkr ochutlandsverksamhet medingår

med 20 mkr.het
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Myndighetsuppgifterna för respektive myndighet enligt ovan anges
i instruktionen för lantmäterimyndigheterna, bilaga 2a. Lantmäteri-se
verkets organisationsplan redovisas i bilaga 3a och det statliga lant-
mäteriet och de kommunala fastighetsbildnings- fastighetsregister-och
myndigheterna i bilaga 3b.

2.1.2 Domstolsväsendet och inskrivningsmyndigheterna

Domstolsverket förvaltningsmyndighetDV central förär de allmänna
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Bostadsdomstolen,
hyres- och arrendenämnderna, Försäkringsöverdomstolen, Rättshjälps-
myndigheten och de allmänna advokatbyråerna. innefattarTotalt
förvaltningsområdet drygt 7 000 anställda vid 176 myndigheter.

Vid DV 150 verksamma,är 30 arbetarca personer varav personer
med fastighetsdatareformens genomförande och med inskrivningsfrågor
i övrigt.

Domstolsväsendets budget uppgick budgetåret 199293 till
3 405 mkr. Myndighetsuppgifterna redovisas i instruktion för dom-
stolsverket, bilaga 2b. Organisationsplan för verket återfinnsse som
bilaga 3C.

Regeringen har i propositionen 199394217 Förvaltningen inom
domstolsväsendet lagt fram förslag ökad självförvaltningett om av
domstolsväsendet. Bland får domstolarna för sinstörreannat ansvar
administration och inflytande ledningenstörre den ad-överett av
ministrativa centralmyndigheten för domstolsväsendet. Detta åstadkoms
dels den verksamhet idag bedrivs DV någotattgenom som av ges en
annorlunda och decentraliserad inriktning och dels attmer genom
myndigheten leds styrelse är sammansattav en som av personer
huvudsakligen hämtade från domstolarna. Organisationsförändringar
och ändringar i verksamheten föreslås träda i kraft 1994.den l juli

Inskrivningsväsendet knutet till de allmänna domstolarnaär och
bedrivs vid inskrivningsmyndigheterna. finns 93 inskrivnings-Det
myndigheter VarjeIM. myndighet knuten till tingsrätt. Normaltär en

IM:s upptagningsområde tingsrättens domsaga.motsvarar Fyra av
landets 97 tingsrätter saknar nämligen Tierps,IM, Enköpings, Han-
dens och tingsrätter.Mölndals i fungerarIM Uppsala läns-som en
inskrivningsmyndighet och handlägger ärenden inte bara från Uppsala

från Tierp ochäven Enköping.utan
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350 inom500 drygt3Vid tingsrätterna arbetar personer, varavca
huvudupp-Inskrivningsmyndigheternasinskrivningsverksamheten.

inteckningar.lagfartergifter inskrivning ochär av
uppgick tillinskrivningsmyndigheternaExpeditionsavgifterna vid

kostnaderna föravgifter199192. täckte405 budgetåretmkr Dessa
inskrivningsmyndig-vid165 mkrinskrivningsverksamheten, varav

vid21 mkrför fastighetsdata,vid Centralnämndenheterna, 82 mkr
fastighetsregistermyndighetema.statliga123 mkr vid deLMV och

för fastighetsdataCentralnämnden2. 1.3

verksamhet förutombedriverfastighetsdata CFDCentralnämnden för
220sysselsättsRonneby. Totalti Gävle också i Kiruna och perso-ca

200 i Gävle.ner, varav
fastighetsdatasystemet.fördet övergripandeCFD har ansvaret

ajourhållning ochrutiner förutveckling ochinbegriperDetta systemav
informationen, drifteningåendeianvändning den systemet avav

fastighets-genomförandetförsamordningsansvarsamt ettsystemet av
inskrivningsmyndig-fastighetsregister- ochdatareformen vid landets

heter.
anslagsñnansierad. budgetåreti huvudsak FörverksamhetCFD:s är

verksamhet100 mkr.199394 anslaget till drygt Denuppgår som
motsvarande50 mkrknapptfinansieras med avgifter beräknas omsätta

period.
Centralnämndenförredovisas i instruktionenMyndighetsuppgifterna

i bilagaredovisasOrganisationsplanför fastighetsdata, bilaga 2c.se
3d.

fastighets-ochfastighetsbildnings-2.1.4 De kommunala

registermyndigheterna

fastighetsbildningsmyndigheterfinns kommunala41 kommunerI
myndig-hela kommunens DessaKFBM, 14 verkar över yta.varav

förrättningar förinriktningsärskildheter specialenheter med pås.k.är
kommunalafinns också29tätortsutveckling. dessa kommunerInom av

fastighetsregistermyndigheter KFRM.
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2.2 Verksamheterna

följande redovisningenDen har begränsats till de verksamheter ärsom
särskilt intresse för utredningsarbetet. innebär det finnsDet attav

ytterligare uppgifter utveckling, rådgivning fastighetsekono-såsom och
misk verksamhet inte Informationbehandlas i detta avsnitt.som om
dessa verksamheter kan hämtas från bilagda instruktioner. Kartam.m.

sammanställning utvisande lokaliseringsorter för statligadesamt m.m.
och kommunala fastighetsbildningsmyndigheterna inskrivnings-samt
myndigheter redovisas i bilaga respektive 4b.4a

2.2. l Fastighetsbildning

Fastighetsbildning tillsammans med fastighetsregistrering,utgör
inskrivningsverksamhet och fastighetsdatasystem, vikti verksamheterga
för kunna underhålla och fastighetsindelningenutvecklaatt som en

förgrund dels samhällets redovisning äganderätten till delsmark,av
samhällets styrning markanvändningen. bedrivsAtt verksamheternaav
rationellt och ändamålsenligt och med iakttagande höga krav påav
rättssäkerhet och enhetlighet landet förutsättning föröver är atten
fastighetsindelningen skall fungera del samhällets grund-som en av
läggande infrastruktur. Verksamheten därför statligtstarktär av
intresse.

fungerandeEtt väl fastighetsindelningssystem grundläggandeär av
betydelse för samhällsfunktioner.många Som exempel kan nämnas
fysisk planering, markanvändning, fastighetsomsättning, kreditmarkna-
den med fastigheter fastighetstaxering och fastighetsbeskatt-pant,som
ning, folkbokföring och statistik. De samlade kostnaderna för dessa
verksamheter fördelas i främstdag kommunerna och fastig-på staten,
hetsägarna.

Samhällets behov förmark olika ändamål, bostäder, anlägg-av
ningar kan tillgodoses olikapå avtal ellersätttre genom genom-
domstols- respektive förrättningsförfarande.

I avseenden förrättningsförfarandetmånga det ändamåls-är mest
enliga för hantering markägarinformation, mark- rättighets-ochav
åtkomst, värdering, förhandling, medling och ersättning. praktikenI
väljer dock i hög grad lösa markåtkomst- ersättnings-ochparterna att
frågorna själva avtal innan förrättning söks.genom
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effektivt förfarande för lösa markâtkomst och ersättnings-Ett att
frågor kännetecknas inte enbart enkelhet, snabbhet och låga kost-av

inader. Det också väsentlig grad fråga rättssäkerhet för ochär en om
likabehandling enskilda omständigheterde markägarna. Dessaav
ställer särskilda förfarandet, fastighetsbild-krav vilket beaktat ipå är
ningslagstiftningen.

Fastighetsbildningsförrättningar fastighetsbildnings-handläggs av
myndigheten enligt, i första fastighetsbildningslagen,FBM hand,
anläggningslagen och ledningsrättslagen. principiella upplägg-Den
ningen förrättningar densamma i lagarna.deär treav

Förrättningsförfarandet bygger förrättningslantmätarepå att en
handhar ärendet efter frånansökan den önskar åtgärdsom en
genomförd, överföring fastighet tillmarkområde frånt.ex. ettav en

eller ledningsrätt. Förrättningslantmätaren haruttagen annan av
utredningsplikt och hålla överläggningar eller sammanträdenmåste
med berörda sakägare under ärendets handläggning. ärendetNär är
fardigutrett förrättningslantmätaren framställda yrkanden ochprövar
eventuella överenskommelser lagstiftningens materiella regler ochmot
fattar beslut. Förrättningslantmätaren beslutar tillträdestidpunkt,om
ersättningar till fastighets-Förrättningsbeslutet kan överklagasm.m.

vidaredomstol och till hovrätt och domstolen. KommunaltHögsta
medgivande kan i vissa till förrättningsåtgärden.lägen krävas Före-
ligger detaljplan åtgärden med vadmåste överensstämmaantagen som

i planen. medför administrativt beslutDet utgöratt ettanges en
förutsättning för förrättningen.

Fastighetsbildning fastighetsindelningenåtgärd vilkenär en genom
ändras eller servitut bildas, Fastighetsbildningändras eller upphävs.
sker fastighetsreglering, fastig-såsom den ombildningom avser av
heter, och avstyckning, klyvning eller sammanläggning, densåsom om

nybildning fastighet.avser av
Genom fastighetsbestämning frågor beskaffenhetenavgörs avom

gällande fastighetsindelning frågor beståndet ellerrörandesamt
omfånget ledningsrätt vissa servitut.ellerav

Fastighetsbildningsverksamheten 438 miljoner underomsatte ca
budgetåret 199293. Statliga fastighetsbildningsmyndigheter SFBM

för 401svarade mkr och för omkring 37 mkr.KFBM Av omsätt-
Återstoden,ningen svarade sakägarnas avgifter för 424,5 ellermkr.

13,5 mkr, tillfördes i nedsättningverksamheten form anslag förav av
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sakägarnas avgifter. Under budgetåret 199293 avslutade SFBM
20 200 och 3 900 förrättningsåtgärder.KFBMca
Avstyckningsförrättningarna svarade totalt för 42 procent av

intäkterna för det statliga lantmäteriet. fastighets-kommerDärnäst
regleringar med 40 övriga förrättningar svarade anlägg-Avprocent.
ningsförrättningar för ledningsrättsförrättningar för7 ochprocent
5 intäkterna. övriga förrättningstyper det ingenAv ärprocent somav

för 2svarade intäkterna.än procentmer av
Antalet sökta förrättningar minskade perioden 1972-1985under

med 45 budgetåret 198687 ökade antalet söktaFrånprocent.ca
förrättningar. efterfråganUnder de har minskat.två åren återsenaste

nybildade fastigheterAntalet har minskat väsentligt underårper
perioden. Under 000budgetåret 197273 nybildades 70 fastigheter.ca
Motsvarande antal budgetåret 199293 16 900. dessaAvvar ca

800handlades 13 SFBM och 3 100 KFBM.ca av ca av
Antalet avslutade förrättningsåtgärder denunder sexårs-senaste

perioden framgår nedanstående tabellav

budgetåret 8788 8889 8990 9091 9192 9293

19 945 860SFBM 20 21 898 24 075 23 392 20 224

629 488 839 4651 427KFBM 4 4 4 4 3 879

Totalt 24 25 348 26 726 819574 737 28 27 24 103

Förslag till förändringar fastighetsbildningslageni

ändringar i fastighetsbildningslagen 1990De beslutades harsom
inneburit anpassning till ändringarna i jordförvärvslagen, vilkaen
trädde i kraft 1987. förslaget till i fastighetsbildnings-När ändringar
lagen föremål för riksdagens prövning, livsmedelspoli-denvar var nya
tiken redan beslutad och förslag till ändringar ijordförvärvslagen hade
förelagts riksdagen. Bostadsutskottet uttalade med anledning härav att
det, den livsmedelspolitiken fått fullt jordför-genomslag ochnär nya
värvslagen fått inriktning, finnas skälkunde åter övervägaatten annan
frågan vilka villkor skall vid fastighetsbildning förställasom som
jord- och skogsbruksändamål.
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förslag tillutarbetatRegeringen har denna bakgrund ettmot
ytterligare ändringar ivissaändringar i 3 kap. förslaget berörFBL

Ändringar fastighetsbildningslagen.proposition 199394:27 i
till ändringar skallPropositionen innehåller förslag sådana som

skogsbruksfastigheter.jord- ochdet möjligt bilda mindregöra att
skogsbruks-Enligt bedömningen jord- ellerförslaget skall om enav

delvis kriterier.fastighet för sitt ändamål efter Delämpad görasär nya
därvid tillmätas ökad vikt.regionalpolitiska intressena skall Den

mjukas medansärskilda för jordbruksnäringenskyddsregeln upp,
skogsnäringenskyddet förskyddsregeln för jordbruket jämkas så att

och miljöintressena förstärks.
efter ordningEnligt propositionen finns anledningdet strävaatt en

för småskaliga och flexibla lösningar änutrymme somsom ger mera
fastighetsbildninghittills i fråga vid påhar kunna kommaansetts

främjandetmöjligt tillmätalandsbygden. Sålunda bör det att avvara
bosättning i ökad vikt.sysselsättning och glesbygden

kommunerSamarbetsavtal mellan lantmäteriet och

mätning,Till lantmäteriverksamhet kommunalräknas bl.a. sådan
utförs delvisberäkning kartframställning MBK-verksamhetoch som

samband fastighetsbildningen.medutan
fastighetsbildningsmyndighetintekommuner harMånga som egen

Ungefärutför MBK-verksamheten.har särskilda mätningskontor som
saknarhälften landets kommuner, främst de och medelstora,småav

dock mätningsorganisation. grund det delade verksam-helt På avegen
de faktiska skillnadernahetsansvaxet mellan och kommun ochstat

oftalantmäteriverksamhet finnsmellan vad lokalkommunerna avser
detbehov reglera samarbetet mellan enskilda kommuner ochett attav

statligastatliga lantmäteriet. finns därför mellan detSamarbetsavtal
enligt olika huvudalternativ.lantmäteriet och kommuner Dessatvå

ihar utformatsbenämns normalavtal C. NormalavtalenA, resp.
Kommunförbundet.samarbete mellan LMV och Svenska

innebärvanligast förekommande avtalstypen,A-avtal, denärsom
friståendestatliga lantmäteriet för delar eller hela dendetatt svarar av

fastighetsrättsligmätningsverksamheten oftast ochoch också annan
fastighetsekonomisk service i A-avtal tecknas i allmänhetkommunen.

mätningsorganisation saknas. 120med kommuner där kommunal Ca
kommuner i dag har A-avtal.

13-10693
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mätningsorganisationen med-C-avtal innebär den kommunalaatt
mätningstekniskaförrättningsförberedelser,verkar med momentt.ex.

sjuttiotal kommuner harförrättningsverksamheten.i den statliga Ett
C-avtal.

olika kombinationer avtalen.förekommer DessaDet även av
specialavtal.tjugotal harbenämns specialavtal. kommunerEtt

Fastighetsregistrering2.2.2

möjlighet tillstatlig angelägenhet medFastighetsregistreringen är en
fastighetsregistermyndigheterhuvudmannaskap. Statligakommunalt

organi-lantmäterietsingår juli 1990 i det statligaSFRM sedan den l
fastighetsregistermyndighet FRMsation. Verksamheten sköts somav

ansvarsområden.har geografiskt avgränsade
fastig-förrättningar vidregistreringNuvarande förfarande med av

genomförd kanhetsregistermyndighet fastighetsdatareformendär är
beskrivas följandepå sätt.

fastighetsregister-skickas den tillavslutat förrättningenNär FBM
innanpåbörja beredningen ärendet redanmyndigheten. kanFRM av

förrättningen vunnit kraft.laga
uppgifter fastighetsregistret skerInförandet förändradeochav nya

Vissatill fastighetsdatasystemet FDS.via terminal anslutenärsom
förts ininbyggda. alla uppgifter i ärendekontroller Närär ettett tas

i mellanlagringsdatabas.kontrollblad Uppgifterna då lagradeärut. en
jämförbehörig dennekontroll sedanEn görs attgenomav person

Kontrolleninförda uppgifterna.uppgifter i förrättningsakten med de
felmotläsning kontrollbladet. Eventuellasker rättas.genom av

vunnit laga kraft skallmöjligt efter förrättningenSnarast det att
anmälerdagsgodkännande Dagsgodkännandet innebär FRMgöras. att

fastighetsregistret.uppgifterna skall uppdaterade mellanlagradeatt
personligför vilken krävssärskild transaktion detskerDetta genom en

lösen.
påbörjas uppdateringen iförterminalsystemet dagenNär stängts

överförs till fastighets-i mellanlagringsdatabasenFDS. Innehållet
intevissa kontrollerregistret. Vid uppdatering utförsdenna som

ske tidigare.kunnat
i omedel-registerkarta skall förasTill fastighetsregistret hör somen

för närvarande itill registret. karta försbar anslutning Denna stor
produktion ajour-vid ochutsträckning fortfarande analogt. ADB-stöd
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registerkartahållning blir vanligt. Formell digitaldock ochmer mer
frånförs för i fall efter särskilt medgivandenärvarande endast ett

LMV.
förrättningen registreratsFastighetsbildningen fullbordad harär när

Ärendeti registerkarta. därefter hosFDS och avslutas FRM.på
fastighetsregistermyndighetensFörrättningshandlingarna arkiveras i

förrättningsakter.arkiv innehåller mängd äldrestorsom en
statligt bedrivna fastighetsregisterverksamheten anslags-Den är

199293finansierad uppgick totaltoch de totala kostnaderna budgetåret
till 155 registreringsverksamheten utgjorde däravmkr. löpandeDen
104 fastighetsdatareformen 19 upprustning registerkartamkr, mkr, av

622 mkr och kostnader för utveckling och rådgivning mkr.LMV:s ca
ÅngeKartvårdscentralen i hade kostnader drygt 5 mkr.på

finns i 29Kommunala fastighetsregistermyndigheter KFRM
för fastighetsregistreringen i eller delarkommuner. helaDe svarar av

Detaljeradkommunen. ñnansieras med kommunala medel.KFRM
har deredovisning kostnaderna saknas. vissa sammanhangIav

uppskattats till 15 uppskattningmkr denna några årår ärperca
gammal.

följandevid idrag kan verksamheten delasI FRMgrova upp
funktioner

förande fastighetsregister registerkartaochav-
skötsel förrättningsarkivav-
tillhandahållande fastighetsregister, registerkartainformation frånav-
och förrättningsarkiv.

föra fastighetsregister och registerkarta innebär delsAtt att nya
uppgifter förs in förrättningar, planer, adresser och delsom m.m. att

uppgifter.registret kompletteras med redan befintliga, registrerade,
Förandet registerkarta omfattar också arbete med gamlaersättaattav
registerkartor med nya.

information sittskall registrera har normaltDen FRM ur-som
i olika myndigheters beslut, t.ex.sprung

fastighetsmyndighet lantmäteriförrättningar-
domstol expropriation, fastighetsbestämmande domar m.m.
länsstyrelse expropriation, markreglerande bestämmelser m.m.
kommun planer, adressuppgifter m.m.
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inskrivningsmyndighet inskrivna avtalsservitut.-

Vissa handläggs efter från enskildaärenden ansökan ellerpersoner
föreningar samfállighetsföreningar.t.ex.

I storleksordningen 70 fastighetsregistermyndighetensprocent av
verksamhet direkt till registreringkan uppskattas ha koppling av
förrättningar.

10-15 registrering planer och markreglerande be-procent avser av
stämmelser.

5-10 samfällig-handläggning övriga ärenden, dvs.procent avser av
hetsföreningsregister, avtalsservitut, adressregister, ärenden om
ändring administrativ indelning friståendeoch namnärenden.av

3-13 service till myndigheter och allmänheten.procent avser

genomsnittliga siffror förDetta SFRM. Betydande skillnader kanär
förekomma mellan enskilda enheter. bedömningar saknasMotsvarande
för KFRM.

2.2.3 Inskrivning

Inskrivningsverksamheten sedan lång tid tillbaka knuten till dom-är
stolarna utförs. företaroch detta präglar också den prövning IMsom
vid handläggningen förbåde formell prövning förutsättningarnaen av
inskrivning viss materiell granskning den bakomliggandeoch en av
rättshandlingen och dess giltighet. vissa innebär inskrivningenI länder
bara handlingarna publicitet registrering.att ges genom

korthetI innebär inskrivningsverksamheten inskrivningsmyndig-att
heterna administrerar offentligt register fastigheter.landetsöverett

fastighet inskrivningDen förvärvar skyldig ansökaär attsom en om
förvärvet, lagfart. registret skrivs in inte uppgifterenbartIav om vem

fastigheter den nyttjanderätt iäger harävenutansom som enen
fastighet. Inskrivning förutsättningockså för fastighet skallär atten en
kunna för Bifall tillanvändas säkerhet lån. ansökan sådansom om
inteckning till begärt penningbelopp skrivs i registret ochleder att

pantbrev utfärdas. Pantbrevet kan sedan säkerhet föranvändasatt som
lån.



37Kapitel 2SOU 1993:99

Inskrivning i offentliga luftfartyg ochregister sker för fartyg,även
för näringsverksamhet. inskrivningsverk-egendom ingår i Dessasom
samheter ingår emellertid inte i utredningsuppdraget.

Arbetsuppgifter och arbetsrätt

Ärenden lagfart, inteckning eller inskrivning i fastighetsbokom annan
eller grundtomträttsbok ärenden anteckning i boksådan påsamt om

föreskrift inskrivnings-i lag eller författning är attav annan anse som
ärende. ordabalkens från manuel-J JB bestämmelser således detutgår

inskrivningssättet. 3 1973:98 inskrivningsregister§ lagenAv om
framgår 19-23 inskrivningkap med vissa undantagJB gällerävenatt
i inskrivningsregistret IR.

den inte finns förfaranderegler i hurI det reglerarmån JB som
inskrivningsärenden tviste-skall behandlas gäller bestämmelserna om
mål, dvs. rättegångsbalkens regler, i tillämpliga delar.

Inskrivningsmyndigheterna skyl-har alla andra myndighetersom
dighet lämna service till allmänheten. huvudsakliga arbets-Denatt
uppgiften i ochi detta avseende besvara frågor innehållet lRär att om

upplysningar verksamheten. del serviceverksam-Enatt storge om av
iheten består också i tillhandahålla information finnssådanatt som

myndigheternas arkiv.
beskattningmyndighet enligt 1984:404IM dessutom lagenär om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.
inskrivningsmyndighet inskrivnings-förestås lagfarenEn av en

domare. allmänhet inskrivningsdomaren rådmanI den ordinarieär
eller ordinarietingsñskal. förekommerDet också lagmannen äratt
inskrivningsdomare. praktiken emellertid tingsnotariedetI är som,en
efter särskilt förordnande, fungerar inskrivningsdomare.som

Inskrivningsbiträdena delegeringsbestäm-kan långtgåendegenom
melser förordnas handlägga inskrivningsärenden.påatt eget ansvar

tillräckligFörutsättningen för sådant förordnande biträdet harärett att
kunskap erfarenhetoch har den utbildning DVgenomgåttsamt som
föreskriver.

Delegeringsförordnandet innebär inskrivningsbiträdet haratt
möjlighet handlägga inskrivningsärendenallt lag-röratt utom som
fartssammanträden, sådanalagfarter grundval frånpå protokollav
sammanträden och vissa innefattar behörigheträttelser. Förordnandet

i fastighetsbokenupplägg för nybildade fastigheter ellergöraatt
nödvändiga ändringar i anledning uppgifter fastighets-IR med frånav
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registermyndigheten beträffande ändringar i fastighetsregistret FR
och lämna dagsgodkännande. innefattar också behörighetDetatt att
vidta de åtgärder enligt lagen stämpelskatt ankommer på IM.som om

Förordnande kan inte vite medför inteutdömande ochavse av
behörighet avvisa ärende. får inteFörordnande helleratt ett avse
ärenden vidlyftiga eller eller orsakär svåra någonsom som av annan
kräver särskild erfarenhet.

Formellt kan biträdespersonalen utförasåledes mycketsett storen
del arbetet eftersom inskrivningsärenden lagfartssamman-rörav som
träden och övriga frånundantag förordnandet sällan förekommer. Hur

andel ärendena delegation biträdespersona-berorpå påstor tasav som
erfarenhetlens och svårighetsgrad.ärendenas Utnyttjandet delege-av

ringsmöjligheten varierar olikainskrivningsmyndigheter.mellan Någon
statistik andelen ärenden där besluten fattats med stöd delege-över av
ringsförordnade finns inte. Biträdespersonalen har ofta lång erfarenhet

Ärendenassitt arbete. svårighetsgrad varierar olikainom områden.av
Inom storstadsområdena intresseanmäl ningar förvärva fastutgör attom

föregendom ombildning tillhyresrätt bostadsrätt och ärendenav som
stiftelser exempel relativt kompliceraderör ärenden. ocksåpå Det är

vanligt juridiska innovationer först uppträder i storstadsområdena.att
landsbygdenPå kan vissa förknippade särskil-ärenden med deärsom
förhållandenda inom jordbruketskogs- och relativt komplicerade.vara
Inskrivningsärenden skall inskrivningsdag. Vid in-påtas upp

skrivningsmyndigheter fortfarande arbetar manuellt fördamedsom
register hålls inskrivningsdag Inskrivningsmyndig-i veckan.gången
heter anslutna till fastighetsdatasystemet inskrivningsdagharärsom
varje måndag till fredag inte Inskrivningsdagendet helgdag.ärom
slutar 12.00 och IM i princip fatta beslut i alla ärendenmåste som
kommit in inskrivningsdagenunder samtidigt. i inskrivnings-Beslut
ärenden kan bestå i bifall, avslag, avvisning, vilandeförklaring eller
uppskov. Inskrivningsärende får skjutas ärendets omfattningupp om
eller beskaffenhet intedet lämpligen omedelbart.kangör prövasatt
Ärendet då tillmåste prövning femte inskrivningsdagentas senastupp
efter inskrivningsdagden då ansökan gjordes. Arbetet med en
inskrivningsdag behöver nödvändigtvis inte inskrivningsdagenpågöras

det integår godkänna inskrivningsdag förrän tidigaredennästaattmen
inskrivningsdagen godkänd.är

Handlingar utfärdats hos inskrivningsmyndighet skallsom en
tillhandahållas inom fjorton fråndagar den inskrivningsdag dåparten
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ärendet behandlades. de inskrivningsmyndigheterFör för IRsom
gäller handlingarna expedieras från Centralnämnden för fastighets-att
data dagen efter beslutet.

Domstolsverkets roll centralmyndighetsom

Domstolsverket DV centralmyndighet för inskrivningsverksam-är
heten. Eftersom domstolarna har grundlagsskyddad självständigheten
och inskrivningsverksamheten sedan länge knuten till domstolarnaär
präglas arbetssättet denna långt drivna självständighet i förhållandeav
till centralmyndigheten. lednings-DV:s och styrningsfunktioner är
således begränsade.

juridiskaDen enheten DV rättsutredningarpå utarbetargör samt
föreskrifter och anvisningar i juridiska frågor. Enheten har till uppgift

följa den lagstiftning förvaltningsområdet och initiativröratt tasom
till förändringar. Vidare har den ledande uppgifter bl.a. avseende
EESEG-rättsliga frågor, inskrivningsfrågor och fastighetsdatapro-
jektet.

juridiskaI den enheten ingår inskrivningssektionen. harDen
för fastighetsdatareformens genomförande vid inskrivnings-ansvaret

myndigheterna och och ajourhåller Handbok IM och Handbokutger
ingivarhandledningar.IR Bland arbetsuppgifterna kan ocksåsamt

förnämnas utbildning och vidareutbildning personalen vidansvar av
inskrivningsmyndigheterna arbete med utvecklingsfrågor rörandesamt
fastighetsdatasystemet och inskrivningsväsendet. Vidare prövas över-
klaganden beslut expeditionsavgift i inskrivningsärenden.av om

Till inskrivningssektionen beredningscentralen för fastighetsdataär
och den s.k. reservstyrkan kopplad. förstnämndaDen har hand om
arbetet med föra fastighets-över och tomträttsböckerna till fastig-att
hetsdata. Reservstyrkan hjälper till med ärendehandläggningen i
samband med till fastighetsdataövergång och används också till att
hjälpa arbetstyngda inskrivningsmyndigheter arbeta ned balanser.att

Antal inskrivningsärenden och personaldimensionering

inskrivningsärendenAntalet har under lopp varitårens ganska konstant
1992 sjönk ärendena 30med enligt nedanståendeprocentmen ca

tabell.
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inskrivningsmyndigheterna 1988-1992.Inkomna ärenden till under

1991 19921988 1989 1990

272 455Lagfartsârenden 581 438 375 849 370 909360 401
Intecknings-

108059ärenden 604 092 633 327 448 849 1 643 192 11 1 1
Övr dagboks-

765 2 505 638ärenden 2 106 1 492 l 1
Gravations-och

325470 179900äganderâttsbevis 493 627 468 195 393676
Övr ärenden 307 43 288 31 62046 436 40 232 40

593 672ärenden 544 684 260 446 2 385 364 1Summa 2 506 842 2 2

för nybildadefastigheter,yttrandenUppgifter till fastighetsbildningsmyndighet,upplägg
enligt FBL.12:10

förändringen krisen fastighetsmarknaden.Orsaken till påär
framtidenVilken omfattning inskrivningsärendena kommer ha iatt

utvecklingsmöjlig-ekonomiska utvecklingen, delsberor dels den påpå
10.4.för inskrivningsverksamheten avsnitten 4.1 ochheterna se
använderVid årliga personaldimensioneringen tingsrätternaden av

inskrivnings-dimensioneringstal för de olika verksamheterna.DV För
myndigheten dimensioneringstal för biträden och notarier. IMñnns

8 500till fastighetsdatasystemet dimensioneringstaletansluten har
dimensioneringstaletärenden årsarbetskraft för biträden ochper

fastighets-40 000 notarier. inte ansluten tillärenden för IM ärsom
000 för biträden ochdatasystemet har dimensioneringstalet 5 ärenden

25 000 ärenden för notarier.
tingsrätternas personal-Dimensioneringstalen förgrundenutgör

Biträdespersonalendimensionering faktorer in.andraäven vägsmen
tingsrätten,anställd vid tingsrätten därför har chefen förochär

lagmannen, för placering. kan innebärapersonalens Det attansvaret
målkansliernabiträdespersonalen växlar ochmellan arbete på 1M

beroende bl.a. lagmannens bedömning det verkliga resursbe-på av
hovet för respektive arbetsuppgifter inom tingsrätten.

1992 svarade inskrivningsmyndigheterna för omkring 12 procent av
vid tingsrätterna.all personal
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Ingi varna

följandein ilnskrivningsmyndigheternas ingivare kan delas grupper

banker kreditinstitutoch andra-
statliga organ-
kommuner-

revi-advokater,försäkringsbolag, fastighetsmäklare,övriga, t.ex.-
privatpersoner.sionsbyráer, begravningsbyråer och

kreditinstitut.andra De ståringivargruppen banker ochDen största är
inskrivningsmyndig-tillför 80 de ärendenprocentca som gesav

heterna.

2.2.4 Fastighetsdatasystemet

framhöll1966:63Fastighetsregistrering SOUsitt betänkandeI
reformering inomFastighetsregisterutredningen bl.a. behovet av en

bättreområde ochfastighetsregistreringens och inskrivningens av en
beslutade statsmakternaanledning häravlägesredovisning data. Medav

fastighetsregister1968 reform innebar ADB-baseratatt ettsomom en
fastighetsan-förses medoch registret skulleskulle byggas attupp
inrättanderegeringenkoordinater. beslutadeknutna Samma år avom

detuppgift fortsättafastighetsdata medCentralnämnden för CFD att
Fastighetsregisterutred-tidigare bedrivitsutredningsarbete avsom

tillNämnden ñckfastighetsregisterreformen.ningen och genomföraatt
statlig kommittébörjan huvudsak ställning deni ensamma somen

intar.
centralauppgiften förbereda uppbyggnadCFD fick 1971 att av

uppgifter harfastighets- inskrivningsregister. nämndensoch En av
uppbyggandetdärefter varit utvecklingen ochsamordna ettatt av

verksamhetsområden med tvåinformationssystem berör dessasom
Domstolsverket. Sammahuvudmän, lantmäteriverk ocholika Statens

utfärdadorganisation regeringenñck fast ochnämndenår aven en
myndighet.härigenom självständiginstruktion. Nämnden blev en

enligt1976 kommeri drift början i Uppsala län ochFDS medtogs
1995. harfrån med hösten CFDplanerna omfatta hela landet ochatt

fastighetsdatareformen.för genomförandethuvudansvaret av
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FDS har successiva förändringar.genomgått gäller såvälDetta
tekniska lösningar databasernas innehåll. Datordriftensom som
ursprungligen förlagd till servicebyrå halvårsskiftetsker sedanvar en
1986 i regi.egen

Systemet innehåller i grunden delregister fastighets-två ochett ett-
inskrivningsregister. ochI med de beslut riksdag och regeringsom
fattat under 1993våren kan uppbyggnaden tredje registerett ettav -
basregister byggnaderöver påbörjas. innehållerFDS vidare uppgifter-

fastställs vid fastighetstaxeringen.som
Sambanden mellan departement, centrala myndigheter fastig-och

hetsbildnings-, fastighetsregister- och inskrivningsmyndigheter kan
redovisas nedanståendepå sätt:

Miljö-och naturresurs-
Justitiedepartementetdeponementet

Centralnämnden
L t .. t .Ocenpkzfer Dagis- --forFastughetsdata.. . -

CFD

81 statliga 24 statliga
och 41 och 29 93 steniga

kommunala kommunala V1

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret FR regleras fastighetsregisterkungörelsenav
1974:1059 och består huvudregister, koordinatregister, plan-av
register, kvartersregister, adressregister och gemensamhetsanlägg-
ningsregister. Till FR hör registerkarta. Registret förs fastighets-av
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registermyndighet. vissaAdress- och vissa delar planregistret förs iav
fall kommunal organisation.av

Fastighetsdatasystemets fastighetsregisterdel inrymmer inte den till
fastighetsregistret hörande Anledningen härtillregisterkartan. detär att
tidigare saknats tekniska ekonomiska förutsättningaroch upprättaatt
och lagra digital registerkarta. Förutsättningarna i dagdockären
delvis annorlunda. flera ställen i landet ajourhållsPå ADB-numera
baserade registerkartor.

Förändring registrets information initieras i regel attav av en av
fastighetsbildningsmyndigheten fastighetsbildningsåtgärdavslutad
vunnit laga kraft. grundinformation fastighetsbildnings-Den som
myndigheten behöver för förrättningen frånhandlägga hämtas bl.a.att
fastighetsdatasystemet.

Inskrivningsregistret

Inskrivningsregistret regleras inskrivningsregisterkungörelsenav
1974: 1061 uppgifteroch består avdelningar. inrymmerDessaav sex

lagfart, tomträttsupplåtelse, tomträttsinnehav, inteckningarom m.m.
anteckningar äldre förhållanden. Handläggning inskriv-samt om av

ningsärenden sker vid inskrivningsmyndighet.
Förändring innehållet i initierasinskrivningsregistret kan attav av

fastighet bildas registreras i fastighetsregistret fastig-ochen ny av
hetsregistermyndighet. tillflesta förändringarna kommer emellertidDe

tillstånd följd ansökningar lagfart beviljande inteck-ellerav om av
ning. Sådana förändringar initieras normalt förvänare, mäklareav

banker och andra kreditinstitut.samt

byggnaderBasregister över

Basregistret byggnader skall innehålla basinformationdelar,över två
och tilläggsinformation. uppgifterna innefattarobligatoriskaDe
uppgifter byggnadsbeteckning, administrativ tillhörighet, läge,om
taxeringsuppgifter, bygglovsuppgifter, alternativt referen-ägare, namn,

aktualitetsuppgifter. Tilläggsinformation förs frivilligt eftersamtser
beslut respektive kommun.av

Enligt regleringsbrev avseende budgetåret 199394 har Central-
för fastighetsdatanämnden registret det i frågabygga såatt attupp om

småhus skall kunna inför 1996 fastighetstaxe-användas allmännaårs
ring. Uppbyggnaden förutsätter samverkan mellan och kommun.stat
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Avtal reglerar frågor uppläggning, ajourhällning och ekono-som om
misk kompensation tecknas mellan myndigheten respekti-ochattavses

kommun. För underlätta uppbyggnaden samordnas uppläggning-attve
med Lantmäteriverkets uppbyggnad digitala fördatabaser denen av

ekonomiska kartan forcerad databasuppbyggnad FDU-projektet.

Användare och användningsområden

De registerförande myndigheter angivits ocksåär storasom ovan
användare fastighetsdatasystemet. tillgänglighetengoda tillDenav
informationen i registret registerinnehållets omfattning ochsamt
kvalitet har medfört informationen också används i andramångaatt
sammanhang. Information lagrad i databaser tillhandahållssystemets
kunderna olika on-lineuppkopplingar, aviseringar ochtypergenom av
telefonförfrågningar. Informationsförmedling sker bl.a. termi-genom
naler försedda med s.k. visa-funktioner.

Den användare informationenstörsta banker ochärgruppen av
andra kreditinstitut. informationenDessa använder i samband med
beviljande krediter och vid upprättande köpehandlingar. Infor-av av
mationen i fastighetsdatasystemet härvid förutsättning för välär en en
fungerande fastighetsomsättning. Andra användare fastig-ärstora
hetsmäklare, fastighetsvärderare, fastighetsförvaltande företag samt
försäkringsbolag.

Till de statliga användarna kan länsstyrelserna,nämnasstora
StatistiskaVägverket, centralbyrån, Skatteförvaltningen, skogsvårds-

styrelserna, kronofogdemyndigheterna och Boverket. i sinFörutom
myndighetsroll siganvänder det statliga lantmäteriet informationenav
också i sin uppdragsverksamhet.

i fastighetsdatasystemetDet ingående fastighetsregistret utgör en
nödvändig förutsättning för folkbokföring. fastighets-vår Genom att
registret innehåller koordinater det möjligt demograñskaär göraatt
undersökningar inom fritt valda geografiskt avgränsade områden.
Informationen i fastighetsdatasystemet kommer i övrigt till användning
inom olikamånga samhällssektorer. Bland dessa kan samhälls-nämnas
planering fysisk och ekonomisk, miljö- och naturvårdsplanering,
statistikproduktion vid fastighetstaxering.samt

kommunerMånga har byggt ADB-baserade informationssystemupp
FIR innehåller sådan fastighets-grundläggande och byggnads-som
information intresse i kommunen. Uppdateringär gemensamtsom av

dessa sker i regel kontinuerliga aviseringar frånsystemav genom
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har byggtflera kommunerGenomfastighetsdatasystemet. att numera
skapasolika skiktprimärkartansinrymmandedigitala databaserupp

i fastighetsdatasyste-innehålletochutnyttja kartdatabasenmöjlighet att
parallellt.met

översikts-,bygglagenochplan-tillämpningVid kommunens av
och marklovbygg-,områdesbestämmelser,fastighetsplan,detalj-, och

tillämpningenkommunalavid denlokaliseringsprövningar ochsamt
fastighetsdata-iingårinformationutnyttjasmiljöskyddslagen somav

upprättade planer.genomförandefallet vidocksåSå ärsystemet. av
för bl.a.planeringvid kommunensförhållande gällerMotsvarande
användsInformationenskolverksamhet.ochäldreomsorgbarnomsorg,

ärendehand-fastighetsförvaltning,för kommunalunderlagockså som
användareallmänhetenOckså ärdebiteringläggning, stora avm.m.

fastighetsdatasystemet.
inte denregeluppfattar ianvändareFastighetsdatasystemets att

register och dessaskildafrånhämtadinformation de erhåller två attär
fastighetsregister-myndigheter,register ajourhålls två separataav

deni ställetAnvändarnainskrivningsmyndighet.myndighet och ser
denuppfattarochhelheterhållerinformation de attsom ensom

fastighetsdatasystemet.källa,från ochkommer sammaen

uppdragsverksamhetochProduktion

bl.a. CFD199394Regleringsbrevet för budgetåret att somanger
förkostnadernaminskarationalisera ochharövergripande mål att

olika verksam-fastighetsdata inomanvändningenhanteringen och av
möjligheternaundersökai uppdragvidarehetsområden. CFD har att

fastighetsdatasystemetdriftskostnaderna förminska att t.ex.att genom
skalluppdragdettaRedovisningdatordriften servicebyrå.lägga på av

1994.septemberden lske senast
uppdrags-bedrivafårbilaga Ze, CFDsin instruktion,Enligt se

skallverksamhetenregleringsbrevet framgårverksamhet. Av att
inte täckskostnadernaavgifter utsträckningdenfinansieras med som

myndighetsuppgifter.tillmed bidrag
ursprungligen kärnanutgjordefastighetsdatasystemetInförandet av

stegvisafastighetsdatareformenstakt medverksamhet.i CFD:s I
uppdragsverksam-användning ochdockgenomförande har systemets

bedrivs underUppdragsverksamheten,vuxit alltmer.heten som
ökatharanvändarsystem,Informationsförmedling ochprogrammet

199293underfemårsperioden ochkraftigt den omsattesenaste ca
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40 mkr vilket motsvarade tredjedel myndighetens totalaen av om-
sättning.

Förutom obearbetad information tillhandahåller CF D elleräven mer
mindre förädlade produkter. Det kan bl.a. sigröra tillstommarom
fastighetsförteckningar, fastighetsutdrag och tematiska kartor. Till
uppdragsverksamheten räknas också Fastighetsbarometern och Små-
husbarometern som utarbetas CFD och tillsammans,LMV utbild-av
ning, konsulttjänster och utgivande olika publikationer Dessaav m.m.
verksamheter mindreär omfattning.av

Via terminaler erbjuds kunderna förutom tillgång till informationen
i fastighetsdatasystemet taxeringsinformationäven informationsamt
från företagsinteckningsregistret och aktiebolagsregistret.

Till fastighetsdatasystemet och delvis integrerade med detta har
sedermera också, på uppdragsbasis, kopplats för bl.a. bostads-system
kreditgarantier och pantbrevsförvaring.

Statens Bostadskreditnämnd har för sin verksamhet valt byggaatt
datasystem och databas hos CFD.ett Systemet har automatiskaupp en

kopplingar till fastighetsdatasystemet och står också i förbindelse med
det Boverket utarbetade FENIX-systemet, bl.a. innehållerav som
uppgifter till grund för utbetalning vissa bostadssubventioner.av

De pantbrevstjänster CFD utför består överföring och förvaring.av
Tjänsterna bygger myndighetenpå uppdragpå kreditinstitutenatt av
lägger elektroniskt pantbrevsarkivett kunden. Verksamhetenupp
bedöms bli lagreglerad inom den framtiden.närmsta

2.2.5 Landskapsinformation och allmänna kartor m.m.

Med landskapsinformation här sådan information läges-äravses som
bestämbar, innehållerdvs uppgifter traditionellt redovisas påsom
kartor. Ett sätt landskapsinformation bilderannat ochatt presentera är
register eller på grafisk skärm. produkterDe inom fören som ramen
utredningsdirektiven särskiltär intresse innehållet i deär allmännaav
kartorna, fastighetsregisterkartan och de kommunerna produceradeav
primärkartorna.
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produkterochProducenter

produ-myndighetertrettiotalfinnsstatliga sektorndenInom ett som
statliga lant-förutom detbörlandskapsinformation. dessaAvcerar

undersökninggeologiskaSverigesSjöfartsverket,mäteriet nämnas
SMHI,instituthydrologiskameteorologiska ochSverigesSGU,

naturvårdsverk.ochVägverket Statens
landskapsinformations-inomuppgifterlantmäterietsstatligaDet

lantmäterimyndigheternaförinstruktionenframgårområdet seav -
frånåtgärderhela spektratomfattarVerksamhetenbilaga 2a. av

ortofotoframställning,ochflygfotograferinggeodetisk verksamhet,
Geogra-bl.a.geografiska databaser,förvaltninguppbyggnad och av

allmän kart-registerkarteframställning ochñska Sverigedata GSD,
till riks-nationalatlasnyttjanderättsfrågor,kartförlag ochläggning,

gränsarbeten.
kartproduktion kankommunalstatlig ochmellanGränsen ansvars-

förhar1:10 000. Statenvid skalanligga ansvaretmässigt sägas
ekonomiska kartanför dendvs.allmänna kartorna,produktion deav

i mindre skalor. Kommunernaoch för kartor1:10 000i skala svarar
primärkarteverken.för storskaliga kartorna,de t.ex.

kartornaproducerade allmännalantmäterietstatligadetDe gesav
ekonomiska kartan, grönagulaserie bestårbl.a. iut avsomen

kartan.och rödafjällkartankartan,blå vägtopograñska kartan,
skalor. Kartornasi mindreöversiktskartorocksåproducerarLMV

iocksåtillgängligtomfattningi alltblir GSDinnehåll störregenom
verksamhetenanslagsñnansieradeför dendigital form. Inom ramen

omdrevsfotogra-kalladverksamhet ochgeodetisk såbedrivs vidare
geometrisktframtagandeförtill grundligger bl.a.fering. Denna av

ortofoton.flygfoton, s.k.korrigerade
skal-ifrämst kartorkartframställningenkommunalaDen avser
regelomfattar iKartframställningen000.1:400 till 1:2området

föranspråkisådana områdentätbebyggda områden eller tasavsessom
primärkarte-kommunala kartorna utgörsbebyggelseändamål. De av

följdprodukterdigital form. Somföreligger ioftaverken numerasom
förrätt-ochnybyggnadskartagrundkarta,kantill primärkartan nämnas

ytterligareomfattaroftastöversiktskartorolikaningskarta samt som
framställsoftakartprodukterinformation. Andratematisk genomsom

kommunalaturistkartor.och Deledningskartorförsorgkommunens är
stadsingen-kommunensförvaltas i regelochkartorna produceras av
medelstora,ochframför allt småmätningskontor. Många,jörs- eller
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kommuner anlitar det statliga lantmäteriet eller privata konsulter för
sin kartframställning.

Användare och användningsområden

De använder landskapsinformation ofta ocksåär engagerade isom
produktionen. Några dessa har nämnts Användandet ärav ovan.
emellertid betydligt spritt så.änmera

Antalet statliga myndigheter och verk olikapå användersättsom
det allmänna kartmaterialet respektive motsvarande geografiska
databaser mycketär Utöver de kan framhållasstort. nämntssom
Försvarsmakten, Räddningsverket, Skogsstyrelsen, Boverket, SCB och
länsstyrelserna. Stora användare också statligaär affärsverk och bolag

exempelvis Telia, Banverket, SJ, Vattenfall och Satellitbild AB.som
Bland övriga användare inom den statliga sektorn kan olikanämnas
forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Som exempel på användningsområden kan olikanämnas typer av
planeringsverksamhet. kanDet sig sektorsplaneringröra för vägar,om
naturvård, jord- och skogsbruk eller sektorsövergripande plane-m.m.
ring såsom regionalpolitisk, ekonomisk eller fysisk planering olikapå
nivåer. Det kan vidare sig planeringröra inom naturvårds- ellerom
miljöområdena.

denPå kommunala sidan innehållet iutgör det allmänna kart-
materialet och motsvarande storskalig information nödvändigtett
planerings- och beslutsunderlag.

Ikraftträdandet plan- och bygglagen PBL och lagen hus-av om
hållning med har inneburit kommunernanaturresurser har fåttattm.m.

ökat för den fysiskaett planeringen. För kunna leva tillansvar att upp
detta måste kommunerna i högre grad tidigare ha tillgång tillänansvar
relevant landskapsinformation ajourhållen information omfattande de

elementenrätta och med krav på kvalitet och noggrannhet. Detta
gäller bl.a. vid utarbetande den för kommunen sedan PBL:sav
ikraftträdande obligatoriska översiktsplanen varvid bl.a. innehållet i
den ekonomiska och topograñska kartan har betydelse. Tillgänglighet
till informationdenna i digital form underlättar det kommunala arbetet
vid framtagandet översiktsplanen liksom länsstyrelsens granskningav

planen.av
På motsvarande krävs tillgångsätt till information landskapetom

i samband med upprättande detaljplan och fastighetsplan eller vidav
utformande områdesbestämmelser. Det sig här oftarörav om mera
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redovisar. Ikartornaallmännadedeninformationstorskalig än som
i digitaltill datatillgångñnnsdetplanarbetetunderlättasfalldessa om

koordinatsattatillproduktionslinjen framprincip helavarvid iform
vid datorskärm.skekanochkvarters- tomtgränser

vidlokaliseringsärenden,handläggningsamband mediOckså av
tilltillgångledningsprojektering krävs mot-ellerväg-, annanva-

förunderlagvidare ettKartmaterialet utgörinformation.svarande
redovisningochärendehandläggningförvaltningarskommunalaflertal -

iinformation,Lägesbestämdfastighetsinnehavet.för detbl.a. egna
bilder,infrarödfotograferadei formframtagensammanhangvissa av

invente-ekologiskasjömätning,samband med kustnäraierfordras
miljöövervakningssammanhang.inaturvårdsplanering ochvidringar,

fastighets-och andraskogsföretaghöranvändareövrigaTill stora
kraftproduk-telekommunikations-,ocksåHit hörföretag.förvaltande

ividareanvändsMaterialeteldistributionsföretag. stortions- och
Allmän-orienteringsföreningar.ochfrilufts-turist-,utsträckning av

användargrupp.ocksåmedborgaren, utgörenskilde stordenheten, en

kartframställningochMätning

landskapet ärinsamling dataförtraditionellaDet sättet genomomav
härvidlandskapet bestämsidetaljers lägeinmätning.geodetisk Inmätta

geodetisktnoggrannhethögtidigare medfrånutgångspunktmed
mycketärstompunkter. Dettaellertriangelpunkters.k.inmätta en

började1930-taletRedan päarbetsmetod.personalkrävande nya
framställninganvändning förtillkartläggning kommaförmetoder av

flygfoto.användandetbyggdeMetoden påekonomiska kartan.den av
kvalitet,vadmedteknik brottatsdennaproblem nog-De avsersom

utsträckningi alltsuccessivt störreharpassningarochgrannhet m.m.
Datorstöddautrustning.tekniskraffmeradalltmeralösaskunnat genom

ochbearbetningöverföring, presenta-lagring,insamling,metoder för
metoder,Tillämpandet dessa1960-talet.sedanutarbetatstion har av

kommitkunnande, haroch atti teknikinvesteringarkräver storasom
ochmätnings-personalintensivatidigaredetdelarersätta stora av

ökaditillämpaskartframställningVidkartläggningsarbetet. numera
produktionslinjer.digitalautsträckning helt

medsambandiexempelvismätningarlokalavidOckså mera
utsättningvidellernybyggnadskartaförrättningskarta,upprättande av

utsträckningi alltteknik störredatorbaseradändamål harför olika ny
tillinmätningfrånarbetsmomentAntaletanvändning.kommit till
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färdig karta har kunnat nedbringas satsning digitalpå teknikgenom
och förpå ändamålet utbildad personal.

ochI med införandet teknik för digital lagring informationav ny av
i databaser för olika tematiskaseparata skikt har det blivit möjligt att
producera kartor med varierande innehåll ioch olika kartskalor med

databaser grund. Flexibiliteten i utnyttjandet har här-samma som
igenom ökat till för användarna.gagn

Den geodetiska mätningstekniken utvecklas alltjämt. Satellitbaserad
GPS-teknik Global Positioning System bedöms i framtiden komma
till ökad användning. Inom några kanår denna teknik bli vanlig även
inom förrättningsverksamheten.

Fastighetsindelningen ajourhålls kontinuerligt registerkartorpå som
denutgör grafiska delen fastighetsregistret. Den ekonomiskaav

kartans fastighetsoriginal i skala 1:10 000 förs landsbygdenpå som
registerkana. Inom tätbebyggda områden förs registerkartan i regel i

skala.större Kommuner med fastighetsbildningsmyndighetegen svarar
för den mätnings- och kartläggningsverksamhet knuten tillärsom
myndighetens verksamhet. På motsvarande kommunersätt medsvarar

fastighetsregistermyndighet för upprättande och ajourhållningegen av
fastighetsregisterkartan. fleraPå iställen landet produceras register-
kartan med hjälp digital teknik.av

Enligt regleringsbrev för budgetåret 199394 skall den digitala
tekniken införas snabbtså det ekonomisktär och praktiskt möj-som
ligt. Det statliga lantmäteriet bör självt eller i samarbete med intressen-

bygga databaserter med grundläggande geografisk information.upp
I regleringsbrevet vidare upprustningen konventionellaattanges av
registerkartor skall avvecklas och i stället utnyttjas föratt resurserna
produktion registerkartor med digitala metoder.av

Samordning och ajourhållning m.m.

Enligt sin instruktion har det statliga lantmäteriet samordningsrollen
vad uppbyggnad och ajourhållning databaser avseendeavser av
lägesbestämd information. Insamling och ajourhållning data in-av
gående i de allmänna kartserierna vissa delar fastighets-samtm.m. av
registret sker under medverkan statliga sektorsmyndigheter exem-av
pelvis Riksantivarieämbetet, länsstyrelserna och Statens naturvårds-
verk eller kommunal organisation. Ajourhållning delarav av av
innehållet i den ekonomiska kartan sker vidare fortlöpande vid över-
lantmätarmyndigheterna.
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Överlantmätarmyndigheten instruktion, bl.a.sinenligtskall också
samordningförverkamätningsverksamheten ochtillsyn överutöva av

medverkakartläggningsverksamhetmätnings- ochgrundläggande samt
skallMyndighetenkartor.framställning allmännamedi arbetet av

andraochkartorallmännatillhandahållaochinformeravidare om
produkter.framställdalantmäterietstatligainom det

SamGIS-nationellai denmedlemmarochBåde CFD LMV är
utbyteökatfrämjasyftar tillDenna ettatt geo-avgruppgruppen.

i deviktig aktörocksålantmäterietstatliga ärgrafiska data. Det en
Sådanai landet.bildatsregionala SamGlS-grupper runt omsom

i 14 län.etableradenärvarandefinns förgrupper
lantmäteriet be-statligadetrådgivningsverksamhetDen nusom

landskapsinforma-ochfastighets-lokalt inomochdriver regionalt
fastighetsrättområdet ärinom stortionsområdena ävensamt av
medelstora kommunernasochtillgodose deför småbl.a.betydelse att

behov.länsstyrelsernassamt
förstärkninguttalat behovemellertid starktfinnsDet ett avav en

medSyftetområde.ifrågavarandeinomsamordningsfunktionerna en
teknik,spridningenfrämjabl.a.förstärkning skullesådan att avvara

tillgängligastandarder,informationframför alltochkompetens om
såvälgällerförhållandeajourhållningsrutiner Dettadatabaser och m.m.

Än behovdettaframstårtydligtnivå.lokalnationell påpå merasom
viktpåtalas densammanhangi dettalänsnivå. böremellertid Detpå

vid justutredning, läggerdirektiven till dennaibl.a.statsmakterna,
landskapsinformationsområdena. Dessaochfastighets-frågor rörsom

in-samhälletsbetydelsefull delområden utgör gemensammaaven
frastruktur.

uppdragsverksamhetochSamordnad produktion

anslagsñnansieradedei daglantmäteriet producerarstatligaDet
Undantaguteslutande medkartornaallmänna nästan resurser.egna

bärartjänstertryckning kartoregenregiproduktionfrån utgör samtav
ivid LMVfinnsHuvuddelenflygfotografering.för resursernaav

Karlskrona,till bl.a.förlagdproduktionGrundläggande ärGävle.
Östersund.ochLindesbergLycksele,Kiruna,Luleå,

uppdrags-omfattandeocksåbedriverlantmäterietstatligaDet en
Blandningenkartläggningsområdet.mätnings- ochverksamhet inom av

i degrundsinharuppdragsverksamhetegenregiproduktion och
tekniskaPersonella ochmedför.samordningsynergier sådanen
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produktionsresurser kan utnyttjas för såväl produktion allmännaav
kartor uppdragsproduktion vilket bl.a. leder till stordriftsfördelar.som
Närheten mellan utvecklingsverksamhet och produktion, sambanden
mellan de produkter framställs inom för allmänna kartorsom ramen

samverkan med försvaret andrasamt är exempel sådanapå synergier
den nuvarande ansvarsfördelningen och avgränsningen detsom av

statliga lantmäteriets verksamhetsområde fört med sig.

GIS och GIS-marknaden

Geografiska informationssystem GIS ADB-baseradeär medsystem
funktioner för in, lagra, bearbeta, analyseraatt ochmata presentera
lägesbunden information och associerade attributdata. Tekniken
används såväl inom offentlig verksamhet inom den privatasom
sektorn. Härvid kommer bl.a. information från GSD-baserna till
användning.

GIS-marknaden består bl.a. tjänster i form hårdvara,av av pro-
databasproduktion, försäljning och konsultverksamhetgramvara,

applikationsutveckling, utbildning, konvertering och implementering.
Det är svårt beräkna marknadens storlek.att En uppskattninggrov

den svenska marknaden iatt storleksordningenomsätter 500 mkranger
år.per

Marknaden för tillämpningsutveckling och utbildning kan i dag
bedömas till iuppgå storleksordningen 50 mkr år. hälftenDrygtper

denna bedöms hänförlig till rikstäckande kunder, fjärde-av summa en
del till regionala kunder och knapp fjärdedel till lokala kunder.en

företagDe säljer tjänster inom tillämpningsutvecklingsområdetsom
fristående från försäljning generella GIS-programvaror sysselsätterav

sextiotal Ungefär hälftenett dessa knutna tillär detpersoner. av
statliga lantmäteriet.

Kundñnansierad utbildning bedrivs bl.a. vid SIGIT i Kiruna och
vid LMV i Gävle. SIGIT är samarbetsprojekt mellan Satellit-ett
bild AB, CFD, det statliga lantmäteriet och Kiruna kommun.

Producenter vid sidan det statliga lantmäterietav

Det statliga lantmäteriets satsningar uppdragsverksamhetpå inom
mätnings- och kartläggningsområdet har resulterat i verksamhetenatt
med undantag för de åren successivt ökat i omfattning.senaste I
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sinökaständigt kunnatlantmäterietharkonkurrenternatillförhållande
marknadsandel.

mätnings-ochantal kart-finnssektornoffentligaUtanför den ett
landskapsinforma-ellerproducerar kartortekniska företag annansom

tion.
land-brukareandraelleroffentligaBeställare kan avorganvara
verk.ledningsdragandeochskogsbolagskapsinformation såsom

orienteringsklubbar.landetsocksåskerKartproduktion av
harverksamhetkartläggningsföretagensmätnings- ochprivataDe

nedan.enligtstuderatsutredningföreliggandeförinom ramen
i fyraindelatsharföretagstypernaingåendeundersökningeniDe

ochskogskarte-mätnings-,konsult-,nämligen störrehuvudgrupper,
ochskogskarte-redovisning harföljandeinformationskarteföretag. I

konsultföretag.iinkluderats störreinformationskarteföretagen gruppen
divisionsområdenfemdeinominventeratsverksamhet harFöretagens

nord,i dvs. öst,verksamhetsinindelatlantmäterietstatligadetsom
syd.ochmellan, väst

anläggnings-ochför bygg-uppgifteromfattar bl.a.Verksamheten
in-andraochturist-småskaliga kartor,primärkartor,verksamhet,

ochskogsförvaltningförsörjningssystem,tekniskaformationskartor,
tillverkningsindustri.

irepresenteradeñnnskonsultföretagenvisar deStudien störreatt
och har260sysselsättersamtliga regioner. Företagen enpersonerca

återfinnsMätningsföretag180 mkr.tilluppskattadomsättningårlig ca
Sverige. Desydöstradelarvissaförundantagmedsamtliga läni av

mkr170och omsätta400drygtsysselsättaberäknas percapersoner
år.

anlägg-ochbygg-utgörsverksamhetssegmentenstörstaDe avtre
tekniskaochprocent20primärkartor caprocent,50ning ca

procent.25försörjningssystem ca
itillorganisation tillgångsininomharkonsultföretagenDe större

lantmäteriet näm-statligadetutrustningtypsettstort somavsamma
totalstationer,stereoinstrument,analytiskaanalogasåvälligen som

arbetsstationerochdigitaliseringsutrustning,GPS-mottagare, scanners
småskaligamedhuvudsakiarbetarInformationskarteföretagenm.m.

Vissadatorstöd.modernthärvidanvänderochändamålolikaförkartor
Mätningsföretagens mätut-kartdatabaser.har byggtföretag upp egna

avvägningsinstrument.ochtotalstationerbl.a.rustning består av
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De konsultföretagenstörre har under de åren förloratsenaste
marknadsandelar till förmån för såväl mätningsföretagen detsom
statliga lantmäteriet.

I detta sammanhang kan nämnas Konkurrensverket iatt beslutett
den 30 juni 1993 bedömt det statliga lantmäterietsatt totala andel av
MBK-marknaden betydligtär större tredjedel.än en

2.2.6 Det statliga lantmäteriets uppdragsverksamhet samt
konkurrenssituationen

Den verksamhet det statliga lantmäteriet bedriver inom land-som
skapsinformationsområdet och den konkurrenssituation föreliggersom
inom detta område har beskrivits Det statliga lantmäterietovan.
bedriver emellertid uppdragsverksamhet inom flera områden. dettaI
avsnitt redovisas inledningsvis uppdragsverksamheten vid det statliga
lantmäteriets centrala, regionala och lokala myndigheter. Verksam-
heten har sedan budgetåret 198990 35 detmotsvarat procentca av
statliga lantmäteriets totala omsättning. Under budgetåret 199293

verksamheten 365omsatte mkr exklusive utlands- och fastighets-
taxeringsverksamhet.

Efter presentationen det statliga lantmäteriets uppdragsverk-av
samhet följer redovisning verksamhet inom för begreppeten av ramen
fastighetsrättslig service för fastighetsekonomisksamt verksamhet.
Härvid studeras bl.a. privat och kommunal verksamhet inom dessa
områden.

Lantmäteriverket

Lantmäteriverkets LMV verksamhet indelas redovisningsmässigt i
anslags- och avgiftsñnansierad verksamhet. Den avgiftsfinansierade
verksamheten består fyra huvudgrupper fastighetsbildning,av -
uppdrag, fastighetstaxering försäljning allmänna kartorsamt ochav
medgivande till följdproduktion.

Till de kundgruppernastörsta hör kommunerna, försvaret och
skogsbolagen.

Den centralt bedrivna uppdragsverksamheten, iomsättersom
storleksordningen 125 mkr är, framför allt sådan verksamhetper avser

kräver speciell teknologi eller sådan specialistkompetenssom harsom
sambandnära med LMV:s myndighetsuppgifter. Normalt krävs relativt
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kunnaskallverksamhetenförmarknaderochinvesteringar attstora
lönsamhet.medocheffektivtbedrivas

kart-allmännatill detföljdprodukterinklusiveKartframställning
centralpåuppdragsverksamheten25materialet utgör procent avca

nivå.
flygfotograferingen.harkartframställningenmedsambandEtt nära

stereokarteringortofoto,framställningförbl.a.behövsFlygbilder av
defacto-monopol inomiharbildtolkning. LMV sett ettoch stort

sektorn.privatadeninomi gradfinns högKundernaflygfotografering.
ihandlargeodesiområdet ut-storinomMätningsverksamheten
mätnings-konventionellsåvältillämpningsträckning nysomavom

tröghetsmätning.ochGPS-teknik t.ex.
fastighets-detinomuppdragsverksamhetbedriver ocksåLMV

Övriga delarfastighetsvärdering.huvudsakiomrâdet,ekonomiska av
varierandeomfattar50 ettuppdragsverksamhet, procent,verkets ca
förlagspro-datatjänster,försäljningutbud såsom programvaror,av

utbildning.ochdukter

enheterregionalasärskildaÖverlantmätarmyndigheter och

iomsätterÄven uppdragsverkamheten,bedrivnaregionaltden som
investe-förhållandevisfordrar stora110 mkr år,storleksordningen per

marknader.ringar och
inomlandskapsinformationssidanbedrivs påUppdragsverksamhet

småskaligaochindustrimätning, stor-samtproduktgrupperna repro
fotogrammetriskhuvudsakligenKartverksamhetenbaskartor. avser

GIS-konsultverksamhetverksamhet.kartografiskochkartframställning
förmätteknik stårochangelägenhet. Kart-regionalhandi förstaär en

överlantmätannyndighetema.viduppdragsverksamhetenhuvuddelen av
särskildaellermyndigheternabedriverfastighetsomrâdetInom

omfattanderelativtfastighetsekonomiförenheter upp-regionala en
Kundernafastighetsekonomi.produktgruppeninomdragsverksamhet

bedrivsVidareorganisationer.statligablanddeltill enfinns största
fastig-produktområdenainomuppdragsverksamhetbegränsadviss

fastighetsregister-Vidservice.fastighetsrättslighetsinformation och
uppdragsverksamhet.inte någonbedrivsmyndigheterna
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Fastighetsbildningsmyndigheter

Den lokala organisationens uppdragsverksamhet i utsträckningär stor
inriktad bedrivapå lokal verksamhetatt har anknytningnära tillsom
fastighetsbildningen. Anknytningen gäller såväl personal teknik.som
Totalt dennaomsätter uppdragsverksamhet i storleksordningen
130 mkr år. Uppdragsverksamhetens andel intäkterna varierarper av
kraftigt mellan kontoren.

Stommätning tillsammans med mätning, beräkning och kartfram-
ställning hörnstenarutgör i uppdragsverksamheten lokalpå nivå.
Tyngdpunkten i verksamheten ligger depå ochsmå medelstora
kommuner inte har eller inte bedömer det ekono-som resurser vara
miskt rationellt Ävenbedriva MBK-verksamhet iatt regi.egen om
marknaden i sin helhet kan konkurrensutsattsägs de lokalaärvara
variationerna Allmänt har det statligastora. lantmäterietsett ellersvag
obeñntlig konkurrens i glesbygdsområdena.

En hörnsten i den uppdragsverksamhet riktar sigannan motsom
kommunerna storskaligaär kartor och ajourhållningen dessa. Oftaav
regleras denna uppdragsverksamhet samarbetsavtal mellan detgenom
statliga lantmäteriet och berörd kommun.

Uppdragsverksamheten fastighetsomrâdetpå huvudsakligenutgörs
fastighetsrättslig service till den privata sektorn och till kommu-av

nerna.

Fastighetsrâttslig service

Begreppet fastighetsrättslig service inkluderar i detta sammanhang bl a..deltagande i planarbete i form upprättande fastighetsplan,av av
detaljplan, översiktsplan och genomförandebeskrivningar. Det sigrör
alltså arbetsuppgifter i utsträckning knutna tillär denstorom som
kommunala planeringsprocessen och till tillämpningen plan- ochav
bygglagen.

Enligt 2 kap. PBL det kommunalär angelägenhet planläggaatten
användningen mark och Enligt 3 kap. lagvatten. skall varjeav samma
kommun ha aktuell översiktsplan. Regleringen markensen av an-
vändning och bebyggelsen skall ske detaljplaner. Förav genom
begränsade områden kan i vissa sammanhang områdesbestämmelser

Fastighetsplanerupprättas. får för underlätta genomförandetantas att
detaljplaner. För samordning flera kommuners planläggning fårav av

regionplaner upprättas.
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imanifesterasmarkanvändningen attförkommunalaDet ansvaret
underochvissa lägenplaner. Iupprättadekommunendet är antarsom

igradolikaimedverkakonsultföretagkanomständighetervissa
köperkommunenkan skeDetta attplanläggningsprocessen. genom

planarbetet.delarvissa avupp
tillinitiativetförstadetoftabyggföretagen1980-taletUnder tog

överlätkommunenförekombyggprojekt. Det attgenomförande ettav
och plan-utställningsamråd,förundantagmedplanhanteringenhela

förhandlingsplanering blevkalladSåbyggherren.tillantagande en
bebyggelseplaneringen. Detta sättkommunalai denarbetsmetodvanlig

fastighetssituationenförändradedengrundbl.a. påharplaneraatt av
upphört.heltså gott som

vissa kommu-köperomständigheterandraoch underandra lägenI
etableraderegionaltlokalt ellerfrånplanläggningstjänsteruppner

konsultföretag.andraelleringenjörs-arkitekt-,
bl.a.plangenomförande,betraktaskanplanerSådana somsom
för-tillsyftardetaljplaner attvissafastighetsplaner samt merasom

tillkom-regleraestetiskt sättanvändning påänmarkens ettändra att
landetdelarvissainomharutforming,bebyggelses närmaremande av

verkandelokaltdenföruppdragsverksamhetlämpligsigvisat vara
uppdragsverksam-dockOftast bestårlantmäteriorganisationen.statliga

grund-planhandlingarna såsomolika delarproduceraheten att avav
genomförandebeskrivning.ellerfastighetsförteckningkarta,

denomfattningdagensstuderatinteUtredningen har närmare av
ñnnsDetplanläggningsunderlag.upphandlingenkommunala av

framtideniarkitektföretagochkonsult-skälemellertid attatt anta
planarbete.dettadelför störrekommer att avsvara en

områdetfastighetsekonomiskaverksamhet detpåPrivat

deninomverkarföretagende störstastuderatUtredningen har somsex
marknaden.fastighetsekonomiska

1992 drygtundersysselsattesföretaginom dessavisarStudien att
Stockholms-inomverksamma70100 procent varcapersoner varav

förlagdverksamhet ärharföretagen ävenundersöktaområdet. De som
Sundsvall.ochKarlstadMalmö,Göteborg,till bl.a.

varvid omsätt-1980-taletkraftigt underexpanderadeFöretagen
uppnåddesomsättningentiodubblades. Den störstaungefärligenningen

nedgång ägtHärefter har135 mkr.tilluppgick då rum1990 och enca
90 mkr.uppgick till1992underomsättningenoch ca
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Förutom de undersökta företagen finns det flertal regionalt ochett
lokalt verksamma företag egenföretagare på marknaden.samt Någon
närmare studie dessa företags personalmässiga storlek ochav om-
sättning har inte ägt Mot bakgrund översiktlig uppskattningrum. av en
och utredningen inhämtade uppgifter i övrigt,av bedöms denna
verksamhet minst storleksordning devara be-av samma som ovan
skrivna företagens samlade volym.sex

Vid sidan angiven fastighetsekonomisk verksamhetom arbetarovan
också landets banker och mäklare med fastighetsvärdering. Detta kan
ske i regi eller anlitande fristående värderare.egen Banker-genom av

värderingsverksamhet oftaär knuten till långivningnas och mäklarnas
till direkta överlåtelsesituationer. Det sig alltsårör här till viss del om
andra fastighetsekonomiska analyser deän de företagenstörresom
inom det fastighetsekonomiska området, och det statliga lantmäteriet,
erbjuder.

Kommunala bolags verksamhet m. m.

Det finns kommunala bolag eller bolag med kommunaltsex majori-
tetsinnehav bedriver uppdragsverkamhet inomsom området MBK,
fastighetsrätt mark- och fastighetsvärdering.samt Dessa belägnaär i
västra, och mellersta delen Sverige.norra av

Företagen, inom de nämnda produktområdena harsom en sam-
manlagd omsättning uppgående till 40 mkr år, sysselsätterca per
ungefär 70 personer.

Enligt bedömningar gjorda med underlag från uppgifter från dels
tjugotal kommunerett under 1992, dels LINFO-utredningen SOU

1981:73 dels även lantmäteriutredningen, LU80, Ds Bo 1983:3 kan
den årliga kostnaden för kommunal lantmäteriverksamhet beräknas

tilluppgå 1 300 mkr i 1993 års prisnivå.ca
Den kommunerna upphandlade delen denna kostnadav kanav

uppskattas till i storleksordningen 300 mkr. Med utgångspunkt i de
organisatoriska förändringar inompågår den kommunalam.m. som
sektorn kan andelen köpta konsulttjänster bedömas öka i framtiden.
För närvarande det statliga lantmäteriet för 60svarar deprocentca av
kommunala uppdragen inom verksamhetsområdet.
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Omvärldens3 syn

berörsverksamheterdel detagitolikaharUtredningen på sätt somav
landetdelari olikastudieresorutredningsuppdraget, bl.a. avgenomav

bådemyndigheterna påberördadetillhörandebesök kontormed på
Företrädareantal kommuner.central nivåochregionallokal, samt ett

vidareintresseorganisationer harochmyndigheter,för olika organ
inkommit frånSkrivelser haravseenden.olikaiutredningeninformerat

olikahar iUtredningensantal kommuner.hand experteri första ett
underlagsmaterial.omfångsriktutredningsarbetettillförtavseenden ett

genomförtsutredningenförharomvärldsanalyssärskildEn av
Därefter3.1.i avsnittredovisasInformatik AB. DennaTRIGON

redovisades Lant-erfarenhetergällandevissa ännuåterges avsom
bl.a.framförtssynpunkterLU80,mäteriutredningen, samt avsom

Konkur-ochriksförbundLantbrukarnaskommunförbundet,Svenska
inskriv-påomvärldenssammanfattas3.5avsnittrensverket. I syn
3.6.avsnittredovisas ibehovTotalförsvaretsningsverksamheten.

problembe-direktivensnyanseringardesamlade påMin avsyn
avsnitt Ai helaredovisningenföranledasskrivning, kan avsom

betänkandetsiavsnittetinledandedetkapitel 7i ärpresenteras som
analysdel.

Informatik ABTRIGON3.1

utförtutredningenuppdragInformatik harABTRIGON enav
medintervjuerstrukturerade23bygger påomvärldsanalys. Analysen

skogs-fastighetsbolag,infrastrukturföretag,för bl.a.representanter
försäkringsbolag,kreditinstitut, kommuner,och andrabankerbolag,

intresseorganisationer.ochkonkurrentermäklare,exploatörerbyggare,

verksam-spektrummycket brettIntervjuerna ettrepresenterar av
medkontakterfrekventaintervjuade hardeintressen.och Fåheter av
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alla verksamheter inom det statliga lantmäteriet, inskrivningsväsendet
och Centralnämnden för fastighetsdata.

Nedan redovisas sammanfattning sådana uppgifter ochen av
synpunkter antingen lämnats vid flera intervjuer ellersom som av
TRIGON Informatik AB bedömts väsentliga och väl underbyggda.

3. 1 Organisation och struktur

De ämnesområden berörda omfattarär funktionerantalett stortsom
och verksamheter. Hur dessa hänger ihop och samspelar har få, om

någon, klar uppfattning Många det svårtens ären att attom. anser
skilja de olikapå myndigheterna och vilken i olikaatt veta man
situationer skall vända sig till.

En klart uttalad uppfattning myndighetsuppgifterär bör heltatt vara
åtskilda från uppdragsverksamhet. En sammanblandning dessaav
verksamheter kan leda till det misstänksamhetuppstår och misstroatt
både hos kunder och konkurrenter.

3.1.2 Fastighetsbildning och fastighetsregistrering

Endast de arbetar inom verksamhetsområdet finnsdetsom vet att en
myndighet för fastighetsbildning och för fastighetsregistrering. Deen
båda verksamheterna funktion. Fastighetsbildningsmyndig-ses som en
het och fastighetsregistermyndighet bör därför kunna läggas samman
till myndighet.en

Att bilda fastighet upplevs svårgenomtränglig, dyrbaren som en
och ofta tidsödande Det är svårt kopplingen mellanattprocess. se
prestation och kostnad.

Fastighetsbildningen har sambandnära med den kommunalaett
planeringen. Kommunen har ofta själv kompetens och utför redan nu

delar arbetet.stora av
Förrättningsformen uppfattas bra den kan utvecklassom men

metod- och ansvarsmässigt. Förrättningarna borde tidsplaneras till-
med kunden och dokumentationen situationsanpassas.sammans

Det värdefulltär fastighetsbildningsmyndighetenatt har lokalen
förankring.
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3.1.3 Inskrivning

innehavgaranterarriktigt samhället reglerar ochDet attanses vara
inskrivningar registrerasförfast egendom och attatt statenav svarar

motsvarandeintervjuade villsäkert Flerapå gärnasätt. attett se
ordning tillämpas det gäller bostadsrätter.även när

förkortatradikaltDatoriseringen verksamheten har sättpå ettav
iförändringarmedförthandläggningstiderna. har i sinDetta tur

gravationsbevishandläggningen mäklare och banker. Formellahos tas
fysiskainte omfattning tidigare. Så länge detlängre iut samma som

riskfalsarier.finns föreligger viss risk för Dennapantbrevet kvar en
elektroniska pantbrev.undanröjas vid tillskulle kunna övergången

elleravlyftning inteckning från någonRelaxation gemensamav
fastigheterfastigheter i avstyckning från belånadesamband mednågra
förfarandeförenklatproblem. Vid fastighetsreglering kanär ettett

tillämpas.
gedigentjänstemän medInskrivningsmyndigheten bemannad medär

Myndighetenerfarenhet notarier inskrivningsdomare.och med som
inskrivnings-särskiltfungerar effektivt god service,bra och samt ger

myndigheten dessbiträdenas klagomåletinsatser lovordas. Enda på är
telefontid.begränsade öppethållande och

tingsrättenmed flerafastighetsaffårer medför ofta kontakterStora
kontakternafall. de flestasamordning önskvärd i dessa EftersomEn är

telefon behövsinskrivningsmyndigheten brevledes ellermed sker per
förankring.det inte lokalnågon

fastighets-för fastighetsdata och3.1.4 Centralnämnden

datasystemet

myndig-fastighetsdata förFlertalet har berömt Centralnämnden för att
Vissa dockserviceinriktad övrigt fungerar klagarheten och i bra.är

prislägreför anslutning till ochkostnadenpå ettsystemet attmenar
Fastighetsdatasystemetskulle utnyttjande.störreett vara enansesge

myndighettillgång. naturligt finns inomDet ärstor att systemet en
fastighetsinformationen.med för tillsyn och kontroll överansvar

inte ñnns konse-flera lantmäteriservituthåll beklagasFrån att
vilkaredaregistrerade i fastighetsdatasystemet. påkvent För att

aktuellavidhäftar viss fastighetsådana belastningar måstesom en
förrättningsakter studeras.
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Beträffande pantbrevshanteringen framförs bl.a. den kanatt ut-
formas på VP-systemetsätt kontobaserat försystemsamma som
registrering aktier m.m.. Det angeläget den ekonomiskaär attav
fastighetsbilden registreras korrekt ochpå säkert Däremotsätt.ett
behöver det inte finnas fysisktnågot pantbrev.

1.5 Värdering

Värdering i fastighetsbildnings- inlösensituationeroch beskrivs som
svär. Det statliga lantmäteriet bedöms ha gedigen erfarenhet ochen
bra metoder för bestämma ersättning i situationer.sådanaatt
Förtroendet för det statliga lantmäteriet har dock inte stärkts av
svårigheterna hälla isär de olika rollerna myndighet ochatt som
konsult. Således har kritik framförts det statliga lantmäterietmot att
i intrångs- och fastighetsregleringsärenden konsult föruppträtt som en

parterna.av
Trenden allt fler ärenden expropriationskaraktär blirmot att av

lantmäteriförrättningar i stället för domstolsärenden kritiserats.har Vid
lantmäteriförrättning kommer den enskilde i inteunderläge. Det ären

rimligt förena dömande funktion, myndighetsutövning ochatt en
försäljning kommersiella tjänster inom myndighet.av en

statligaDet lantmäteriets värderingsverksamhet konsultbasispå
kritiseras vidare för konkurrensen inte bedöms ske lika villkor.påatt

3.1.6 Flygfotografering och mätteknik

Den svenska marknaden för flygfotografering liten. har i dagär LMV
de-factomonopol. Allt bildmaterial finns samlat hosett LMV och

planering och prioritering sker på verkets villkor. Konkurrensen har
Ökadhelt spel. konkurrens skulle kunna medföra radikalsatts ur en

sänkning kostnaderna.av
Tekniken för mätning och bildtolkning utvecklas snabbt. LMV

erhåller inte oväsentligt statligt förstöd denna utveckling. Stödetett
inte tillgår forskning till kommersialisera tillgänglig teknik.utan att

kanaliseringDenna statliga imedel frågasätts.av
Stödet till det statliga lantmäteriets produktutveckling i kombination

med det marknadsföringsstöd lantmäteriet har attsom genom vara
myndighet tecknade konkurrensbegränsningsavtal kritiserassamt av
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konkur-vilja tjänsterde skulle köpa pákonkurrenterna och enav som
marknad.rensutsatt

MBK-mark-den lokalakonsultden dubbla rollen påOckså som
inom ifrågasätts.tillsynsansvarig områdetnaden och

landskapsinformationGIS och3.1.7 Kartor,

ekonomiskaintervjuade använder dendekartprodukt ärDen mestsom
kompletterasÖversikt, vilkenvanligenkartan. användsKartan som en

föranvändstopograñska kartankartinformation. Också denmed egen
den ekono-Kvaliteten och aktualiteten hosspecialkartor.göraatt egna

miska låg.kartan anses vara
tekniskt brakartframställning utföravid sinLMV settettanses

arbete.
form. Blandinformation i digitalefterfrågarStoranvändarna annat

basinformationviktigtregisterkarta.efterfrågas digital Det attansesen
fungerar.GPS-stationer Entillgänglig ochfinns och stomnätatt m.m.

kartläggningengrundläggandeuppfattning den ärallmän är att en
vadmyndighetsuppgift. Definitionenuppgift, ärstatlig somaven

intressenters behov måstesig dock Allagrundläggande skiljer ät.
innefatta.skallvid bedömningen vad begreppetkomma med av

ilandskapsinformationföranvändningsmöjligheterñnnsDet stora
viktigt meddetochdigital form. GIS den ärrätta vägen enanses vara

GIS-utveckling.medveten
utifråninformation börPriset för tillhandahållande sättas enav

marginalkostnad.

Lantmäteriverket1.8

förliten myndighettillLantmäteriverket skulle kunna göras om en
för utveck-tillsyn kontrollrättsfallsbevakning, anvisningar, och samt

ling rådgivning.och
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3.2 Lantmäteriutredningen

Lantmäteriutredningen LU80 sammanställde i delbetänkandeett
1983:3DsBo bl.a. under punkter det resultat utredningenåtta som

kom fram till det gäller de direkta erfarenheterna dennär mera av
organisationslösning gällde vid tidpunkten för utredningens arbete.som

följandedet redovisasI kortfattat de aktualitetpunkter har ävensom
i dag.

Det delade huvudmannaskapet för fastighetsbildningen fungerade-
inte fullt med den funktionella samverkan mellan statliga ochut
kommunala enheter avsedd. Vidare präglades situationensom var av

intresset ordna verksamheten i kommunpå sättatt att ettav en
vägdes möjligheterna ordna lämpligt iverksamheten på sättmot att
omkringliggande kommuner.

Liknande problem intresseavvägningarmed och samverkansför--
hållanden fanns i C-avtalskommunerna.

Satsning på MBK-verksamhet har medfört del frågeställ-en nya-
ningar och motsättningarna centralt företrädarnamellanaccentuerat
för statligt och kommunalt lantmäteri.

fastighetsbildningsomrâdetVad avsåg betonade lantmäteriverket i-
långt högre kommunförbundetgrad verksamhetens judiciellaän
karaktär med krav bl.a. relativt förpå verksamhetsunderlagstort
förrättningslantmätarna. den kommunala sidanFrån ansåg attman
möjligheterna kunna integrera fastighetsbildningen i kommunalatt en
organisation viktigare fråga.var en

Regler fastighetsregistermyndigheten organisato-skallattom vara-
riskt skild från fastighetsbildningsmyndigheten inte nöd-ansågs
vändiga.

statliga organisationenDen uppträdde dels myndighet, delssom som-
uppdragstagare. inteDetta problemfritt. Särskild kritik riktadesvar

organisationen i olika egenskaper kunde i kedjandelta helamot att
frånåtgärder, programskrivning och anbudsinfordran till kontrollav

arbeten, det gällde mätningsarbetennär upphandlades.av som
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3.3 Svenska kommunförbundet

Svenska kommunförbundet SK hävdar tidigare organisationsbeslutatt
präglats kompromisser. skulle enligt riksdagsbeslutetKFBMav
inrättas specialenhet för tätortsutveckling. Tillämpningen innebarsom
i vissa fall avgränsning till fall frångickscentraltätorten. andraIen
denna princip och hela kommunen inklusive jordbruksmark ingick i
KFBM:s område behandlingt.ex. Kalmar, Lund. VidVästerås, av
framställningar från kommuner efter 1972 har genomgående mycketen
restriktiv hållning intagits från sida.statsmakternas SK attmenar
tillämpningen allt handla effekten det statligapåsynes nu mer om
lantmäteriets sysselsättning ekonomi.och

SK har under 1992 skickat tillenkät kommunerna denut en om
lokala lantmäteriverksamheten. 80 landets kommunerDrygt procent av
har besvarat Syftetenkäten. med enkäten har varit kartläggaatt
kommunala önskemål förändring organisations- och arbets-om av
former.

SK har med ledning bl.a. enkätutfallet tillskrivit regeringen ochav
hemställt genomförs organisation och arbetsformeröversynatt en av

för fastighetsbildning och fastighetsregistrering.m.m.
Förbundet bör ha utgångspunkteröversynatt attanser en som

kommunernas valfrihet ökar inom fastighetsområdet,-
verksamheten avregleras och konkurrensvägen öppnas,mot-
kommunerna möjlighet inom lantmäteri-samverka den lokalaattges-
verksamheten,
de särskilda fastighetsregistermyndigheterna avvecklas och-
kommunerna betalt för sina investeringar i ochrätt stomnätatt tages-
grundläggande kartor fastighetsbildningen.genom

3.4 Kritik för dubbla roller

statligaDet lantmäteriets vid olika tillfällenuppdragsverksamhet har
för kritik. gäller framför allt den verksamhet fallerDettautsatts som

inom det tekniska eller fastighetsekonomiskadet området. Utgångs-
punkten har härvid varit statliga lantmäteriet idet uppträder dubblaatt
roller, dels myndighet, vidaredels konkurrent. Kritik harsom som

13-[0693
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monopolställningskaffa sigriktats lantmäteriet skulle sökamot att en
dominerandeorganisationen utnyttjar sinflygfotoverksamhet, att

verksamhetanslagsñnansieradeställning marknaden eller sinpå genom
upphandlingsförutsättningarna marknaden MBKkan påverka på

lantmäteriet uppträderKritiken gällt det statligam.m.. har också att
i dubbla roller i värderingssammanhang.

rättsligform anmälningar förKritiken har bl.a. framförts i av
artiklar i diversetill och i formprövning, skrivelser departement av

facktidskrifter.
skrivelse till regeringenLantbrukamas Riksförbund har iLRF

lantmäteriförrättningarvidframfört bl.a. rättssäkerhetensynpunkter på
regeringen föranstaltarmed expropriativa inslag och hemställt att om

uppdragsverk-lantmäterietsutredning bolagisering det statligaen avav
oacceptabelthävdat detsamhet. har i andra sammanhangLRF äratt

uppdragsbasis bedriverlantmäterieträttssäkerhetssynpunkt påatt enur
direktsammanhang kan fåvärderingsverksamhet i vissa ensom

beslutsunderlagbehövligkoppling till den värdering kan somsom vara
detlantmäteriförrättning. har också ifrågasattinom för LRFramen en

förrättningsinstans med denlämpliga i kommunal FBM äratt egnaen
förrättning.kommunen sökandesom av

uppdragsverk-lantmäterietsKonkurrensverket har kommenterat
privat konsult deti anmälan frånsamhet samband med moten en

lantmäteriet underprissättning.statliga angående
garanti förgodtagbarKonkurrensverket uttalar för uppnåatt att en

myndighetsutövningkonkurrensneutrala villkor marknadenpå måste
tillhandahålls i kon-fristående från näringsverksamhetbedrivas som

börverksamhetenkurrens med andra aktörer. konkurrensutsattaDen
därvid i juridisk i bolagsform. Dettadrivas ärt.ex.person,en egen

korssubventioneringhindraenligt i princip det endaverket sättet att
till ineffektivföreteelse kan ledamellan olika verksamheter, enen som

snedvñdai övrigt riskeraresursfördelning i produktionen och att
finns riskseparering inte skerkonkurrensen marknaden. Om dennapå

vilketdelñnansierar konkurrentutsatt verksamhet,för skattemedelatt
underprissätter sina tjänster.kan leda till myndigheten Här-att t.ex.

företag fåigenom snedvrids och privata kan då svårtkonkurrensen att
högresig de kanske hargällande marknaden,pågöra trots att en

produktion myndigheten. Konkurrens-ekonomisk effektivitet i sin än
myndig-anslagsfmansieradevill därför viktenverket betona attav

uppdrags-avgiftsñnansierad och konkurrensutsatthetsuppgifter och
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verksamhet vid hållsLMV organisatoriskt ekonomisktoch klart
åtskilda.

med samproduktionI och samfinansiering mellanett system stat
kommuner framställandetoch i och ajourhållandet primärkartor ochav

registerkartor i kostnadsbesparande syfte verket det inteattmenar
finns reell möjlighet förnågon privata utförare konkurrera. Sådanatt
verksamhet enligt verketsbör mening inte heller upphandlas genom
anbudstävlan, såvida inte samtliga kostnader ingår i anbudet kansom

med.tas
Såvida inte MBK-verksamhet bedöms verksamhet sådantvara en av

slag samordningsfördelar kan beräknas positivadeövervägaatt
effekter konkurrens finnskan ingen förorsak verksamhetenattsom ge
inte skall konkurrensutsättas. nödvändigt villkor för fungerandeEtt en

enligtkonkurrens, Konkurrensverkets bedömning, inget företagär att
möjlighet dominerande ställning sin makt förutövaattges genom en

skaffa sig ekonomiska fördelar framför andra. skapaEtt sättatt att
bättre konkurrensneutralitet marknaden enligt verket,på LMV:sär, att
nuvarande tillgång till fastighetsdata in-och grundläggandeannan
formation, blir tillgängligallmänt innebärmarknaden. allapå Det att
företag lika villkor tillgångpå till denna information till i förvägges
fastställda priser. skulle kartritningsverksamhetPå så ochsätt mät-
komma behandlas på andra verksamheter,sättatt t.ex.samma som
telekommunikationer järnvägstrañk,eller vilka tillgångkräver till en
infrastruktur i praktiken naturligt monopol.utgör ettsom

3.5 Inskrivningsverksamheten

omvärldens inskrivningsverksamhetenAtt på överlag mycketärsyn
positiv bekräftas TRIGON-rapporten. Verksamheten kännetecknasav

hög kvalitet besluten och kompetent handläggning. fastpå Denav
anställda personalen ha erfarenhet och goda kunskaper.storanses

Datoriseringen och den långtgående delegeringen beslutsbe-av
fogenheter intehar bara snabb handläggning inskrivnings-gett en av
ärendena rationaliseringsvinster.även snabba hand-Denutan stora
läggningen bedöms mycket betydelsefull, ingivaresärskilt storasom av

banker och andra kreditinstitut. Under utredningsarbetet harsom
bilden kostnadseffektiv verksamhet bekräftats.av en
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Inskrivningsväsendet idag decentraliserat beroendearbetar mycket
inga domkretsförändringar genomförts 1970-talet.på sedanstörreatt

Med tanke samtliga inskrivningsmyndigheter kommerpå att att vara
anslutna till 1995 ifrågasättasFSD hösten kan det hur behovetstort av

förankringlokal Datoriseringen det mycketgårgör att numera
för få inskrivnings-snabbt fram information innehållet iIM att om

registret fastigheten Ansökningari fråga belägen.äroavsett var
skickas upplysningarnormalt in till med ochIMsett posten om
ansökan anledningar förkan lämnas telefon. Andra tänkbaraper
kontakt med kan den enskilde vill ha upplysningarIM t.ex. attvara ur
gamla akter. tillhandahåller då kopior kopieringskostnaden.IM mot
Avgifter med stöd bestämmelser i avgiftsförordningen.tas ut av

riktigt ingivarna inget förankradeDe har behov lokaltstora av
inskrivningsmyndigheter färreoch de antal IMatt ettanser snarare

fördel. kan dock inte bortses från användare kanDet andraattvore en
vilja i inskrivningsregistret aktforskning.hand eller bedrivapåse egen

Jordbalkens skyldighet förregler lagfartssammanträde ochom
sökande i vissa fall infinna sig myndigheten andra anled-på äratt
ningar till besök. Sådana ärenden förekommer emellertid mycket
sällan.

föran-För få uppfattning vilket behov det finns lokalatt en om av
kring för inskrivningsverksamheten, personligahur vanligt besök

vid gjortoch anledningen till besöken har utredningenIMärannars en
stickprovsundersökning vid inskrivningsmyndigheter under junisex
månad 1993. Undersökningen gjordes inskrivningsmyndigheternahos
vid tingsrätt, tingsrätt,Haparanda Karlskrona tingsrätt, Stockholms

Östersundstingsrätt,Uppsala Växjö tingsrätt och tingsrätt. Antal besök
i förhållande förtill antal ärenden handlades 5 procentsom var

8Haparanda, för för Stockholm,Karlskrona, 4procent procent
3 för 10 Växjö förUppsala, för och 5procent procent procent
Östersund. Inskrivningsmyndigheten i Uppsala har den lägsta besöks-
frekvensen. länsinskrivnings-Det kan bero den fungerarpå att som
myndighet och avstånden blir längre vid besök.att

dessa besök antingen in handlingarMerparten avsåg lämnaattav
eller i inskrivningsregister liteneller fastighetsbok. mycketEnatt se
andel aktforskning eller hjälp med ansökan. besökandeavsåg De var
till övervägande del privatpersoner. i Stockholm,På ställen,några
Växjö och Uppsala utgjorde inte obetydligmäklare helt besöks-en



sou 1993:99 Kapitel 3 69

Vidare visade det sig i Karlskrona och Växjö banker igrupp. störreatt
omfattning än på andra besökte inskrivningsmyndigheterna.orter

kanDet vanskligt dra långtgående slutsatser stick-attvara av en
provsundersökning detta slag. detta fallI bekräftar den tidigareav
utredningars uppfattning och överensstämmer med vad fram-som
kommit i TRIGON analys, nämligen det liten andel in-äratt ett:s
givare utnyttjar och sannolikt har behov lokalt förankradesom av
inskrivningsmyndigheter. Samtidigt antalet besök inteär obetydligt, ca
75 000 procentsiffran tillämpas helapå landet.om ovan

På de flesta håll servicen vidär inskrivningsmyndighetema god.
Vissa klagomål finns dock detnär gäller möjligheten inskriv-nåatt

Ävenningsmyndighetema telefon. personalen vid inskrivnings-per
myndigheterna det stundtals kan mycketatt hög belastninganser vara
under telefontiden.

3.6 Totalförsvarets behov

Den civila myndigheten LMV ocksåär totalförsvarets kart- och
landskapsinformationsproducent.

LMV deltar i totalförsvarets förberedelser inför ofred. Försvars-
makten har inom totalförsvaret och i viss inommån lantmäterietäven

dominerade ställning det gällernär kartor och geografiska databaseren
i upplösning motsvarande skalan 1:50 000 och mindre. antalEtten
projekt drivs tillsammans lantmäteriet och försvarsmakten tillav
ömsesidig och för användningnytta andra.även Försvarsmaktensav

organisation för tillgodose krigsorganisationen med kartoratt ochegen
landskapsinformation inskränker sig till ringa antal, huvud-annan ett

sakligen centralt placerade, handläggare och dessutom del personalen
i förrådstjänst för hantera anskaffat underlag.att

Med hänsyn till möjligheterna till långsiktigt samarbete, vilketett
innebär fleråriga avtal och möjligheter krigsplacera personal ochatt
dessutom i viss omfattning bedriva hemligatt produktion diverseav
underlag har försvarsmakten framställt följande önskemål på en ny
centralmyndighet avseende landskapsinformation.

Myndigheten skall ha kvar myndighetsuppgiften funktions-som-
ansvarig tillsammans med CFD, SGU och Sjöfartsverket Sjö--
karteavdelningen för landskapsinformation inom totalförsvaret.
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genomföraförbereda och i ofredkvarligger uppgiften i fredBl.a. att
krigstryckningsorganisation.administrativ ledningteknisk och av en

sina och sittMyndigheten skall kontakterha kvar ansvar som-
uppgifter skallförsvarsenhetensmilitärt kartverk och nuvarande

härvid bereddFörsvarsmaktenfinnas inom myndigheten.kvar är att
enhetschefen militärassistenten.förut bistå medsom -

landskapsinformationproduceraMyndigheten skall aktuellthålla och-
ingå krigsplaceradbetydande delar skall medi organisation ien som

krigsorganisation,centralmyndighetensi första hand inompersonal
staberinom militärabegränsad mängd personal,medäven,men en

detförsvarsområden. Försvarsmaktenmilitärområden och attanser
produktionen kartori varje fall huvuddeleninnebär krav på att avav

lämpligen ske inom1:50 000 mindre böri skala från ochoch GSD
i Sverigeägda bolaginom myndighetenmyndigheten eller ägtav

viss personal.personalkontrollmöjligheter kräva påoch med att
och kunnapåverkas i de flesta led görasProduktionen kunnamåste

långsiktigaefter planer.

gjordautifrån i fredbehöver finnas decentraliseradeDet attresurser-
deajourhållningefterförberedelser uppdatera GSD och att av

ikartorförsvaret, tryckaviktigaste i samverkan meddatatyperna,
1:50 000 mindre.skala och

pågående samarbets-ordna delsMyndigheten skall kunna så att-
ömsesidigorganiseras tillprojekt kan fortsätta, dels kanatt nya

samordnas bättre. Försva-Lagerhållningen skulle kunnat.ex.nytta.
enbart via centralmyn-inga synpunkter detta skall skehar påret om

centralmyn-till hands, både viadigheten vilket liggereller, närmare
digheten och direkt med bolag.ett

landskapsinformationtill viss måstefastighetsinformation delDå är-
ofred.i inför Detställas hantering denna ochvissa krav påäven av

fastighetsinformationen i ofred. måsteDetmåste gå nå ävenatt
förmarkhjälp inför ofred snabbt komma åtockså medgå att att

strid.för vissa förbands Utöverbefästningsarbeten krävsm.m. som
innebär detomfattning i landetbedrivs i betydandeverksamhetenatt
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också personal krigsplacerasmåste kunna och då personal-ävenatt
kontrolleras.

Slutligen försvarsmakten det sin platspå påverkanäratt attanser-
säkerställs inte bara i myndigheten via kartråd eller motsvarande,

också inom produktionsbolaget, via plats i styrelsen.utan t.ex. en

Försvarsmakten förutsätter det i fortsättningen kommerävenatt att
finnas behov sekretessgranskning vid myndigheten och i försvaretav

försvaret kan fortsätta kontrollera vilka får flyg-samt att att som
fototillstånd inom landet.

Regeringen har nyligen föreslagit lag skydd för land-en ny om
skapsinformation prop. 199394:32. Lagförslaget innebär en an-
passning till den utveckling skett teknik och förmetoder attsom av
samla in, lagra, bearbeta och information landskapet.presentera om

förslagetI uppställs krav tillstånd för sjömätning, förpå fotografering
och liknande registrering från luftfaxtyg inom restriktionsområden samt
för upprättande digitala databaser landskapsinformation.medav
Vidare innebär förslaget det krävs tillstånd för få sprida flyg-att att
bilder och liknande registreringar, kartor andra sammanställ-samt
ningar landskapsinformation. Lagring i digitala databaserav av
landskapsinformation framställts hjälpmed satelliter ochsom av
spridning sådan information blir dock undantagen från tillståndspliktav
under förutsättning informationen inte ställs medatt samman annan
landskapsinformation avseende svenskt territorium.

Den lagen föreslås träda i kraft den l oktober 1994.nya
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Utvecklingstendenser4

samhällsomrâdenvissaUtvecklingen på4.1

Byggnadsverksamheten1 14.
.

byggandetbedömning kommerEnligt regeringens permanent-av
återstodenförindustrilokalerhandels- ochbostäder, hyreshus, av
stabiliseras påför sedanvikande1990-talet inledningsvis attatt vara

låg nivå.en
100 000000 och80byggdes mellan1960- 1970-talenUnder och

00020till omkringdäreftersjönkByggandetlägenheter år.per
det uppåtSedan vände återl980-talet.vid mittenlägenheter årper av

000 lägenheter.300påbörjades1986-1991och under överåren
tillbaraSerminskatdärefterByggnadsverksamheten har avsevärt. man

medan000 bostäder,57påbörjades 1991bostadsbyggandet nyaca
tilluppgåberäknas komma1993 Boverkettalmotsvarande attav

tredjedel utgörungefär drygt20 000,15 000 eller högst envarav
dessahälftenOmkringför studenter.för äldre ochspeciallägenheter av

kompletterings-regeringens1992.redan under Ipåbörjadeslägenheter
1993 ochpåbörjasbostadslägenheter000proposition beräknas 8

ochkontordet gällerliknande1994. Situationen när12 00 under är
1992.under Förstmed 14byggandetindustrier. minskadeHär procent

byggnadsverk-kompletteringspropositionen med1994 iräknar attman
1980-taletsmotsvarighet tillbörja öka.skall Någonsamheten åter

framtiden.inte alls iförutseslokalproduktionenomfattning på
markefterfrågan pågivetvispåverkarminskade nybyggandetDet

behovetpåverkar bl.a.i sindetaljplaner.och behovet Detta turav nya
bostadsändamålförfastigheterfastighetsbildning. Nybildningen avav

fem framåt.bli mycket låg under årbedöms således ca
inträffafastighetsbildningen kanförFörändringar betydelse omav

marklägenheter lösesi huvudsakbostadsrättsföreningar med upp.
markanvänd-anpassning till pågåendeförOmbildning fastigheterav
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ning torde öka under 1990-taletnågot eftersom uppfattasPBL som
strängare tidigare byggnadslagän med dispensregler.dess

Byggandet fritidshus bedöms bli oförändrat under 1990-talet.av
Nybyggnationen torde ligga låg nivåpå medan avstyckning arrende-av

kan öka denågot närmaste åren utförsäljningar fråntomter genom
bolag, kyrkan m.fl. Ett eventuellt EG-medlemskap får inte några

effekter inom fritidssektornstörre under 1990-talet de svenskaom
fårreglerna innehåll de danska, dvs. förbud för utländskasamma som

medborgare förvärva fritidshus inom attraktiva områden. Enatt
eventuell uppluckring strandskyddsreglerna i naturvårdslagen medav
möjlighet till insjönära fritidsbebyggelse kan efterfråganökadny, ge

fastighetsbildning.på
Situationen arbetsmarknadenpå har motiverat tidigare-staten att

lägga investeringar i storleksordningen 100 miljarder 10 i denpå år
traditionella infrastrukturen järnvägar,vägar, telenät Medverkanetc..
i genomförandet dessa satsningar kan bli omfattande förrätt-av om
ningsförfarandets möjligheter till samordnade lösningar mellan mark-

och exploatörerägare tillvara, markbyten sidorpå ömsetas t.ex. om
för undanröja den ägosplittringväg skulle bliatten ny som annars

bestående, upphävande servitut och säkerställande ersättnings-av av
med stödvägar anläggningslagen.av

Vidare föreligger grundläggande behov fastighetsdatasystemett av
och geografiska databaser för intressenterde för försörj-som svarar
ningssystem med el, fjärrvärme, och tele.vägargator samtva, gas,

det framtidaI perspektivet kommer allt krävas förstörre attresurser
underhåll och förnyelse aktuella försörjningssystem. För mötaattav
denna utveckling kommer informationsadministrationen få ökadatt
betydelse.

ADB-stöd krävs för effektivare informationshantering i sambanden
med planering, projektering, drift, uppföljning, taxebeslut Iallam.m.
dessa situationer fastighetsinformation iär såväl grafisk verbalsom
form betydelse.storav

Fastighetsbildningen för infrastrukturbyggande och säkerställande
naturvårdens intressen bedöms öka de närmaste åren.av
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4.1.2 Utveckling inom statlig förvaltningoch kommunal

Konkurrens och minskat ekonomiskt ställer krav påutrymme stora
kostnadseffektivitet produktivitetsförbättringar för lantmäteri-och all
verksamhet. utveckling ekonomin starkt medDenna hängerav samman

internationelladels den utvecklingen, dels de strukturella förändringar
sker i Sverige.som
budgetpropositionen l9909l:100 bil. 2 behandlas utvecklingenI

offentlig inomverksamhet, och på statensav synen engagemang
konkurrensutsatta verksamhetsområden. propositionenI konstateras att
den offentliga för marknadsliknande förut-sektorn bör utsättas mer
sättningar. innebär producentrelationer börbeställar- ochDet att

systematiskt iutvecklas. Entreprenader och upphandling bör prövas
offentligaden sektorn.

forskargrupp vid institutet för ekonomisk forskning vid LundsEn
universitet har följt tillämpningen beställar- och utförarmodellenav
inom den kommunala sektorn början l990-talet.sedan av

Erfarenheterna visar modellen har potentiella fördelaratt om man
vill förstärka organisationens kundorientering och konkurrensutsätta
den produktionsorganisationen. Till det kannackdelarna hör attegna
finnas problem för aktörerna finna sina första handroller. Iatt nya
gäller detta tjänstemannabeställarna politikerna.ocksåmen

Beställarfunktionens har visat sig mycket personbe-styrka vara
roende. Framförallt den bemanningen och befattnings-är numerära
havarnas kompetens viktiga. beställarfunktionenBehovet attav ge
styrka balanseras risken dyrbara dubbel-måste byggamot att upp
kompetenser avtalsbyråkratier.och stora

4. 1 Landsbygdsutveckling

regeringsförklaringen 1991 regional-den 4 oktober behandlades bl.a.I
politiken, omställningen jordbruket, kulturlandskapet ochdet öppnaav
förbättringar för regeringsförklaringen dendet enskilda skogsbruket. I
6 oktober 1992 frågor bl.a.berördes och därutöver nämndessamma
biobränsleproduktion miljö- marklagstiftningen aktuellaochsamt som
åtgärdsområden.

Landsbygdsutveckling i vid bemärkelse kräver andra åtgärder än
enbart satsning traditionella landsbygdsnäringarna. Möjligheternadepå

bibehålla tillräckligt befolkningsunderlag i glesbygdsområden såatt ett
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fungerande samhällsservice kan upprätthållas förbättras.måsteatt en
Frågor bevarande landskapsbild och kulturmiljö fåtthar ökadom av
betydelse i tider omstrukturering i jord- och skogsbruket.av

Jord- och skogsbruk vid sidan eller mindre intensivaär av mer-
etableringar inom industri- och tjänstesektorerna förden bas deltids--
sysselsättning både lämplig och eftersträvansvärd.är mångasom av
Även Fritidsboende kombinerat med sysselsättning i jord och skog skall
kunna stödjas det inte hämmar nationella intressen nåringarna.iom

Jordbruksnäringen i omställningsperiod med successivär en en
anpassning till villkor för näringen. skogsbruksnäringenInom harnya
vi sidan hög tekniskå effektivitet med stordriftsfördelarena en men
å andra sidan trender och strävanden småskalighet bådeåt arbets-
tekniskt och i fråga miljömässig ståndortsanpassning. Hur stödetom
utformas till glest befolkade regioner vid EG-anslutning bliren
betydelsefullt.

livsmedelspolitikNy 1990

Den livsmedelspolitiken innebär i grunden systemskifte där deettnya
gamla jordbrukspolitiska målen har sinspelat roll eller kraftigtut

Jordbruket skall i framtiden existera villkorpåtonats ner. samma som
andra näringar. inhemskaDe pris- och marknadsregleringarna skall

awecklade från och med den 1 juli 1996. Jordbruksproduktionenvara
kommer därefter konsumenternas efterfrågan. Gräns-att styras av
skyddet lågimport behålls tills vidare i avvaktan internationellapåmot
överenskommelser. inslag i politikenEtt samhälletärnytt att genom
olika stödåtgärder skall främja varierat odlingslandskap ochett mer en
bättre miljö.

Med dagens ekonomiska realiteter och sociala villkor kan vi
förvänta utvecklingslinjer.två utvecklingDen är störremotoss ena en

eller flerfamiljsjordbruktvâ- där ambitionen kommer lönsam-att vara
hetsoptimering för kunna överleva. kommer förDessaatt att svara
huvudparten produktionen. Den andra kommer deltids-attav vara
företag eller kombinationsföretag delvismed andra mål för brukarna.

kan iDetta resultera ökat utbud mindre jordbruksfastigheterett av som
skulle kunna bli värdefullt tillskott boende företagandeochett påav
landsbygden.
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Ändrad 1991jordförvärvslag

marke-fått1991juliden 1ändringarJordförvärvslagen har engenom
sysselsätt-ochbosättninginriktningmed påregionalpolitisk prägelrad

till denanpassning har skettglesbygdsområden. Enning inom nya
jordförvärvs-i tidigareRationaliseringsmotivetlivsmedelspolitiken.

prisprövning harreglerTidigarestarkt begränsats.lagar har om
avreglering.omfattandeinnebärlagenslopats. Den ennya

jordförvärvslageni sägasändringarnaSammanfattningsvis kan
utgjorde lagenstidigarerationaliseringssträvandeninnebära deatt som

lagenbakgrunden ochiskjutitssyfte harviktigaste att numeranu
sysselsättning i gles-bosättning ochfrämjatillsyftar framför allt att

bygden.

1992skogspolitikNy

för skogsägarnamedförskogspolitiken större egetDen ett ansvarnya
fårexempelTillskogsbruk.detaljregleratmindredärmedoch ett

för skogensavverkningsrätt och störrefriareskogsägarna ett ansvaren
ellerkvarstårmiljöhänsynåterbeskogning ochskötsel. Kraven på

skärps.

Teknikutvecklingen4.2

lantmäteri-,inomverksamhetsförändringarnagenomgripandeDe mest
allt dömakommerinskrivningsomrádena attfastighetsdata- och attav

Informa-utvecklingen.informationsteknologiskafortsattabero denpå
lättillgänglig.bli alltmerdärmedtionen kommer att

fortsättakommabedömsADB-området,Utvecklingen inom attsom
frågorutsträckningihittills, berörtaktminst i stor somsomsamma

kommunikation.standardisering ochmedhänger samman
mindreochkraftfullabli snabbare,kommer ännuDatorema att mer

ökakommerminneskapacitetenlagrings- ochBeräknings-, atti dag.än
fortsätterenhetlagradbearbetad ochkostnadernamedanavsevärt per

upplösningmöjliggöraGrañkprocessorer kommersjunka. att somatt
bilder,Olika databildens.fotografiskasig den text,närmar typer av -

i framtidenljud kanvektorformatkartinformation i och samtraster- -
multimediateknik.hjälpkombineras med av
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Hårdvaruutvecklingen för med sig möjligheter till avanceradenya
mjukvaror. Av särskilt intresse inom denna sektor utvecklingenär av

för GIS, vilka möjliggör användarvänlig och flexibelprogramvaror
bearbetning, analys och presentation lägesrelaterade data.av

Insamling och ajourhállning data kommer, förbättradtrotsav
teknik, fortsättningsvisäven kostsam.att Detta leder till behovvara av
fortsatta ansträngningar för skapa möjligheter till samutnyttjandeatt av
data i syfte bl.a. undvika onödigt dubbelarbete.att Samutnyttjandet
kommer efter hand underlättas pågående standardiserings-att genom
arbete och andra insatser i syfte underlätta effektivt utbyteatt ett av
geografiska data.

det följandeI lämnas mycket översiktlig redovisning behoveten av
standarder, datakommunikation, datorutveckling och övrig teknik-av

utveckling.

4.2. 1 Standardisering

Betydelsen följa standarderatt kommerav attgemensamma vara
mycket eftersom framtidens informationssamhällestor i betydande
utsträckning bygger på det skall möjligt på enkeltatt sättatt ettvara
utbyta information och utföra olika bearbetningar i datorer fristående
från varandra eller kopplade till varandra i form nätverk. Konceptetav
öppna system Statskontoret rekommenderar grundläg-ärsom ett
gande exempel på standarder befrämjar bl.a. bättre informa-ettsom
tionsutbyte och leder till lägre kostnader. Utvecklingen standardise-av
rade användargränssnitt är exempel.ett annat

Standardisering sker såväl vad hårdvara, mjukvara data.avser som
Inom hårdvaruområdet konceptetär iöppna dag viktig ochsystem en

Öppnavedertagen standard. kännetecknas bl.a. portabilitet,system av
dvs. och tillämpningar kan flyttasatt mellan olika dator-program
miljöer. Flyttbarheten åstadkoms använda standardiseradeattgenom
gränssnitt mellan tillämpningarna.

Öppna innebär kommasätt bort frånsystem leveran-ett att ett
törsberoende. Teknisk utrustning skall kunna bytas ut utan att program

Äveneller data behöver bytas eller skrivas skallut om. programvaran
utbytbar och data skall kunna användas i olikavara samma program-

Datorer olika fabrikat ellersystem. med från olikaav programvara
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i sinvarandra. Dettakommunicera medskall kunna turleverantörer
i datautbytet.flexibilitetleder till ökaden

landskapsinformationsområdetStandardisering inomFrågor om
landskapsinformation ULI.förUtvecklingsrådetdrivs framför allt av

SISSTGinomSTANLI-projektetkalladeinitierat dethar bl.a. såULI
StandardiseringskommissionenvidstandardiseringsgruppenAllmänna

tekniska, kom-omfattar såväl detStandardiseringsarbeteti Sverige.
såvälbedrivsArbetetterminologiska fältet.munikationsmässiga som

ocheuropeiskai detsvensk medverkaninom landet genomsom
standardiseringssamarbetet.internationella

Datakommunikation4.2.2

underkraftigthar förbättratsvia telenätetöverföra dataMöjligheten att
och övergånguppbyggnadenföljd optonätbl.a.år avavsom ensenare

inomstandardiseringentillsammans medteknik.till digital Detta
datakommunika-speciellabl.a.satsningarfortsatta påområdet och

möjlig-väsentligt förbättrakommerhöghastighetsnättionsnät och att
frågaoftadetdatamängder äröverföring detillheterna stora somav

landskapsinformationsområdet.inomom
förtillämpningsområdeEDI,Electronic Interchange, ärData ett
deminskabakgrund isin strävandatakommunikation har attensom

handel,olika verksamheter såsomkostnaderna iadministrativa trans-
kankostnadernaUtgångspunkten ärbanktransaktioner.och attporter

hanteringdatoriseradtillfrån manuellsänkas övergång avgenom
fastighetsinforma-inombl.a.få betydelseförväntasdokument. EDI

inskrivningsregistret. EDIajourhållningenfrämst vidtionsområdet av
meddelanden,standardiseradedatautbytet bestårkännetecknas att avav

mellan-automatiskt ochskerdatasystemendatautbytet mellan utanatt
data-mellanskerdatautbytethanteringmanuellliggande, attsamt

datormiljöer.ochorganisationeri olikasystem
ochsamverkande datorerbl.a.fungerande krävsEDIFör att

drivenlångtvarandrakommunicera medkan samtprogramsystem en
överföringsigi fall kanEftersom det rörastandardisering. många om

betydelse krävsjuridiskekonomisk eller atthardokument storsomav
säkerhetsfunktioner.omfattandeinrymmersådana system

möjlig-successivt ochutvecklasdatorkommunikationförSystemen
detsinvilket i gördistribuerade databaser,användningökad turgör av
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möjligt kontinuerligt kommaatt aktuella data från de organ som
förvaltar olika databaser.

4.2.3 Datorutvecklingen

Arbetsplatsutrustning

l och med kostnaden för datorkraftatt och lagringsutrymme blivit allt
lägre terminalbaseradeersätts arbetsplatser i ökad omfattning av
kraftfulla arbetsstationer. Dessa arbetsplatser oftastär kopplade i
lokala nät Local Area Network LAN. I sådant kan arbets-nätett
platserna kommunicera med varandra och inhämta lagradgemensamt
information. Ett LAN kan olikapå anslutet tillsätt publika nätvara
och därmed nå andra tjänster och databaser.

Clientserver

Olika verksamheters behov information driver fram utvecklingav en
flexibla medger kommunikationsystem med datorsystem vidav som

sidan det teknikEn kommer få ökad betydelseom gärattegna. som
under benämningen clientserver. Klienten kan persondatorvara en

användaren möjlighet utföra tillämpningar olikasom att slag.ger av
Servern de traditionellt finns hos mini-ochger resurser stor-som
datorer kraftig bearbetningskapacitet, möjlighet lagra och hanteraatt-

datamängderstora m.m.
Med hjälp denna teknik och moderna kommunikationslösningarav

finns det tekniska möjligheter förlägga databaser decentralt.attnumera
Bearbetning data kan härvid ske både centralt och decentralt.av
Serverns roll utföraär uppdrag, läsa iatt databas beställ-påt.ex. en
ning från eller flera klienter.en

Datorkraft

Det sker i dag snabb utveckling utbyggnad med kraftfullamoten en
arbetsplatsutrustningar. Denna utveckling det möjligt flyttagör överatt

del det arbete utförs i stordatormiljö till arbetsplatsen.en av som nu en
Stordatorn bedöms i framtidenäven komma spela viktig rollatt en

del i nätverk bestårett PC, arbetsstationer, nätverks-som en som av
mini- och stordatorer. konceptetI clientserver kan stordatornservers,

komma till deatt arbetsplatsnära datorerna. Storda-vara server mera
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härvid bestå i lagrafunktion kommer att att storatorns gemensamma
be-föradministrativa störredatabaser och centrala system, svara

kommunikationsfunktion.kontroll- ocharbetningar och fullgöra en
bilregistret, kanfastighetsdatasystemet ochCentrala databaser, t.ex.

skallinformationenfortsättningsvis motiveras medäven att vara
från otill-bör skyddastillgänglig för eller den olika skälalla att av

ekonomiska skäl.börligt utnyttjande eller rentav

presentationlagring, bearbetning och4.2.4 Insamling, av
data

dataInsamling och förbearbetning av

sintid behållainom överskådligFlygfotografering kommer atten
informationför insamlingeffektiv teknikbetydelse omavsom en

rörelsekompensationflygkameror inbyggd s.k.landskapet. medDe
film medinneburithar långsammareunder några åranvänts attsom
flyghöjdinnebär också högreupplösning kan användas.högre Detta att
fotogra-bådebildkvalitet, vilket sänktväljas med bibehållenkan

bearbetningskostnaderna.ferings- och
digitalautvecklingförväntasVad flygkameror rentavenavser

snabbt ochsketeknikskifte förväntas inom några årkameror. Ett
digitalfotograferingmedför traditionellfullständigt vilket ersättsatt av

satelliter kommerfinns iteknik, liknande denär attsomsensorer
flygplan.utnyttjas i omfattning istörre

vid flyg-tagits till hjälputsträckningDatatekniken har i ökande
registrering stråk-exponeringskontroll ochfotografering för t.ex. av

positions-förñlmen. användning GPSbeteckning Genompå av
förut-automatisktoftabestämning flygplanetockså motstyrs numera

bilderna.automatisktdärbestämda punkter kameran exponerar
registreraGPS-teknik förUtvecklingen också användagår attmot att

stödpunkterexponeringsögonblick behoveti varjekameraläget så att av
minskar.markenpå

kartverksamhet harstatliga lantmäteriets grundläggandedetInom
användning begränsatsjordresurssatelliter hittills haftfråndata somen

hyggesredovisning inomochuppdatering skogsbilvägnättill viss av
tillgänglig inomupplösning blir någramed 5skog. Stereodata meters

för detsatellitdataintresset förkan komma öka ävenDettaår. att
tillämp-datainsamling. andragrundläggande Förstatliga lantmäteriets
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ningsområden, inom skogsbruk och miljöövervakning, fårt.ex. den
ökade upplösningen sannolikt betydelse.avsevärt större

detNär gäller geodetisk detaljmätning och positionsbestämning
fokuseras intresset till del på användningen GPS förstor av som

tillämpningarmånga kan hög geometrisk lägesnoggrannhet tillge en
relativt låg kostnad. Det statliga lantmäteriet har byggt tjugotalettupp
fasta referensstationer för möjliggöra positionsbestämning medatt
GPS.

Digitalisering och lagring

Digitalisering hjälpmed stereoinstrument kommer fortsätt-ävenav
ningsvis grundläggande betydelseatt för inmätning ochvara av
klassificering geografiska data. Analoga stereoinstrument, påav som
optisk och mekanisk återskaparväg modell landskapet, haren av
under tillår del analytiska. I dessa utnyttjasstor ersattssenare av
datorer för beräkna de perspektiviska transformationerna.att instru-I

används vanliga flygbilder.menten För några år sedan introducerades
digitalaäven stereoinstrument. dessarent I används flygbilder i digital

form och all bearbetning sker i datorer. Programvaran utvecklas
intensivt och prisprestandautvecklingen för datorer leder till att
priserna sjunker.

Efterfrågan bedöms också öka snabbt digitalapå ortofoton, vilka
bl.a. kan utnyttjas bakgrundsinformation i GIS.som

Stora ansträngningar har gjorts under de årtiondena försenaste att
automatiska och halvautomatiska metoder för scanning ochgenom

kodning förbilliga digitaliseringen befintliga kartor och dokument.av
Scanningtekniken får idag väl utvecklad, medan mycketanses vara
återstår innan effektiva metoder för automatisk tolkning, generali-mer
sering, vektorisering och editering får generell användning. Halvauto-
matiska metoder där arbetetoperatör bedöms därför kommastyren att
tillämpas.

Bearbetning och analys dataav

Användningen GIS-teknik ökar snabbt. Tillgängliga data bearbetasav
härvid med logiska, matematiska, statistiska eller andra typer av
funktioner. Exempel operationerpå normalt kan utföras i GISettsom
ärskalförändringar, koordinattransformationer, ytberäkningar, gruppe-
ring klassade data i huvudklasser, beräkning medelvärden,av av



83Kapitel 41993:99SOU

siktberäk-nätverk,iolika punkteravstånd mellanberäkning ettav
olikautifråni databasersökningbuffertzoner,beräkningningar, av
dataöverlagringkartbildsökning igrafiskinklusivevillkor samt aven

skikt.från olika
kommabedömsutvecklingen GIS-programvaror attfortsattaDen av

spridasyfteanvändningen iförenklahandlatill del attattstor om
kommeranvändargrupper. Programvarornatill bredaretekniken

medgeobjektorienterade databaser,bygga påsannolikt också att
tids-dimensioneri fyraanalysermodellering ochinteraktiv stegvis

felanalysermöjligheternaVidare kommer görarumsanalyser.och att
data.hanteringen osäkraliksomförbättrasatt av

och land-fastighets-bearbetningochlagringdet gällerNär av
successivinneburitdigitala teknikendenskapsinformation har en

flexibeltmöjliggörvilket bl.a.databaseruppbyggnad ett meraav
deloriginaltekniken med-analogavad denutnyttjande kartdata änav

informations-visstidelsflexibiliteten bestårökadeDen att ettgav.
informa-idelsolika utformning,imaterial kan attpresenteras samma

medtillsammans ADB-ochtionsmaterial kan bearbetas presenteras
registerkaraktär. Dennaoftainformation,tematisk ut-baserad av

systemförändringen undergrundläggandekanske denveckling är mest
överblickas.framtid kanden som nu

flexibilitethögskall medgedatabasteknikenförförutsättningEn att
enskildedenbeaktas ochsamordninggrundläggande krav på attär att

gällerstandardkrav.till vissa Dettasig t.ex.dataproducenten anpassar
kodning dataochbeskrivninglägesbestämningssystem,frågai avom

utväxling data.förreglersamt av

Databaser

fastighetsdatasystemetieller lagrasproducerasdatabaserDe avsom
ochgrundläggande utgörlantmäterietstatliga äroch det naturav

tillämpningsområden.olikainomviktiga baselement
avslutadberäknasfastighetsdatareformenGenomförandet varaav

byggnader harbasregisterUppbyggnad över1995.under hösten ettav
skallsmåhusvadinriktning basernapåbörjats med på att varaavser

början sörjtsfrånredanhar1995. dessaFöruppbyggda under system
registerinnehållet.ajourhållningsuccessivför aven

inomdatabaserLantmäteriverketbyggermotsvarandePå sätt upp
analogaproduktionförDatabaserlandskapsinformationsområdet. av
möjlig-skapaåtskilliga tillbaka. Förårsedanharkartor använts att
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heter för bredare och mångfasetterad användningen byggsmera
basema enligt det kalladeså Geografiska Sverigedata-numera upp
konceptet GSD. Syftet med dessa baser bl.a.är de skall kunnaatt
användas vid olika GIS-tillämpningar.typer Genom det kalladesåav
FDU-projektet forcerad databasuppbyggnad byggs databaser upp som
innehåller huvuddelen de eller skikt ingår iteman den ekono-av som
miska kartan. Baserna, beräknas i det rikstäckandenärmastesom vara
under hösten 1996, knyter till detta koncept.an

Genom databasuppbyggnaden och den tekniken kommernya
kartframställningen in i helt skede. Framställandetett nytt av nya
produkter kommer baseras innehålletpå iatt de uppbyggda data-
baserna med eventuella kompletteringar med tidigare uppbyggda

För dennateman. modell skall fungeraatt krävs databasernaatt
ajourhålls enligt förutbestämda rutiner.

Visualisering och presentationsteknik

Utvecklingen tekniken för kartor bedömsatt presenteraav ävenm.m.
fortsättningsvis gå snabbt. Plottrar med hög upplösning kommer att
kunna anskaffas till lägre priser, vilket det möjligtgör enklareatt
sprida ajourhållna kartor efterhand förändringar sker.som

För tryckning kartor kommer utvecklingen digitalaav m.m. av
tryckpressar leda till produktionenatt kan direktatt gå från databaser
till tryckning, först framutan tryckoriginal.att tar Nya formerman av
presentationsteknik utvecklas också snabbt. Detta gäller holograñt.ex.
och tredimensionell teknik, multimedia och rörligaannan bilder i
tidssekvenser. Möjlighet kommer finnasäven skapa sinatt att egen
karta urval data och utritning fargplotter.pågenom av

4.2.5 Register och karta sidortvå sakav samma-

Dagens tryckta kartor, eller kartor på kommer spelaattpapper, en
viktig roll också i framtiden. Uppbyggnaden digitala databaserav
kommer emellertid medföra det databasernaatt är i framtidenatt som
kommer de viktigasteutgöra informationsbärarna.att Tillgänglighet
och tillgång till ajourförda databaser kommer i framtiden spelaatt en
allt större roll i planeringen eller vid beslutsfattande olika slag.av
Tryckta kartor blandär flera distribueraett sätt informationen.att I

fall,många främst till de användarna, kommerstora informationen att
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grundenutgörakommerbaserDigitaladatamedium. attöverföras på
direkt påframställaskommakankartor. Dessa attproduktionenför av

i formbibliotek,kartbutik eller påi ettbeställning, av ent.ex en
efterfrågas.områdedetinomvissautplottning teman somav

fastighetsdatasystemet,detta kantill nämnasparallell somSom en
lagfartsförhållan-bl.a.informationuppdateraddagligeninnehåller om

iterminalerpå runtinformationen kandär presenteras omochdena
fastighetsdatasystemettillanslutnaterminalarbetsplatserAntaletlandet.

andelen ärden största000,20storleksordningenitilluppgår varav
dessaFrånterminalnät.kreditinstitutsandraochbankershänförlig till

kundeenbarttidigareinformationdeninhämtas er-terminaler som
skriftväxling.ellertelefonsamtalbesök,hållas genom

myndighetrespektiveregister påhandskrivnafrånövergångGenom
nationellmedenhetligtlandetför helai systemregistreringtill ett

omgåendelevererasinformationenefterfrågadedenkanåtkomlighet
blivitregister harskrivnaManuelltaktualitet.angivandemedoch av

iinformationenförsmotsvarande sättdatabaser. Påfördadigitalt nu
Genomförda baser.digitaltimanuellt inritadestidigarekartor som

ochkartdatakandigital formiregisterinformation finnsochkart-att
ianvändningökadtilldärmed kommaochsambearbetasregisterdata

medfört gränsenhärigenomtekniken har attdigitalasamhället. Den
förut-viktigEnsuddatsharregisterochkarta ut.begreppenmellan

tekniskt.samordnasolikadedocksättning systemenär att

dokumenthanteringEffektiv4.2.6

registerförauppgift bl.a.har attFastighetsregistermyndigheten som
tillhörhandlingaralla dearkiveraochkartortillhörandemed att som

inskrivnings-motsvarande sättregisterverksamheten. På ansvarar
arkiv.ochregisterförmyndigheten

tillgängliga föroch hållasunderhållasskallArkivhandlingarna
medsambandbedrivs iforskninginternaoch för denallmänheten som

i övrigt.verksamhetmyndighetsrespektive
klimatfunktioner.speciellamedlokalytoridagArkiven kräver stora

flerakanoriginalmaterial,hanteringendagliga varaDen somav
behovmedförslitningfortgående storagammalt, innebärhundra år en

dokumenten.underhållochlagning avav
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Det är denna bakgrundmot nödvändigt skapa sig bildatt en av
vilka möjligheter finns med stöd modernatt teknik ochsom av nya
mediaformer uppnå kostnadseffektiv dokumenthantering.en mer

Den teknik tillstår buds bl.a.är optisk lagringnya doku-som av
för därmed effektiviseramenten dokumenthanteringen.att

Befintliga originalakter, de i framtid överhuvudtaget behöverom en
framställas på kan kompaktarkiveras och behöver bara ipapper,
undantagsfall âtersökas. Ett alternativ förvaringär iannat en gemen-

arkivdepå för region eller för hela landet.sam en
De intressanta äldre färglagdamest kartorna lantmäterietssamt

snedbilder i färg kommer finnas digitaliserade ochatt lagrade på
optiska skivor och kan härigenom och till-göraspresenteras mer
gängliga för bredare publik.en

Denna utveckling kan leda till följande resultat:

vid fullt genomförd depälagring och vid utnyttjande teknik kan- av ny
arkivytan minskas till mycket begränsat buffertarkiv,ett
behovet in och hämtaatt aktersortera upphör,av-
minskade kopieringskostnader,-
dokumenthanteringen kan integreras med handläggningssystem för-
respektive myndighet vilket också innebär snabbare åtkomst vidän
traditionell forskning eller mikroñlmsforskning,
informationen kan göras och blir tillgänglig för flera,mer-
dokumentens livslängd ökar och säkrare förvaring original-en- av
dokumenten erhålls med minskad risk för slitage, förstörelse, skada
och tillgrepp samt
de totala kostnaderna för arkivering och användning arkivmaterial- av
kan sänkas väsentligt.

Det statliga lantmäteriet bedriver för närvarande försöks- och ut-
vecklingsarbete i det s.k. Segerstaprojektet tillsammans med Riks-
arkivet och Riksantikvarieämbetet i syfte historisktgöra kartmate-att
rial tillgängligt med hjälp modern scanningteknik.av
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reglerandraochGällande lagar5

uppdragsverk-myndighets- ochRenodling5.1 av

samhet

medför arbetetinomområdetstatliga pågår,detInom av-ramen
resultatstyrning,mål- ochreglering och konkurrens samt engenom

förverksamhet ärmyndighetsuppgifter och utsattrenodling somavav
idrivasbehöverinteverksamhetSyftet bl.a.konkurrens. är att som

förkanverksamhet utsättasochavvecklasoffentlig regi skall att som
bedrivasmyndighetsutövning ochavskiljas frånskallkonkurrens ren

främjaviktenbetonarUtredningsdirektivenform. atti avannan
myndighetsuppgifter.renodlingrättssäkerheten avgenom

förtroendekonflikterochRättssäkerhet5.1. 1

verksamheterbedrivittraditionelltharFörvaltningsmyndigheter sett
utsträckningiförordningaroch på sättlagar storettstyrts somavsom

grund-finnsverksamheträttstillämpning. sådanldomstolarnasliknar
intressentertill olikaobundenheträttssäkerhet ochläggande krav på att

sammanfattaskankravbeslutsformerna. Dessaocharbets-skall styra
objektivitetsprincipen.legalitetsprincipen ochoffentlighetsprincipen,i

kraftigtförändratsuppgifter harförvaltningsmyndigheternasGenom att
tillverkställigheträttstillämpning ochdecennier, frånunder senare

produktioninformationsuppgifterrådgivnings- ochutvecklings-, samt
andra kravharmarknader,konkurrensutsattaoch tjänster påvarorav

förlyhördhetocheffektivitetgällande. Sådana krav, pågjort sig t.ex.
till rättssäker-motsatsställningiiblandvillkor, kan ståmarknadens en

hetskraven.

myndighetsuppgiftersammanblandningorganisatoriskVid aven -
uppdrags-myndighetsutövning ochinnefattarsärskilt sådana som -
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verksamhet ñnns det risk för rättssäkerhetsaspekter inte beaktasatt i
tillräcklig utsträckning. Oavsett så sker eller innebär detta riskerom
för minskat förtroende för myndigheten.

5.1.2 Konkurrens och konkurrensneutralitet

Motivet för verksamhetutsättaatt för konkurrens förbättraären att
produktivitet och effektivitet. Vid konkurrens erhålls möjlighet att
jämföra resursförbrukning och prestationer inom verksamhetsomrádet.

För konkurrens och delmarknaderatt skall krävsuppstå detnya att
aktörernas förutsättningar lika, dvs.är det råder konkurrensneutra-att
litet. När myndighet bedriver uppdragsverksamheten garanteras
verksamheten vilketytterst detstaten, gör ekonomiska risktagan-attav
det är annorlunda förän juridisk bolag.en t.ex.egen ettperson,

När myndighets- och uppdragsverksamhet bedrivs i organi-samma
sation korssubventioneringuppstår inte kostnaderna fördelas påom ett
neutralt sätt. Korssubventionering kan då innebära skattemedelatt
delñnansierar konkurrensutsatt verksamhet med underprissättning som
följd. Detta kan leda till ineffektiv resursfördelning och snedvridning

konkurrensen.av
I monopolsituation eller myndighetensnär uppdragsverksamheten

har dominerande ställning på marknaden kan också överprissättningen
ske. innebärDet uppdragsverksamhetenatt subventionerar myndighets-
verksamheten på sätt egentligen innebärett skattattsom extra uttas av
kunderna.

5.1.3 Förvaltningspolitiska ställningstaganden kon-om
kurrens

De riktlinjer och mål för översynen i utredningsdirektivenangettssom
beträffande myndighetsutövning och uppdragsverksamhet kan motses
bakgrund vissa förvaltningspolitiska ställningstaganden gjortsav som
under år. I budgetpropositionen 1991 prop. 1990912100senare
bil. 2 uttalade regeringen konkurrensutsatt affärsverksamhetatt av

omfattningstörre inte bör bedrivas i myndighetsform. För sådan
verksamhet bör i stället bolagsformen övervägas och därvid bör alltid
prövas verksamheten bör bedrivas i statlig regi. normalfalletom I är
det inte lämpligt med bolag under förvaltningsmyndigheter. Rege-
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godaerbjuderbolagsformiverksamhetocksåanförderingen att
effektivt sätt.verka påförmöjligheter ettattstaten mer

drog199192:100 bil. 11992budgetpropositionen prop. rege-I
förvaltningsmyndighetersstatligarenodlingriktlinjer förringen avupp

regeringenpresenteradeVidarefinansiering.ochuppgifter, roller en
propositionen Deniförmögenhetsförvaltningförstrategi statens

förmögenhetsförvaltningstrategi förpolitikenekonomiska statensen
i undantags-endastStrategin på199192:38. går statenattutprop.

verk-ägareuppträdaskallmotiv,bestämdamedfall, och då avsom
till fortsattmotivförutsättningar. Ettkommersiellaharsamheter som

marknadsimperfektioner, ut-t.ex.olikaägandestatligt är typer av
fall bör,dessamonopolmarknader. Iocholigopol- ompräglade

såför på sättvidtasåtgärderstrukturella attochförändringarmöjligt,
tillverksamhetersådanaocksåöverlåtelserförförutsättningarskapa av

privata ägare.
ochpris-ochNONäringsfrihetsombudsmannen statensEnligt

centraltKonkurrensverket1992juli1 ärdenfr.o.m.konkurrensverk
affärsverksamhetkonkurrensutsattbörkonkurrensfrågorförorgan

bedömning ärtill denna attskälviktigtbolagsform. Ettibedrivas
bl.a.frågaiaffärsverksamhetsådanställas påbörstarka krav omatt

myndighetsfrånåtskildhållsintäktsredovisningenochkostnads- en
korssubventionering.motverkaförverksamhetövriga att

gjortregeringenföruppdragiRRV harRiksrevisionsverket ett en
förvaltningsmyndig-hosverksamhetkonkurrensutsattöversyn av

förvaltnings-hosverksamhetKonkurrensutsattheterna. I rapporten
analysmodellRRV1992-08-31, presenterar sommyndigheterna, en

affärsverk-myndighetsbedömning närkriterier förinnehåller enav
analys-Utifrån RRV:sbolagsform.bedriva ilämpligsamhet är att

199293:1001993 prop.budgetpropositioneniregeringenmodell har
bedömningenvidgällabörkriteriergenerellaredovisat avbil.1 som

aktie-tillombildningföraktuellskallaffärsverksamhetnär ansesen
bolagsform:

omfattning,betydandeverksamheten är av-
mål,ochuppgifterpolitiskaprimärtinteverksamheten styrs av-

konkurrensvillkorfungerandeunderbedrivsverksamheten-
oberoendeochförutsättningar ärkommersiellaharverksamheten av-

anslagsmedel,direkta
myndighetsutövningingeninnebärverksamheten-
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5. 1.4 Konkurrenslagen

Den 1 juli 1993 trädde konkurrenslag i kraft innehåller tvåen ny som
förbud, nämligen konkurrensbegränsandemot samarbete mellan
företag och missbruk dominerandemot ställning. Dessa materiellaav
regler utformadeär med EG:s och EES-avtalets konkurrensregler som
förebild.

Förbudet konkurrensbegränsandemot samarbete riktar sig avtalmot
eller överenskommelser mellan företag eller beslut av en samman-
slutning företag syftar till begränsa konkurrensen ellerav attsom som
får sådan effekt.

Förbudet missbruk dominerandemot ställning riktar sigav mot
sådana åtgärder företag med dominerande marknadsställningsom
vidtar andra företag demot sker på skadarsätt konkurren-ettom som
sen.

överträdelser förhuden kan medföra skyldighet för företag ellerav
sammanslutning företag betala särskild avgift konkurrensskade-attav
avgift företaget eller någon handlar företagetspåom vägnarsom
uppsåtligen eller oaktsamhet har förhuden.överträttav

Lagen tillämpligär företagpå och sammanslutningar företag.av
Med företag fysisk eller juridisk driver verksamhetavses person som

ekonomisk eller kommersiell Som företagav räknasnatur. också
statliga och kommunala driver ekonomisk verksamhetorgan som
såvida verksamheten inte består i myndighetsutövning.

5.1.5 Lagen offentlig upphandlingom

Genom lagen offentlig upphandling kommer EES-avtalets regel-om
verk, i sin grundar sig på EG:s regler,tur gälla för offentligsom att
upphandling bl.a.görs och kommuner ochstaten sådanasom av
företag vilkaöver eller kommun harstat bestämmande inflytande.ett
Med de sistnämnda endast sådana statliga och kommunala bolagavses

bedriver verksamhet i det allmännas intressesom och inte harsom en
industriell eller kommersiell karaktär. Avtal sluts mellansom en
myndighet och privat företag ellerett mellan myndighett.ex. ochen

offentligt bolag omfattasett lagen. Verksamhet för produktionav av
tjänster i regi inom och juridiska omfat-m.m. egen en samma person

inte lagen.tas av
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upphandling skall skeoffentligtanken allbyggerLagen på att
iskalldet lägstaanbudi konkurrens. äraffärsmässigt och Det som

anbud undervälja dyraremöjlighetfinnsprincip Det ettattantas.
tillmed hänsynfördelaktigtdet kanförutsättning mestatt anses

miljöpå-funktion,driftskostnader,pris,omständighetersamtliga såsom
alternativadessa pröv-förutsättningarna ärverkan En attavm.m.

förfrågningsunderlaget.iredovisatsningsgrunder har
tröskelvärdena.underupphandling såvälförgäller överLagen som

förfarande-vissaskall endasttröskelvärdenaunderupphandlingFör
tjänsterochför ärTröskelvärdettillämpliga.iregler lagen varorvara

miljoner5detanläggningsarbeten ärför bygg- och200 000 ECU,
mervärdesskatt.exklusiveECU,

upphandlingvidinte gällerbl.a.lagenbör observerasDet att som
hänsynmedbegränsningarsärskildaandraelleromfattas sekretessav

försvarsprodukterupphandlingochtill rikets säkerhet av
användning.civilinte hartjänsteroch som

kanupphandlingsbeslut görasöverprövninginnebärLagen att av
lidit skada.dentillerkännasskadestånd kanoch att som

januari 1994.kraft den 1iupphandling träderoffentligLagen om

bete-otillbörligtingripandetill lag5.1.6 Förslag motom
upphandlingoffentligavseendeende

lagtillförslagutarbetatsharNäringsdepartementet ettInom om
upphandling.offentligavseendeotillbörligt beteendeingripande mot

offent-denomvandlingenskynda påförslagetAvsikten med är att av
offentligförbjudai korthetFörslaget påliga sektorn. går attut upp-

otillbörligt iochupphandlingsbeteendetillämpahandlare ettatt som
upphand-företagdiskriminerar privataomfattningpåtaglig gentemot

beteendengällaocksåkanegenregiverksamhet. Förbudetlarens som
konkurrensförut-snedvrideromfattningpåtagligisättpå något annat

sådanaproduktionenlagrådsremissensättningarna. I att avanges
myndig-innebärinteoch landstingför kommunertjänster stat, som

i sinsikt börföreskrivet, påsärskilthetsutövning eller där ärannat
i konkurrens.handlashelhet upp

ökadfrämjauppdragitStatskontoretharRegeringen att en
i konkurrens.upphandlasverksamhetomfattning somav
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5.2 Begreppet myndighetsutövning

Myndighetsutövning är centralt begrepp i direktivenett för denna
utredning. Begreppet har behandlats bl.a. i förarbetena till 1971 års

ÄFL,förvaltningslag skadeståndslagen SkadestL, regeringsformen
RF, ändringarna i 17 och 20 kap brottsbalken BrB, ändringarna i
1977 års kommunallag, och 1986 förvaltningslagårs FL. Inom det
offentligrättsliga området har det för betecknaanvänts vissatt typen

offentlig verksamhet och definiera tillämpningsområdetav för be-
stämmelser i vissa lagar eller lagregler.

5.2. 1 1971 års förvaltningslag

ÄFLEn utgångspunkterna för förbättra rättssäkerhetenav iattvar
förvaltningsärenden där myndighets beslut träffar den enskilde på ett
ingripande eller i övrigt betydelsefullt Självasätt. myndig-termen
hetsutövning introducerades visserligen inte förrän vid den för-nya

ÄFLvaltningslagens tillkomst. Men redan innehöll i 3 § definitionen
avsedd täcka begreppet, nämligenatt detsom frågavar äratt om

utövning befogenhet för enskild bestämma förmån,att rättig-av om
het, skyldighet, disciplinátgärd, avskedande eller jämförbartannat
förhållande. förvaltningslagenNär reformerades ansågs innebörden

kändså definitionentermen uteslöts i denav att lagen ochvara nya
dessutom ville uppnå enhetlig terminologi i förhållande tillman en
regeringsformen. Någon ändring i sak inteavsågs och definitionen i
ÄFL fortfarande den grundläggande definitionenanses påvara myn-
dighetsutövning.

Innebörden begreppet myndighetsutövning utvecklas i förarbete-av
ÄFLtill prop. 1971:30 331-335. anförsDär detna äratts gemen-

för all myndighetsutövningsamt det sigrör beslut elleratt andraom
åtgärder, är uttryck för samhälletsytterst maktbefogenheter isom
förhållande till medborgarna. Men det behöver inte frågavara om

Ävenåtgärder innebär förpliktelser för enskilda. gynnande beslutsom
kan hänföras till myndighetsutövning, tillstånd bedriva visst.ex. att
verksamhet, befrielse från lagstadgad förpliktelse och beviljandeen av

social förmån. Karaktäristiskt är den enskilde befinneren sig iatt ett
slags beroendeförhållande beslutet betungandeäroavsett ellerom

Ãrgynnande. det fråga förbud, föreläggande eller liknandeettom
måste den enskilde sig efterrätta beslutet eftersom han riskerarannars
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sigdetRöranvänds honom.tvångsmedel slagnågot ettmotatt omav
dettill uttryckberoendeförhållandet på sättetgynnande beslut kommer
fåför delmyndighetensig tillden enskilde vändamåste attatt av

tillämpning demyndighetensförmånen eller rättigheten och att av
betydelse föravgörandeförfattningsbestämmelserna fåraktuella

honom.
ÄFL myndighetsutövning ären-tillförarbetena betonasI att avser

riktarochmyndighetenensidiga beslutden avgörs somavsom genom
ärendenfaller därför avgörsUtanför begreppetsig enskild.mot som

överenskommelse sakenträffar avtal ellermyndighetenatt omgenom
Ärenden eller kommunensenskild. angårmed någon statenssom

privaträttsligendomsförvaltnin ochupphandling, affärsverksamhet, ge
princip inteisåledesi övrigt berörsreglerade mellanhavanden av

denärenden harmyndighetsutövning. dessaIreglerna typer avom
i övrigt skyddas denochsina intressenenskilde möjlighet bevakaatt

möjlighetenochcivilrättsliga regelsystemetenskildes det atträtt av
affärsverksamhet iikan dockdomstol.föra vid allmän Detprocess

skallmyndighetsutövning,fråga närvissa situationer bli taxort.ex.om
offentligrättsligenskildedenfastställas tillämpas ochoch g.a.p.
Vidare kanviss tjänst.i anspråkreglering är att tatvungen enen

fysisk ellerprivatställningmyndighet ibland ha som ensamma
ochfastighet,eller kommunen ägerjuridisk närt.ex staten enperson,

omständightenenskild.uppträda Denden får då statenattsomanses
inteavtalsförhållande utesluteringåtteller kommun har attetten

tillanknytningärenden harimyndighetsutövning kan förekomma som
mellanrelationernaexempel kanavtalsförhållandet. Som nämnas att

i principtjänsteman arbetstagareocharbetsgivarestaten somensom
kan regleras påintevissa frågorbestäms avtal att av-genom men

den avtalsbarainomfrågortalsrättslig Medan ärenden rörväg. som
myndighetsutövning,lönefrågor faller utanför begreppetsektorn, t.ex

tjänstetillsättningbeträffande exempelvis ärendengäller motsatsen om
avskedande tjänstemän.eller avom

gällerärendenmyndighetsutövning täckerBegreppet även som
normbeslut.s.k.efterrättelse,allmänmeddelande föreskrifter tillav

enskilda ochförbindandeföreskrifterMed normbeslut ärsomavses
generellharfallsärskiltinte baramyndigheter och rör utanettsom

före-utfärdauppgifthar fått dennatillämpning. Myndigheterna att
frånbemyndiganderespektive sakområdeskrifter inom rege-genom

nngen.
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För myndighetsutövning i förvaltningslagensatt mening skall
föreligga krävs myndigheten grundar sin befogenhet bestämmaatt att

förhållande författningpå ellerett något beslutom annaten av rege-
ring eller riksdag. Beslutet skall bindande. Utanför det ärvara som
myndighetsutövning faller alltså ärenden uteslutande gäller råd,som
upplysningar eller andra besked inte bindande. Tillär dennasom
kategori räknas remissyttrandenäven mellan myndigheter annatom
inte föreskrivs i lag eller författning.

finnsDet inget krav på beslut skall innehålla s.k. direktatt ett ett
handlingsmönster för det skall kunna hänföras till myndighetsut-att
övning. Med detta det räcker beslutet har indirektaatt attavses
rättsverkningar den enskilde. Som exempel kanmot nämnas mångaatt
registreringsbeslut, i sig kanske innebärendast anteckningsom en om

visst förhållande i register, rättsfaktumett och därförutgör färett
olika rättsverkningar för den enskilde.

Verksamhet till skillnad från ärendehandläggning, består i vadsom,
brukar kallas faktiskt handlande inte myndighetsut-som anses som

övning enligt förvaltningslagen, såvida den inte innebär dentvång mot
enskilde. Till faktiskt handlande inte innefattar myndighetsut-som
övning kan hänföras uppgifter servicekaraktär, informationt.ex.av ren
och rådgivning. Faktiskt handlande kan också uppgifteravse som
innebär tillsyn, övervakning eller inspektion.

5.2.2 Regeringsformen

ll kap 6I § tredje stycket regeringsformen RF används begreppet
myndighetsutövning för fall ide vilkaavgränsa det krävs lagstödatt
för lämna förvaltningsuppgifteröver till privaträttsligaatt subjekt som
bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enskilda individer.
Exempel på överlämnande uppgifter innefattar myndighets-av som
utövning är AB Svensk Bilprovning utför obligatoriska kontrolleratt
och Advokatsamfundets styrelse beslutar inträde i samfundetatt om
och disciplinåtgärder medlemmar. Rättsläget tidigarehar varitmot
mycket oklart bestämmelsen gäller kommuner. 3 16 ikap §I denom

kommunallagen 1991:900 finns bestämmelsenya numera en som
reglerar förutsättningarna för kommunerna lämna förvaltnings-överatt
uppgifter till privaträttsliga subjekt. bestämmelsen erinrasI attom
vården angelägenhet innefattar myndighetsutövning dockav en som
enligt ll kap 6 § fårRF överlämnas endast det finns förstöd detom
i lag. börDet observeras kommunallagen innehåller inskränk-att en
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angelägenheterkommunalaeftersomtill grundlagenning i förhållande
enskilda individer.tillinte får överlämnas

Överlämnandebegreppet tillförarbetenaentydigt.inte helt li sigär
förföreliggaskallvilka omständigheter ettinte attRF somanges

skett. Denhaförvaltningsuppgift skallöverlämnande ansesav en
överlämnandetill handsliggeruppfattning ärnärmast ettattsom
och denmyndighetentydlig mellanklar ochinnebär gräns somen

i principmyndighetenharEfter överlämnandetuppgiften.mottagen
utförs.uppgifteninflytande huringet på

Även myndighetsutövning. Iförekommeri 11 kap 7 § RF termen
förvaltnings-tillförsäkraföranvänds begreppetbestämmelsedenna att

regeringen ochtill över-självständighet i förhållandemyndigheterna
i ärendenbeslutsärskilt fall fattarimyndigheter deordnade när som

ellerkommunenskild ellermyndighetsutövningrör motmot somen
slutsatsendrakanbestämmelselagtillämpning. dennaAvrör man nog

lagstödenbart medskemyndighetsutövning inte behöver utanatt av
innebäraalltid behöverintelagtillämpningförordningäven samt att

regeringsformen prop.tillförarbetenamyndighetsutövning. Enligt
ÄFL.iinnebördmyndighetsutövning ha1973:90 somsammaavses

omfattar7 § ävensärskilt fall i ll kap RFidirektivFörbudet mot
myndighetsutövning kommun.mot

skadeståndslageniMyndighetsutövningsbegreppet5.2.3

brottsbalkenoch

itidigareförekommer nämntsmyndighetsutövningTermen annansom
ibegreppetvaritLagstiftarens avsikt torde ha stortlagstiftning. att ge

begreppetdetta harlagstiftning.iinnebörd all Trots ensett samma
20och kapoch i 17skadeståndslagen3 kap 2 §vidare innebörd i t.ex.

i FL.BrB än
ålagtsskadeståndslageni 3 2 §kommun har kap ettStat och

vidförsummelseochfelför skador vållassärskilt genomansvar som
ellerfullgörandeförmyndighetsutövning i verksamhet statenvars

handlingen baraskadevållandeinnebär denkommunen Det attsvarar.
myndighets-åtgärdmed den utgörvisst sambandbehöver ha ett som

1972:5skadeståndslagen prop.förarbetena tillutövning. I angavs
vadmellan ärgränsdragningenförutgångspunktervissa allmänna som

beskrivningEnligt dennamyndighetsutövning.inteoch vad ärsom
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karaktäriseras myndighetsutövning den enskilde intar beroen-attav en
deställning. Den aktuella åtgärden kan för honom medföra förpliktelser

grundar sig på regler offentligrättslig karaktär och innefattarsom av
möjlighet för det allmänna använda formnågon tvångsmedel.atten av

Beslutet eller åtgärden kan innebära förmån,även också i etten men
fall finnssådant beroende har sin igrund denett monopolställningsom

allmännadet intar. Förmånen eller rättigheten såledesutgårsom som
följd beslut sker med tillämpningett offentligrättsligaen av som av

grunder.
allmännaDe utgångspunkterna skiljer sig inte i någon nämnvärd

utsträckning ÄFL.från vad uttalas i förarbetena till Vidsom en
närmare granskning förarbetena finns det emellertid påtagligaav
skillnader. Som exempel kan nämnas myndighetsutövnings-att
begreppeti skadeståndslagen omfattar olika handläggningsåtgärder som
föregår själva myndighetsutövningen lämnande råd ellert.ex av
upplysningar, dessa ingår led i myndighetsutövning,ett ärom som
reglerade offentligrättsliga föreskrifter indirektoch kan få rättsligaav

Ävenkonsekvenser för den enskilde. vissa andra handlingar stårsom
i mycket tidsmässigtnära och funktionelltett samband innefattas av

viduttrycket myndighetsutövning. Skadeståndsansvaret vid myndig-
hetsutövning gäller inom vilken verksamhetsform myndighets-oavsett
utövningen bedrivs. Att den enskilde fått fördelaktigare ställningen
vid myndighetsutövning motiveras bl.a. den beroendeställningav som

enskildeden intar i förhållande till det allmänna och dess företrädare.
Enligt 20 kap l § första stycket brottsbalken döms den uppsåt-som

ligen eller oaktsamhet vid myndighetsutövning handling ellerav genom
underlåtenhet åsidosätter vad gäller för uppgiften för tjänstefel.som
Är gärningen med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller
uppgiftens samband med myndighetsutövningen i övrigt tilleller andra
omständigheter ringa gärningen inteär straffbelagd.att anse som

förarbetenaEnligt 198889:113prop bör ledning till det straff-
rättsliga omfattning kunna sökas i förarbetena tillansvarets skade-
ståndslagen och det finns inte någon anledning principiellgöraatt
skillnad mellan myndigheter och enskilda har anförtrottsorgan som
förvaltningsuppgifter innefattar myndighetsutövning.som
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myndighetsutövningsbegreppet5.2.4 Sammanfattning av

Myndighetsutövningsbegreppet håller siginte entydigtär manens om
ÃFL tolkningshjälptill den definition används i och densom som

förarbetena skadeståndslagende finns iFörsger. resonemang som
blir bilden komplicerad.än mer

ÄFL:s fortfarandedefinition myndighetsutövning får ansesav vara
den etablerade och innebär offentligdet det frågaärmest att om

förverksamhet enskildinnebär utövning befogenhet attsom av
disciplinpáföljd,bestämma förmån, avskedan-rättighet, skyldighet,om

vadde eller jämförbart förhållande. skallTill ledning förannat som
innefatta följandemyndighetsutövning har utredningen använtanses

sammanfattning:

det skall sig uttryck föråtgärd eller beslutröra är ettettom en som-
samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna

offentligrättsligaåtgärden eller beslutet skall sig reglergrunda på-
fåoch rättsverkningar för enskildeden

i princip ärende därdet skall fråga handläggning sakenvara om av-
ensidigt bindande beslut.avgörs genom

5.3 Associationsformer

praktiken tusenkronors-det inte längre skillnadI mellanär någon
myndigheter myndigheter verksamheteller bedriverrättare sagt som
enligt varför begreppetuppdragsmodellen och myndigheterandra

affärsverks-upphört Regeringenrelevant. har bedömtatt attvara
sinformen mindre ägarrolllämplig form förär utövastaten atten

aktiebolagsformen199091:87. iprop. Staten använder i stället stor
utsträckning för driva myndighets-verksamhet i fall därsådanaatt

verksamhet.formen inte lämplig, för affärsmässigansetts t.ex.som
Vid uppdragsverksamhetrenodling myndighetsuppgifter ochen av

det följandebör uppdragsverksamheten bedrivas i aktiebolagsform. I
från olika utgångspunkter jämförande beskrivning myndig-görs aven

heter och aktiebolaget.
myndighet rättsligt juridiskaEn för denär sett ett personenorgan

1340694
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och har i sig tillgångar eller skulder endastvarken några ärstaten utan
förvaltare myndighet i sin verksam-statlig denegendom. I månav en

juridiskt denhet drar sig förpliktelser detpå ärär sett staten som
förpliktade och inte myndigheten.

självständigaktiebolag till skillnad från myndighetEtt är enen
förmö-juridisk skild från statsförvaltningen, medperson, en egen

sigrättigheter och iklädagenhetsmassa. Aktiebolaget kan förvärva
ochskyldigheter. tillgångar och skulderalltså bolaget harDet är som

istatligt bolagdet finns inte juridiskt hinder gårnågot ägtettmot att
konkurs.

enligt aktie-ägarfunktionenUtgångspunkten är utövaratt staten
statligtbolagslagens regler andra Ett ägtpå ägare.sättsamma som

andraaktiebolag principiellt möjligheterhar sett att agera somsamma
olika föraktiebolag. Visserligen finns det ägaresätt staten att som

bolagisering innebär faktiskbolagets verksamhetpåverka enmen en
regering till påverkan,begränsning möjligheterna för riksdag ochav

i inte aktieägare.synnerhet ärstaten ensamom
principaktiebolagsform bortfaller iverksamhet drivs iNär en

ekonomisk styrning enligt bestämmelsernariksdagens möjligheter till
förfogandeti 9 Givetvis fortfarande reglerkap gäller RF:sRF. om

inte kanvilket innebär aktier i bolagetstatlig egendom,över statensatt
medgivande.överlåtas helt eller delvis riksdagensutan

övrigaaktieägare under reglerStaten lyder somsammasom
möjligheter tillprincipiellt inte andraaktieägare och har således sett
emellertid intestyrning aktiebolag andra aktieägare. Därmed äränav

i praktiken skullemöjligheter till styrningstatsmakternassagt att
bolagisering. i huvudsakminska dramatiskt vid Detpå något ärsätt en

formerna för styrning ändras.som
hinder bolaget i bolags-Aktiebolagsformen inte någotutgör attmot

sin ägarroll åläggsordningen eller i medsamband utövar attatt staten
sigregionalpolitiska eller i övrigtsociala eller hänsyn ägnata t.ex.

regleras iuppgifter inte kommersiellt motiverade. Om sakenärsom
inte får ändrasbolagsordningen, i föreskrivas denkan denna utanatt

i avtalregeringens tillstånd. detta slag kan också reglerasFrågor av
mellan och bolaget.staten

särskildaförvaltningsmyndigheter regelsystem.statliga gällerFör
i förvalt-regeringens direktivrätt, reglernaunderkastadeDe är t.ex.

serviceskyldighet, insyn tillningslagen ärendehandläggning ochom
arbetsgivare ochoffentlighetsprincipen förhållandet mellanföljd ochav
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arbetstagare regleras i särskild ordning 1976:600lagenav om
offentlig anställning. Vidare de underkastade den tillsyn och kont-är
roll JO, Riksdagens revisorerutövas JK, och RRV.som av

aktiebolag tillEtt har skillnad från ingenmyndighet lydnadsplikten
regeringen. Offentlighetsprincipen enligt tryckfrihetsför-gentemot

ordningen TF gäller inte aktiebolagnormalt hos och andra enskilda
aktiebolag iI övrigt regelsystem i principär ovannämndaettorgan.

inte tillämpligt. När det gäller kontrollreglerna de dockkan vara
tillämpliga aktiebolag innefattarhar uppgifter myndig-t.ex ettom som
hetsutövning. Iden det finns offentlighetmån önskemål ellerstörreom
insyn i statligt aktiebolags verksamhet kan den frågan regleras iett
bolagsordningen inom för aktiebolagens regler. Allmänhetenramen
kan emellertid inte grunda Enligtsådana regler. l kapnågon rätt på
8 § sekretesslagen kan vad föreskrivs i tryckfrihetsförordningensom
avseende handlingsoffentlighet utsträckas till gälla ävenatt annan
organisation denna jämställs imed myndighet ochatt tasgenom upp
bilagan till sekretesslagen.

Den yttrandefrihet principiellt offentligttillkommersettsom
anställda i fråga information förfogar i tjänstendessa överom som
inskränks endast bestämmelserna i främst sekre-sekretess,genom om
tesslagen. aktiebolagI förhållandet Huvudregeln kanannorlunda.ärett

det i anställningsförhållandesägas föreligger lojali-att ettvara en
tetsplikt arbetsgivaren medför anställda inte förfogargentemot attsom

information motsvarande Generellt gäller dessutom lagenöver på sätt.
1990:409 skydd för företagshemligheter. Vidare kan bestämmel-om

tystnadsplikt i viss lagstiftning tillämplig. denI månser om annan vara
skyldigheten hålla information hemlig utflöde anställnings-äratt ett av
förhållandet gäller inte meddelarfrihet.någon

allmännaDet kravet saklighet enligt 9på och opartiskhet 1 kap §
inteRF gäller i aktiebolags verksamhet. Styrelsen och verkställandeett

direktören i aktiebolag skyldiga verka med bolagets bästa förärett att
får inte företaDe rättshandlingar andra åtgärder tillögonen. eller

fördel för viss aktieägare eller tredje och till nackdel förnågon man
bolaget eller aktieägare.annan

De gällande bestämmelserna offentlig upphandling inteärnu om
tillämpliga aktiebolag. lagstiftningen offentligpå Den nya om upp-
handling kommer innefatta endast aktiebolag elleratt statensom
kommun har bestämmande inflytande bedriveroch verk-över som
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samhet i det intresse.allmännas Offentligtägda bolag innehassom av
helt affärsmässiga skäl faller utanför lagstiftningen.alltså

myndighet ombildas till inte bemyndi-En bolag kan längre hasom
gande utfärda föreskifter för berörd verksamhet. kanDäremotatt
bolaget givitvis uppställa föreskrifter inom bolagetde anställda ärsom
skyldiga följa.att

Enligt ll § arkivlagen 1990:782 myndighet upphörskall somen
inom arkivmyndighet. Vidmånader överlämna sitt arkiv tilltre en en
bolagisering skall myndighetens överföras till arkivmyndighet.arkiv en
Ofta har det bolaget mindre arkivetbehov eller delstörrenya avav en
för sin fortsatta verksamhet. arkiv-fråga brukar lösasDenna så att
myndigheten träffar handlingaravtal med bolaget lån de somom av
behövs i bolagets verksamhet. regel det sig volymerI sårör storaom

kopiering handlingarna inte ekonomiskt för-skulleatt en av vara
svarbar. Bolaget sig arkivet.enligt avtalet vårda och bevaraåtar att
Enligt sådana förvarade arkivmyndig-TF handlingar hosanses vara
heten. därför frågorDet anställda vid den myndighetenär prövarsom

utlämnande handlingar arkivet.om av ur
anställda i till hemligaDe bolaget kan detta få tillgångpå sätt

handlingar. praxis anställdaI har löst denna fråga de harså attman
fått underteckna förbehåll enligt 9 sekretesslagen med14 kap §ett
förbud vidarespridning handlingens innehåll.mot av

förslag Förvaringi departementspromemorianI ett presenterassom
allmänna handlingar hos myndigheter 1993:49andra Dsänav organ

skall det få förvara de allmänna handlingarna länge detsåorganetnya
behövs. särskild föreslås.lagEn

EG-regler5.3. l

Synen offentligt ägda företagpå

finns inget i EG-rätten förhindrar medlemsstaternaDet ägaattsom
företag.

Artikel 90 i Romfördraget verksamhet inom offentligtbehandlar
företag. Enligt diskri-ägda artikelns första stycke skall förbud mot

minering nationella konkurrensreglernagrunder och de allmännapå
gälla för offentliga företag. för företag hargällerDetsamma som
beviljats särskilda EG-kommissioneneller exklusiva rättigheter. Det är
och EG-domstolen monopol nödvän-dessa äravgör typersom om av
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diga därför framgåroch kan tillåtas. artikelns andra styckeAv att
konkurrensreglerna skall tillämpas allmännyttiga företag ellerockså på
sådana företag såvida tillämp-har karaktär fiskalt monopolsom av
ningen hindrardessa regler inte rättsligt eller i praktiken deattav
särskilda uppgifter Villkorettilldelats dem kan fullgöras. dockärsom

handeln inom inte i utsträckning det striderEG påverkas sådanatt att
intresse.gemenskapensmot

5.3.2 EG privat offentligsamverkan mellan ochom
sektor informationsmarknadenpå

informationstjänstemarknaden blivit allt viktigarePå grund harattav
26 juli 1988 L288.2l1088 39EG-rådet den O Jantog s ennr

för informa-åtgärdsplan för åstadkomma marknadatt gemensamen
Åtgärdsplanentionstjänster. detaljerad och punkternamycketär en av

gäller privata offentliga sektorerna.samverkan mellan de och
Riktlinjerna förbättra de offentligasyftar till samarbetet mellanatt

Riktlinjernaoch privata sektorerna informationsmarknaden.på avser
undanröja illojal rådgivande. Tankenkonkurrens. endastDe år äratt

riktlinjer ide skall kunna vid utvecklingen nationellaanvändasatt av
medlemsländerna.

riktlinjerna från organisationerDet bör observeras utgår attatt som
offentligahelt eller delvis och arbetar underden sektornägs somav

de tillhöra den privatanormala reglerna marknaden skall anses
sektorn.

offentliga basdata ochUtgångspunkten den sektorn samlarär att
tillinformation intresse sektorn dethar för den privata ärattsom

offentliga ochfördel materialet kommer både i dentill användningom
privata praktisktsektorn. Därför bör offentliga långt detså ärorgan,
möjligt användaoch materialet inte hemligt, privata sektornlåta denär
det och låta informationsindustrin det.exploatera

offentligt informationstjänstelektroniskEtt harorgan som en egen
innanbör undvika praxis till förvrängd konkurrens ochlederen som

fortsättaelektronisk service inrättas fattaseller beslut atten ny en
redan existerande service offentliga sektornbör i den pröva omorgan

existerande privat service eller denkan användas så atten anpassas
tillgodoser behoven.
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Enligt riktlinjerna finns fördet skäl den offentliga sektorn att
utveckla och stödja elektroniska informationstjänster i bl.a.egna
följande fall:

där servicen bedöms väsentlig den privata ovilligsektorn är attmen-
erbjuda service rimliga villkor intepå eller kan erbjuda servicen
där servicen del den offentliga uppgiftenär och den inte kanen av-
skiljas av
där klart neutral service behövs oberoende den privataären som av-
informationsindustrin.

Sådan elektronisk informationstjänst bör regelbundetomprövas vad
gäller frågorna det lämpligast tjänsten utförs offentligär attom av
eller privat sektor, den privata sektorn bör involveras i produk-om
tionen eller det önskvärt den offentliga tjänstenär ersättsattom av
lämplig kommersiell service.

Riktlinjerna omfattar också den offentliga stöd in-sektorns av
formationstjänster. Offentligt stöd kan för utveckla och under-attges
hålla informationstjänster inte drivaskan kommersiell basispåsom

nödvändiga i offentlighetens intresse.är betonas dockDet attmen som
stödet inte får leda till diskriminering. Utvecklingen informations-av
marknaden förutsätts också kunna ske joint mellan deventuresgenom
offentliga och privata sektorerna.
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6 Erfarenheter liknandefrån orga-

nisationsförändringar

l Bolagiseringar

Riksrevisionsverket regeringens uppdrag gjort studiehar på treen av
bolagiseringar 1980-taletmyndigheter genomfördes under ochav som

i 1993-08-30, bolagisera myndighet,har Konstenrapport atten en
redovisat fallstudier införbl.a vilka lärdomar kan dras dessasom av
kommande bolagiseringar. organisationer studeratsDe ärtre som

Maritim ochDAFA SSPA Consulting SSPAData AB DAFA, AB
Sveriges Geologiska visar de organisa-AB SGAB. Rapporten att tre
tionerna olika identiteter och dettahade mycket egenskaper eller att
innebar radikalt skilda förutsättningar för respektive bolagiseringatt

bliskulle framgångsrik. Framställningen nedan, i byggerstort settsom
denna sig i huvudsak till bolagiseringarnapå begränsarrapport, av

uppvisar olikheter sinsemellan.DAFA och SGAB eftersom de störst

6.1.1 DAFA

DAFA bildades i juli 1970 uppdelning datacentralSCB:savgenom en
i organisationer. framfördestvå Redan vid bildandet tankar på att

borde bedrivas i organiserades emellertidDAFA bolagsform. DAFA
fristående uppdragsfmansierad myndighet underoch heltsom en

ledning Statskontoret. 1975 chefs-upphörde Statskontoret attav vara
myndighet och blev då självständig myndighet underDAFA en
regeringen. 1 juli 1986 bolagiserades verksamheten och organi-Den
sationens självständiga efter bolagi-ställning bekräftades. Bolaget har
seringen utvecklats från dataservice-koncerngemensamatt vara en
central för den civila statsförvaltningen till bli deett storaatt av
kommersiella företagen i tills nyligen ingåttbranschen. har heltDAFA
i den emellertidhelägda SKDföretagen. Regeringen harstatenav
beslutat privatisera SKDföretagen tilloch DAFA har sålts Semaatt
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informationsteknologiföretag.Group, Europasär störstaettsom av
företag.SKDföretagens och lönsammasteDAFA störstavar

flera bolagisering blevfinns tänkbara orsaker till DAFA:sDet att
marknads-Bolagiseringen föregicks ordentligframgångsrik. enav

Marknadsförutsättningarna goda. Dataservicebranschen haranalys. var
karaktäriserats skalför-varit expanderande och verksamheten har av

kombination personalomsätt-delar. snabba expansionen i med högDen
ochning genomförandet de nödvändiga kulturellaunderlättade av

behålla sinastrukturella förändringarna. har lyckats medFöretaget att
hade klartursprungliga statliga kunder, dessamångatrots att enav

skaffa uppdragsgivare.negativ attityd till förändringen, samt att nya
troligen inneburit fördel i det förstastatliga ägandet harDet av-en

seendet.
förmodligen varitBidragande till framgångar harorsaker DAFA:s

organisationen myndighet vid bolagiseringen och attatt var en ung
relativt affärs-organisationskulturen myndighetstidenredan under var

organisationsförändringen ochpositiv tillmässig. Personalen var
Organisa-inifrån organisationen.arbetet med bolagiseringen drevs på

politiskationen har inte varit föremål för eller beroendeheller av
Övergången emellertid inteomfattning.beslut i nämnvärdnågon var

ansvarsförhållandenproblemfri. förelåg det oklarahelt Bland annat
med flera kundmyndigheter.

SGAB6.1.2

i mittenSveriges geologiska undersökning bildades redanSGU av
framställning1800-talet och inriktades till börja med helt påatt av

geologiska kartblad fick efterhand praktiska ochäven veten-men
organisa-skapliga uppgifter. utvecklades till bli denSGU störstaatt

tionen för geologiska undersökningar för prospekteringsändamål.
1970-talet anslagsfmansieriad delslutet bestodl SGU somav av en

i geologisk kartering med informations-huvudsak sysslade med samt
föroch dokumentationsverksamhet. SGU ansvarade även statens

uranprospektering, finansierad anslagsmedel. övrigt bedrevmed I man
geologiskauppdragsverksamhet i form prospektering och andraav

tilluppdrag. SGU:s verksamhet således i huvudsak knuten statenvar
prospektering metaller,uppdragsgivare antingen gälldedetsom av

mineraler och i projektering för lagringeller, skede,etturan senare
kärnkraftsavfall.av
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gränsdragning mellan SGU:s1982 beslutades det skulle skeatt en
Affärsverksamhetenmyndighetsuppgifter affärsverksamheten.och

Sveriges Geologiskafördes ficktill bolag, SGABett namnetsom
Ägaransvaret fram till 1990IndustridepartementetAB. utövades av

Fonia SGAB:sdå förvaltningsaktiebolagetdet statliga över.tog
verksam-varit 1992 beslutadesutveckling har inte lyckosam och att

heten skulle avvecklas.
bolagiseringenfrånfallet SGUSGAB det till skillnadI avvar

organisation. SGU behöllfrågan delning befintligDAFA av enom
dokumentations-informations-,myndighetsuppgifterna, dvs. kartering,

lagtillämpning.innebaroch prognosverksamhet uppgiftersamt som
princip uppdragsverksamhetSGAB i SGU:sövertog som var upp-

politiska beslut.kring fåtal statliga kunder beroendebyggd ochett av
full kostnads-överfördes inteuppdragsverksamhet hadeDen gettsom

påpekas SGUtäckning före bolagiseringen. bör ocksåDetåren att
tillståndbolagiseringen fick Industridepartementetsefternågot år att

ha underlättatbedriva uppdragsverksamhet. kan knappastpå Dettanytt
SGAB:s situation.

intresseefter bolagiseringen minskadeRelativt omgående statens
delvis.marknad försvannför prospekteringsverksamhet och SGAB:s

formatsöverdimensionerad organisationKvar stod bolaget med somen
Även tämligenefterfrågeförhållanden. bolagetför helt andra om

antalbehövde breddas dröjde detomgående insåg verksamheten ettatt
diversifieringsförsök då gjor-innan någonting och deskeddeär som

inte.företagsförvärv, lyckadesdes, bl.a. genom
formuleradebolagiseringen intebrist vidEn uppenbar att statenvar

domine-affärsidé Förhållandet mellan SGAB och denför SGAB.en
sinliknade medkunden, för gruvegendom,rande Nämnden statens

affärsförhållande.otydliga rollfördelning inte heller normaltett
negativa utvecklingfaktorerAndra kan ha bidragit till SGAB:ssom

myndighetskultur. SGU:shänger i hop med bolaget ärvde SGU:satt
negativ tillPersonalenverksamhet hade vetenskaplig inriktning. varen

förstärktesbolagiseringen inställning påoch dennaRRV attanser
organisationsförändringar dennedskärningargrund de och somav

vikande efterfrågan tvingade fram.
ägarrollsamtliga fallstudierI har bolagen upplevt statens som
ägarskap ochmodell förpassiv. aktualiserar frågan vilkenDetta om

vägledning kanstyrning tillämpas. denskall RRV att somsom menar
holdingbolagskon-erhållas koncernbildningar ochdenär att typ av
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struktioner tillämpats för DAFA respektive SGAB tycks ha skapatsom
förutsättningar för aktivare iägande det fall då ägandetän utövas
direkt regeringen berört departement.av genom

kritikenTrots ägarroll har det statliga ägandetmot statens ansetts
förenat med fördelar, vid exportaffárer med andra länderst.exvara

regeringar eller myndigheter där det statliga ägandet setts som en
garanti för opartiskhet.

När det gäller värderingen tillgångarna bör den vägledandeav
principenenligt RRV dessa till det värde de beräknasatt tasvara upp
ha för bolaget. för högtEtt värde kan snabbt försätta bolaget i ekono-
miska svårigheter och tvinga bolaget iäven beteende inteett som

optimalt. Sättsär andra sidanä värdet tillgångarna förpå lågt kommer
bolaget få otillbörlig konkurrensfördel dessutom innebäratt atten som
bolagets ledning inte för tillräckligtutsätts ekonomiskt tryck.ett

Samtliga bolag fick goda ekonomiska förutsättningar vid
RRV det drasvårt entydigastarten. några slutsatserattanser vara om

vilken effekt detta hade. I SGAB:s fall kan det ha bidragit till att
omstruktureringsåtgärdema försenades. För DAFA:s del innebar det
sannolikt expansionen underlättades. därför liksomRRVatt attmenar
i övriga frågor bör beslut fattas utifrån kunskap vunnitssom genom
insiktsfulla analyser hur olika beslut påverkar bolagets handlandeom
och utveckling.

6.1.3 RRV:s generella slutsatser

RRV det dra vissagår generella slutsatser fallstudiema.att attanser av

1 Ge tydliga signaler till organisationen och dess omgivning om
förändringen och dess innebörd.

Organisationens roll och uppgift skall renodlas. Myndighetsuppgifter
och myndighetsansvar skall inte finnas i den organisationen. Ennya
tydlig skall etablerasansvarsgräns mellan bolaget och dess kunder.
Detta viktigt kundernaär inär någon betydande omfattning utgörs av
myndigheter eller andra offentligt ñnaniserade organisationer.

2 Formulera väl underbyggda och tydliga lönsamhetskrav bolaget.
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i principmyndighet till innebärOmbildningen från bolag statenatt
skulder ochochtillgångaröverför organisationen med desssäljer eller
ledningrelation till ochersättning. Statensfår aktier i bolaget avsom

utsträckningidärigenom. börorganisationen ändras Staten större
organisationen, dvs. lönsam-företagsekonomiska krav påformulera

bolagetsbedömningarrealistiskagrundade ihetsmål, bör avvarasom
potential.företagsekonomiska

för bolaget.affärsidévälgrundadtydlig och3 Formulera en

affärsidésådannödvändigt meddetRRV äratt enanser
inrerisk förfinns detorganisationen kan samlas. Annarskring vilken

förekommanderegelmässigtfrån börjansplittring näring desom ger
förändringen.negativa attityderna till

tillanpassadkostnadsstrukturorganisations- och är4 Skapa somen
affärsidén.

utkristalliseratfallstudiernafrånutifrån erfarenheternaharRRV
beslutsområdenföljande strategiska

dimensionering och strukturorganisationens
ledningsfunktionenochorganisering ägar-av

tillgångarvärdering av
likviditetsoliditet

organi-befintligai princip denöverfördesorganisationersamtligaI
nedskär-eventuellaförtill innebarsationen bolaget. Det ansvaretatt

SGABtill bolagen. Föröverlåtsstrukturella förändringarningar och
delvisocksåsannoliktochförstartade medinnebar det storatt enman

tidefter kortbolagetorganisation. Följden blevstruktureradilla att en
leddeorganisation, vilketsinminska och omstruktureratvingades att

kostnaderindirekta påpersonalavvecklingskostnadertill såväl som
DAFAinnebar.omstruktureringarnastörninggrund den somav

bolagetsgrundSGAB påanpassningsåtgärderna bättreklarade än av
dominerandeför dearbetsmarknadengodasnabba expansion och den

vidpersonalkategorierna DAFA.
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6.2 Vägverkets omorganisation

Vägverkets verksamhet har under de präglatsåren de ökadesenaste av
satsningarna infrastmkturområdet,på framför allt det gällernär
nyinvesteringar. 1 januariDen 1992 ändrades verkets organisation och
den består delar,två beställardel och trafikdivisionenväg-nu av en - -
och produktionsdel produktionsdivisionen. Syftet med denen nya-

organisationen inte enbartär den produktionsverksam-utsättaatt egna
heten för konkurrens skapa konkurrenskraftigtäven alterna-utan att ett
tiv inom bygg- och anläggningsbranschen, till delar harstorasom
monopol- och oligopolkaraktär. sambandl med denna organisations-
förändring föreslogs ändringäven regionalaVägverkets för-en av
valtning innebar den tidigare länsindelningen gjordes tillattsom om
sju regioner för och trañkdivisionen tillväg- och fem för produktions-
divisionen.

1993I budgetpropositionårs prop. 1992931100 redovisades
överväganden beträffande Vägverkets framtid. Statens roll som
väghållare skall renodlas till beställare väghållningspro-att vara av
dukter- och tjänster. Vägverkets produktionsverksamhet skall mark-
nadsanpassas och så det möjligt för full konkurrens.är utsättassnart
Siktet inställt dennaär på verksamhet skall bedrivas i friståendeatt ett
produktionsbolag 1995. Under tiden fram till dess skall årligenen
ökande andel verksamheten handlas i konkurrens.av upp

Riksdagen har fattat beslutäven inrättande bolagsenhetom av en
skall förvalta aktier i verkets dotterbolag och bedriva nödvändigsom

affärsutveckling. Vägverkets Investeringsaktiebolag Väginvest skall
under övergångsperiod förvaltaoch tilläga Vägverket knutna hel-en
och delägda bolag.

finnsDet erfarenheterdel hämta den redan gjorda organi-atten av
sationsförändringen i Vägverket, dvs. införandet beställar-av en
utförarorganisation. dessaEn viktigtdet klarläggaär äratt attav vem

skall ivad dengöra organisationen eftersom det finnssom nya annars
risk för verksamheterna bygger parallellaatt Det ären upp resurser.

också nödvändigt identifiera i vilken beställarkompetensenmånatt som
i verksamheten behöver förbättras. För Vägverkets del har erfaren-
heten gjorts det funnits vissa brister i denna kompetens ochatt att
kompetensen både byggasmåste och underhållas i synnerhet påupp
regional nivå. Det beror tidigarepå etablerade kontakter i störreatt
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rollenochnivåregionalvarit styrandeutsträckning har på att som
självständigt där.tillräckligtinte harbeställare utövats

bristande kon-förelegati vissa delar hardetorsakEn är att en
byggnadsdel, delsdelsbestårProduktionsverksamhetenkurrens. av en

handlasig svårtvisatharunderhållsdel. Det attdrift- och varaav en
bedömsoch dettaiunderhållstjänsterna konkurrensdrift- och varaupp

bl.a.ingårdrifttjänstemaorganisationen.för ldet problemetstora
beredskap.förutsätterochkan planerasintesådant arbete somsom

kanskeperioder,för längreibland handlastjänster behöverDessa upp
relationerlångsiktigaskaparavtalsperioderlånga3-5 Sådanaår. som

långsiktig kon-utvecklamedproblembryta.bli Ettkan svåra attatt
tillknytsdrifttjänstupphandlad ettihop medkurrens hänger att

ellerområdetinometableradredanområde. ärgeografiskt Den som
konkurrensfördel.i närheten ha enanses

Överflyttningen summarisk6.3 processav

summariskadenhandläggningenöverflyttadesjanuari 1992lDen av
KFM.kronofogdemyndigheternatilltingsrätternafrånprocessen

hand-förbenämningendenSummarisk gemensammaprocess var
och hand-betalningsföreläggandelagsökning,läggning mål omav

genomfördesOrganisationsförändringenräckning vid tingsrätterna.
lagstiftningeni kraft.lagstiftning trädde Densamtidigt med att nyany

fördesbetalningsföreläggandelagsökning ochinnebar bl.a sammanatt
ADB-förändringytterligareprocessform. ett nytttill En attvaren

hela landet.infördes ihandläggningssystem
biträdes-förpersonalbehovetprojektplanerna uppskattadesEnligt
anställdeorganisationen. KFM220 förtill denpersonalen nyaca

vidsummarisktidigare handlagt100ungefär processsompersoner
juristsidan fannsPårekryterades20tingsrätterna och externt.personer

gjordeendasttillleddeoch detövertalighet vidviss KFM att manen
i storstads-företrädesvisnyanställningar och dåantalbegränsatett

utbildning undergenomgickjuristerbiträdenSåvälregionerna. ensom
tyngdpunktenlågbiträdespersonalentid.kortare Förvecka eller något

påpekassammanhangibör dettaADB-kunskap. Deti utbildningen på
arbetsuppgiftertidigarepersonalen KFMviss del på varatt genomav

verksamhetför denhade kompetensmed och ocksåbekant som--
överflyttades.
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Tämligen omgående efter reformen uppstod svårigheter i verk-
samheten. Särskilt gällde detta det ADB-systemet, med storanya
målbalanser följd. På grund tidspress vid reform genomförandetsom av

inte alla funktioner färdigutvecklade i ADB-systemetvar och fickman
även problem med utskriftsrutinerna. Systemet för ansökningsavgifter
hade brister. Datoriseringenstora och personaldimensioneringen
byggde bl.a. förutsättningenpå hälften de ingivarnaatt vidstoraav
utgången första verksamhetsåret skulle sinagöra ansökningarav på
ADB-medium. Denna förutsättning uppfylldes visserligen ansök-men
ningarna kom inte in kontinuerligt det först i slutskedetutan var av
året ADB-ingivandet kom igång allvar.påsom

Under det första fickåret KFM vidta olika åtgärder för kommaatt
till rätta med de initiala problem flyttningen medfördesom men

fungerar handläggningen bra i hela landet.numera Förändringen har
inneburit radikalt lägre målbalanser samtidigt rationaliserings-som
vinster gjorts jämfört med dennär summariska handladesprocessen av
tingsrätterna.

Bland de synpunkter framförts kan detnämnassom att var en
fördel förändringen genomfördesatt samtidigt och förenkladsom ny
lagstiftning infördes. En synpunkt nämnts det visser-ärannan attsom
ligen inte svårt rekrytera personal frånatt tingsrätternavar som
tidigare hade sysslat med summarisk löneläget ladeattprocess men
hinder i förvägen få med den erfarnaatt personalen.mest Det har
också uppfattats problem mångaett de följdeatt med frånsom av som
tingsrätterna saknade nödvändig ADB-erfarenhet. En iakttagelseannan
är det är mycket viktigtatt belysa ingivarperspektivet vidatt sådanen
förändring vidtogs med den summariska inkör-som Deprocessen.
ningsproblem reformen drabbades berodde till del påsom storav en
felbedömning hur ingivarna skulle och ingivarna behövdeav attagera
tid lära sig denatt nya processen.
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kriterier7 Mål och

Utvecklad problembild7. 1

utsträckningiUtredningsdirektivens problembeskrivning har stor
materialinsamling och kontakterbekräftats utredningens studier,genom

frågeställningar aktua-harsamtidigt vissa ytterligare aspekter ochsom
liserats.

skiljelinje mellanfråganGenomgående har klarare myn-om en
för flera deframstått centraldighets- och uppdragsverksamhet avsom

statliga lantmäte-utredningen haft behandla.sakområden Detattsom
harmyndighets- uppdragsverksamhetriets kombination och utsattsav

konkurrensneutralitetkritik. Kritiken bristandeför berör såväl attsom
medföra bristande rättssäkerhet. Dettauppdragsverksamheten kan

fastig-inom det tekniska och detgäller framför allt för verksamhet
varit dethärvidområdet. Utgångspunkten harhetsekonomiska att

myndighet delsi dubbla roller, delsstatliga lantmäteriet uppträder som
lantmäteriet sökerKritiken haruppdragstagare. gått påut attsom

organisationenflygfotoverksamhet,sig monopolställningskaffa atten
ställning marknaden den,utnyttjar sin dominerande ellerpå att genom

upphandlingsförut-kansin anslagsfinansierade verksamhet, påverka
gälltKritiken har ocksåsättningarna marknadenpå MBK m.m.. att

värderingssammanhang.lantmäteriet uppträder i dubbla roller i
Även fastighetsbildningen hardet gäller frågor främstandranär --

vikt. kanDeträttssäkerhets- och konkurrensaspekterna tillmätts stor
varit önskandärvid uttalatutgångspunkten attattnoteras enmera

fram-kommunalt håll harförbättra konkurrensförutsättningarna. Från
tillmättsöverdrivits ochhållits riskerna för jävssituationer haratt en

för vikt i direktiven.stor
bedömsbästa eliminera kritiken i dessa delarDet sättet att genom-

uppdragsverksamheten fråni princip skiljagående bortatt myn-vara
understrukits verksam-dighetsfunktionen. emellertid ocksåharDet att

möjlighet till varaktigföreslås i bolagsform skall hahet övergåsom
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överlevnad, utveckling och lönsamhet utifrån normala marknadsförut-
sättningar.

Andra frågor relativt tillmätts i utredningenstyngdsett storsom en
material, kontakter och överläggningar behovet förenklingarär av -
och därmed behovet kostnadssänkningar framför allt i fastighets-av -
bildningen. förkortningEn handläggningstidernai fastighetsregistre-av
ringen har också bedömts angelägen. Förrättningsformens bety-som
delse och angelägenheten utveckla densamma har poängterats.att

Fastighetsbildningskostnadsutredningen konstaterade bl.a. att

nuvarande taxenivå medför fastighetsägare i betydande omfatt-att
ning avhåller sig från söka vissa slag förrättningar iochatt av
stället väljer andra lösningar eller frånavstår helt åtgärden

Taxenivån kan bl.a. bedömas ha samband med den samladeett att
statliga och kommunala organisationen området åtminstone ipå -
nuvarande konjunkturläge har överkapacitet. Framförda önskemålen-
kan därför sammanfattas behov helhet smidigtett ettsom av som mera
och anpassningsbart det gäller förmåga tilläven närsystem anpass--
ning till kommande växlingar i konjunktur och samlad arbetsvolym.
Även detta behov skulle kunna tillgodoses bättre ökadän nu genom
konkurrens och viss renodling nuvarande struk-sammansattaen av
turer.

fleraFrån håll har framförts produktionen allmänna kartoratt av
skall ske med hög produktivitet, angivenmed kvalitet med lång-och
siktighet. Produkterna skall användaranpassade och tillhandahållasvara
användarna bra ochpå kostnadseffektivt Så långt möjligtsätt.ett som
bör de produktionssynergier finns idag bevaras samtidigtsom som nya
synergier tillskapas.

Vidareförädling grundad anslagsñnansieradepå produkter skall ske
konkurrensneutraltpå samtidigt befintliga synergier kansättett som

bibehållas och utvecklas.
Något förts fram med tyngd i utredningsarbetet istörre änsom

direktiven frågorna kring arbetetär med landskapsinformation på
regional nivå och dess samverkan med motsvarande kommunal verk-
samhet. finnsDet behov ytterligare stärka framför alltett stort attav
den regionala samordningen och främja spridningen teknik, kompe-av

och information standarder, tillgängliga databaser, ajourhåll-tens om
ningsrutiner m.m.
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organisationen långtsåutgångspunkt i de angivna målenMed att
huvud-delatochenhetlig landetmöjligt skall över att ettsom vara
direk-iundvikas,myndighetsutövningen skallförmannaskap anges

fastighetsmyndighethuvudaltemativ uppbyggnadentiven ett enavsom
organi-emellertid ocksåstatlig. Direktivenbör att enangersom vara
arbetetbehov. Isation tillgodoser kommunernasskall eftersträvas som
utifrånframställningargrundfråga har utredningenmed denna på av

tillställning ocksåhaftinom utredningenoch expertsynpunkter att ta
vadopinionerutgångsmaterial och ändelvis annorlunda och avvikande
hållkommunaltfrånframför allt deti direktiven. gällerDetsom anges

fastig-integreringutveckladfortsatt ochframförda behovet avenav
informa-kommunalaoch i dei och byggprocessenhetsbildning plan-
frågornagjortsynspunkterdessationssystemen. harSammantaget att

utrednings-blivit centrala ifastighetsbildning huvudmannaskapochom
frågornanämndakoppling till dearbetet. har ocksåDe nära omnyss

kostnadssänkning.förenkling och

kriterieroch7.2 Mål krav-

med dedirektiven ochenligtskall lösasproblemDe nyanse-som -
långoch komplicerade. Enredovisats mångaringar har ärsom nu -
heltinte alltidmålför arbetet. Dessa ärrad mål har också satts upp

övervägande-förhanterlig grundfåförenliga varandra.med För att en
till be-arbetatsmålformuleringarnahar problem- och ettsammanna

gjordavägledande förhar varitkriterierochantal kravgränsat som
vidlösningar Synsättetorganisatoriskatillanalyser och förslag m.m.

i det följan-beskrivskriterierformulering dessa ochurval och kravav
de.

spegelbilder.varandrasregelmålformulering iProblembild och är
ledning för övervä-problembeskrivning bättrekonkretIbland ger en

kriteriernaoch ärmålangivelse. Kravenallmänt hållengandena än en
iutgångspunkt genomgånghuvudsak uppbyggda medemellertid i en

kandessaanalysenGrundläggande för ärmålen.de attuppsattaav
radlångfinnsåtskilda kategorier. Delsi klartdelas två gene-enupp

verksamhet.offentligallför irella giltigamål bör settstortsom vara
mål.verksamhetsanknutna Detspecifika,finns mindre antalDels ett

formulerargrundenbörrimligen närdessa utgöraär mansenare som
grundoperationellbildakriterierna. kansamlade kraven och Dede en
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för analys och förslag. fårDe emellertid fortlöpande devägas motav
generella målen. Dessa blir allmän riktpunkt, eller iblanden mera en
restriktion för hur långt kan för visstgå specifikt mål.nåatt ettman

Mot redovisad bakgrund kan de generella målen sammanförasovan
i några och karaktäriseras med vissa nyckelord direktiven:grupper ur

Infrastruktursyn. samhällsekonomiskt perspektiv. Effektiv fastig--
hetsmarknad. Rationell markanvändning.
Kvalitet, effektivitet, kompetens.-
Fortlöpande rationalisering och utveckling.-
Logiskt och konsekvent uppbyggd organisation. Enkel och tydlig.-
Klara ansvarsroller.

På motsvarande kan de specifika,sätt verksamhetsanknutna målen -
då också centrala kravutgör och kriterier formuleras i någrasom -

block. De återges här i principiell ordningsföljd med hänsyn tillen
vilken tyngd de har böra tillmätas vid eventuella målkonflikter:ansetts

l Rättssäkerhet. Opartiskhet. Undvika situationer innebär risksom
för rubbat förtroende.

Ökad2 Kostnadssänkning. Förenklingar. Flexibilitet. konkurrens.
3 Fastighetsbildningen: Enhetligt, statligt huvudmannaskap. Integre-

rad fastighetsregistrering. Utvecklat förrättningsförfarande. Integre-
ring i plan- och byggprocessen.

4 Decentralisering. Marknadsanpassning.

Gränsdragningen mellan de kategoriernatvå mål kan naturligtvisav
diskuteras. tydligNågon finns inte.gräns Målen rättssäkerhet ochom
opartiskhet i och för sigär generell karaktär, har här ändåav men
förts till den beroende depå klart uttalad,är såattsenare gruppen en
specifik utgångspunkt för flera de centrala frågeställningarna.av

Som påpekats finns det konflikter mellan olikade målen. Detovan
gäller såväl mellan generella och specifika mål och inbördes inom
dessa målgrupper inom de enskilda blocken specifika mål.som av
Typexemplet sistnämndapå det block 3 med flera delvisär motstri-

ambitioner beträffande fastighetsbildningen. Utredningsarbetet harga
i dessa fall inneburit avvägning och präglats strävan nå såattav en
optimala lösningar möjligt.som
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frågeställningarGrundläggande7.3

redovi-bakgrundsmaterial harkompletterandedetDirektiven och som
tillsam-ledersammanfattatsi vissa delaravdelning ochi Asats ovan

fram tillkriterierochkravredovisade påmed den synennumans
frågeställningar.grundläggandevissaanalyserabehov närmareattav

avdelning B. Denfortsättningengenomförs i utmyn-analysDenna av
principförslagochprincipövervägandenslutligai minai vissa delarnar

i två.utredningsarbetefortsattförutsätteravseenden etappi flerasom
förslagenkonkretaför deanalysen grundandra delarI utgör orga-om

emellertid denriktning utgöravdelningi C. lnisation motsattm.m.
ochför analysenförutsättningi vissa fallorganisationenföreslagna en
fråndåhärStällningstagandena utgåravdelning.iriktlinjerna denna

fastighetsmyndighetochkart-centralavdelningförslagen i C en nyom
länsnivå.principmyndighet, i påregionalmotsvarandeoch om en

avdel-i dennabehandlasfrågeställningarnagrundläggandeDe som
följande:ning är

Framföruppdragsverksamhet.myndighets- ochUppdelningen mellan-
konkurrensförutsättningaroch bättrerättssäkerhetallt kraven på ger

diffe-analysen. måstefortsatta Dennaför denutgångspunkterklara
gäller påförutsättningarde olikatillrentieras med hänsyn som

kapitel 8nivåcentralrespektivelokalregional

anslagsñ-medverksamhetenorganisationframtidaFrågan avom-
utifrånbehandlaskartor måsteallmännaproduktionnansierad av

uppdragsproduktionen.renodladedenförutsättningar ändelvis andra
kapiteli delenfrågaDenna tas avupp senare

enhetligkombineraförFörutsättningarnaFastighetsbildningen. ettatt-
förenklingar,kostnadsbesparandeeffektivitet,huvudmannaskap med
förrättnings-aktivtochverksamhetmed kommunalsamordning ett

fastighetsbild-integrering medFastighetsregistreringensförfarande.
9.ning kapitel

Överväganden verksam-förslagochInskrivningsverksamheten. om-
idirektiven,bakgrundhemvistorganisatoriskahetens mot somav

ochövrigt,förgällervaddel ändenna öppnaär ovansommer
10.kapitelmålenstruktureringredovisade av
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Verksamheten med kartor och landskapsinformation. Ställ-annan-
ningstagande till vissa för organisationsförslagen avgörande frågor,
främst den regionala kartverksamheten sambandet mellan land-samt
skapsinformation och fastighetsfrågor kapitel ll.

7.4 Behovet helhetssynav

Som underlag för de följande analyserande kapitlen och för förslagen
i avdelning C här vissa grundläggandetas ochupp gemensamma
aspekter viktigaär ha bakgrund vid behandlingenattsom som av
utredningens många delområden.

Som framgår redan direktiven har utredningen haft behandlaav att
och mångsidig verksamhet. innehållsammansatt Dessen spänner över

brett spektrum från hanteringett register och judiciellastoraav av-
göranden till högteknologiska tillämpningar inom geodesin.t.ex.
Många organisationer berörda.är De iär regel präglade sinav upp-
delning central, regional och lokal nivå. Både och kommunerstat
är mycket engagerade inom området. Förutsättningarna skall ökas för
överflyttning uppgifter till den privata sfaren.av

Det finns intrikat nät samband inomett vilket lämpliga snittav
måste hanterligagöras skall kunna åstadkommas. Samtidigtsystemom
måste grunden läggas för framtida samverkan mellan olika ellermer-
mindre avskilda delar inom systemet.-

De grundläggande frågorna rättssäkerhet, ökade konkurrens-om
möjligheter, förstärkt förrättningsförfarande,ett förenklingar samt
integrering med kommunal verksamhet har alla beröringspunkterannan
med varandra.

Flera de problemkomplex ingår i utredningens arbeteav t.ex.som -
inskrivningsverksamhetens hemvist, huvudmannaskapet för fastighets-
bildningen och för fastighetsdataverksamhetenansvaret efter reform-
genomförandet har längestått dagordningenpå har nåttutan att man-
lösningar med förankringsådan de upplevts hållbara föratt långsom
tid framåt.

Bl.a. dessa perspektiv har framlett till övertygelse inom utred-en
ningen det viktigtäratt samlatatt helatar överettman nu grepp
fastighets- och kartområdet i vid mening. Utredningens arbete leder
redan följd direktiven till nuvarande strukturer isom atten av stor
utsträckning bryts sönder och byggsatt Det dåärsystemnya upp.
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i bedöm-medaspekterdelområden ochviktigt alla relevanta tasatt
remiss-ochdettaförslag statsmakternas påUtredningens ochningen.

ställnings-principielltinnebäragrundade beslut börbehandlingen ett
verksamhetsområ-för helalångsiktiga riktlinjeroch klara,tagande till

organisationsföränd-samlat börbakgrund sådantdet. Mot ett greppav
möjligtsnabbtnaturligtvis skede bör såringar även somm.m. om --

tillmed hänsyntidsperiod ochlämpliggenomföras underkunna en
delområden.skildaspecifika förfaktiska förhållanden,

viktigakanförändringsarbetetsamtidighet iHelhetssyn och vara
omvandlinggenomgripandeutgångspunkter. Omfrån andraäven en

register-fastighets,för helagenomförs samlatstrukturförändringoch
slukatsigupplevainget delområdekartområdet behöveroch avsom

samladblirorganisation. det såSnararenågon startarstörre att enman
helheter.ingår i heltalla delarverksamhet där nyany

utrednings-genomfördahittillsoch detRedan direktiven än mer
omvandlingpräglasutredningsområdetbildarbetet avsomger en av

prioriteringarövergripandekrävs dåförändringsmöjligheter. Detoch
tidsföljd.åtgärdernasminst det gällersamordning inteoch när

förfogandetillbegränsad tidmycketutredning medoffentligEn
frågorna.viktigaste Detdehuvudlinjer ochkan bara beröra ta upp

aktuali-elleroch alla påskeförändringsarbetet måstelöpande nyttnya
myndigheteransvarigaarbete medi löpandefrågor hanterasserade ett

sannoliktDärför detdrivkraften.viktigaste ärkanske mestdensom
kraftfull ochidenangelägna resultatet översynen utmynnaratt enav

kraf-övrigt där allaorganisation imyndighetsstruktur ochavvägdväl
lagarändringarföreståendeoch därkan samverka storat.ex.ter av

behandladedetViktiga delarberedas.regelsystem kanoch andra av
myndighetsstruktur.ligga utanförområdet bör inte sådanen
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iellermyndighetiVerksamhet8

bolag

verksamhetennuvarandedenhurfråganbehandlaskapiteldettaI om
förFörutsättningarnabolag.ochmyndigheterfördelas mellanskall

regionallokal nivå.respektivecentralolika påuppdelningdenna är
vissakräverproduktionenanslagsfmansierade attdenUppdelningen av

beaktas.förutsättningarspeciella
bildarkonkurrensökadochrättssäkerhetFramför allt kraven på

kriterierochkravkapitlet,övervägandena i ävenförutgångspunkt men
decentraliseringkostnader,samhällsekonomiskainriktning lågapåmed

relevanta.marknadsanpassning äroch

l Begrepp

i avsnittsammanfattatsharmyndighetsutövningiInnehållet begreppet
beslut äråtgärd eller ettsigskall ettmed det röra5.2.4 somatt enom

medborgar-tillförhållandeimaktbefogenheterför samhälletsuttryck
offentligrättsliga reglerÅtgärden siggrunda påskallbeslutetellerna.

frågaprincipskall ienskilde. Detdenförrättsverkningarfåoch vara
bindandeensidigtsakendär avgörsärendehandläggning genomavom

beslut.
andraelleridefinierat lagintemyndighetsuppgijier ärBegreppet

heller iintefinnsdefinitionaccepteradallmänträttskällor och någon
näraliggandedetanvändsregeringsformenjuridiska litteraturen. Iden

regeringsformentillförarbetenaförvaltningsuppgifter. Ibegreppet
skallvadförledningingen1973:90 lämnas närmareprop. som

med begreppet.förstås
fleraframgå påuppgifter kanmyndighetskonkretVad är ensom
inomlagstiftningenmaterielladenfall detolika mångaIsätt. styrs av

finnaskanförarbetena. Detiframkommeroch vadsakområdet som
myndighetvilkenlagibestämmelseruttryckliga somangersomen
bemyndigandestödmedvidarekanRegeringentillämpa lagen.skall av

myndighetsuppgifterVad ärmyndigheten.tillämpandeden somutse
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framgår också förordningar och enskilda regeringsbeslut. Genomav
myndighetsinstruktionen regeringen de allmänna för vilkager ramarna
uppgifter myndigheten skall arbeta med. Utöver lagtillämpning kan
myndigheter alltså ha uppgifter mycket skiftande Vissa såda-natur.av

uppgifter är centralmyndighetskaraktär tillsyn,na såsom kontroll,av
samordning, forskning och utveckling. Också bevakning sakom-av
rådet och initiativ till lagstiftning kan myndighetsuppgifter.ny vara

Myndigheter har lagstadgad serviceskyldighet. Denna syftar tillen
förenkla förhållandetatt dels mellan myndigheter och enskilda, dels

myndigheter emellan. Service kan i form upplysningar, råd-ges av
givning och allmän information. Normalt dennaär servicesett typ av
kostnadsfri. Skyldighet föreligger föräven myndighet begäranpåatt

myndighet lämna uppgift den förfogarav annan i denöver månsom
hinder inte möter på grund bestämmelse sekretess ellerav om av
hänsyn till arbetets behöriga gång.

En myndidghet skall under vissa förutsättningar avgift förta ut
kopior, registerutdrag enligt avgiftsförordningen 1992:191.m.m.
Avgiftsförordningen reglerar förrätten myndigheter avgifteratt ta ut
för sin verksamhet. framgårDet förordningen myndigheter baraattav
får avgift det följerta ut lag eller förordning eller särskiltom av ettav
regeringsbeslut. Förordningen tillämpas endast sådannär reglering
saknas.

Myndigheter kan ha myndighetsuppgift avgift produ-attsom mot
tjänster.och Avgiftsförordningencera varor generell rätt att tager en

avgift i vissa särskilt angivnaut fall, verksamheten får i dessa fallmen
bara tillfällig eller mindre omfattning.naturvara av av

Dessa två exempel myndigheterspå möjlighet tillhandahållaatt
information avgift inte tillämpligaärmot viktigapå delar den verk-av
samhet utredningen omfattar. En grundläggande uppgift försom LMV
och CFD är samla, förvalta och distribueraatt information med både
anslag och avgifter finansiering. Syftet är nå så sprid-som att storen
ning möjligt.som

För myndigheterna skall haatt rätt avgifter föratt ta ovannämn-ut
da delar verksamheten krävs det författningsreglering ellerav rege-
ringsbeslut. Avgifterna för allmänna kartor beslutas för närvarande av
regeringen i det årliga regleringsbrevet och det innehåller också be-
myndigande för LMV fastställa priser för kartorna.att

Som framgått begreppetär myndighetsuppgifter inte entydigt defi-
nierat. I viss utsträckning blir det därigenom bedömningsfrågaen var
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uppdragsverksamhet dras.myndighetsuppgifter ochmellangränsen
Även Förutsättningenin.praktiska skäl kan dåoch vägasekonomiska

för-skadarellerrättssäkerheteninte påverkardettanaturligtvisär att
myndigheten.förtroendet

med denna utgångs-alltsådel handlar detutredningensFör att,om
verksam-myndigheternasnuvarandedelar devilkapunkt, bedöma av

myndighetsupp-bedrivas såsomfortsättningeni börocksåheter som
ioch dåbolagbedrivasbörverksamhetergifter och vilka avsom

konkurrens.affärsmässiga former och under
skapasförutsättningareftersombedömningen kan,Resultatet nyaav

bolag, kommaochmyndighetermellan attuppdelning av-genom en
nuvarandeinom degränsdragning etableratsvika frän den myn-som

digheterna.

ochmyndighetsuppgifterAvgränsning mellan8.2

uppdragsverksamhet

beskrivits ikortfattatharverksamhetermyndigheternasberördaDe
harsammanhangiintresse dettafrågeställningarVissakapitel av

sidan,skall,direktiven åEnligtkapiteliockså berörts upp-ena
Å andra sidanmyndighetsfunktionen.skiljas fråndragsverksamheten

intepraktiken gårdet iuppfattningen attuttryck fördirektiven attger
samordningsför-i delarverksamhet tvåintegreradklyva utan atten

förlorade.kan komma gådelar att

Gränsdragningsfrágor8.2. l

innefattaruppgifterdirektiven deiUtgångspunkten är att myn-som
blir deni vadsjälva kärnandighetsutövning skall utgöra nyasom

offent-grundläggandeansvarsområde.myndighetsorganisationens Det
statliga lant-detmyndighetsuppgifterför de övrigaliga ansvaret som

ställ-förvaltningspolitiskainte ifrågasatt. Demäteriet och CFD har är
pådockvisar5.1.3avsnittredovisats i attningstaganden synensom

riktningiförändratsmyndighetsuppgifter har mot attbörvad som vara
för verksam-ochstyrningsigmyndigheterna bör ägna ansvarmer

för konkurrens.kanproduktion sådant utsättasheter än somav
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Motiven för skilja myndighetsuppgifter frånatt uppdragsverksamhet
varierar beroende vilkenpå de nuvarande organisatoriska nivåernaav
inom lantmäteriet studeras. På central och regional nivå liggersom
tyngdpunkten kravpå på konkurrensneutralitet och politisk vilja att

offentligutsätta verksamhet för konkurrens. lokalPå nivå detär sna-
rättssäkerhets- och objektivitetsskäl i förrättningsverksamheten,rare
i första hand talar för bodelning mellan myndighetsuppgiftersom en

och uppdragsverksamhet. Konkurrensaspekten emellertid viktigär i
fråga MBK-verksamheten.om

Uppdragsverksamheten har vuxit starkt inombåde lantmäteriet och
hos CFD under 1980-talet liksom hos många andra myndigheter. För
lantmäteriets del har detta inte främst berott tidigarepå anslags-att
ñnasierad verksamhet har blivit avgiftsfmansierad denpåutan att
traditionella uppdragsverksamheten har vuxit. För CFD:s del har
fastighetsdatasystemets ökande omfattning förklarliga skäl lett tillav

ökad uppdragsverksamhet.en
viktigasteDe motiven för myndigheterna bedrivaatt upp-

dragsverksamhet har redovisats under utredningens arbete ärsom

statliga samutnyttjasatt och detta samhällsekono-attresurser ger-
miska vinster,

de fasta kostnaderna föratt verksamheten och kostnaderna för kom--
petensutveckling och investeringar fördelas på volym,störreen

uppdragsverksamheten möjliggöratt decentraliserad lantmäteri-en-
verksamhet inom bl.a. glesbygdsomrâdena och

den ökar kompetensen iatt organisationen.-

Uppdragsverksamheten vidare kontakt med användarna, vilketger
värdefullt för den utvecklingsverksamhet både CFD och detanses som

statliga lantmäteriet bedriver och har betydelse för såväl myndig-som
hets- uppdragsverksamheterna.som

Det inte bara konkretaär samordningsfördelar kan utgörasom
konkurrensfördel för den uppdragsverksamhet knuten tillärsom nu
myndigheten också den bild tillförlitlighetutan och opartiskhetav som

förknippadär med myndighetsbegreppet.
dagI tillhandahåller det statliga lantmäteriet lokal lantmäteriservice

i och decentraliserad organisationstor rikstäckande. vissaär len som
delar landet den lokalaär verksamheten relativt begränsadav av om-
fattning, vilket innebär gränsdragningen fårockså konsekvenser föratt
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förutsätterverksamhet. Dettadecentraliseradbehållamöjligheten att en
försvarbart,praktisktmöjligt ochlångt detgränsdragning så ärsomen

förförmåntillstorlekmyndigheternasregionalademinimerar upp-
förut-också bättreHärigenom skapasomfattning.dragsverksamhetens

lantmäteritjän-utbudlokaltregionaltfungerandesättningar för ett av
ster.

ibasinformationförsörjningenförviktig rollharStaten sam-aven
just dettaverksamhetsområdena ärinommyndigheternahället. För en

myndighetsuppgift.i framtiden börhuvuduppgift, också vara ensom
kon-förfogande påmarknadenstillskall ställasbasinformationSådan

följdproduk-förgrundtillliggavillkor för kunnakurrensneutrala att
uppdragsorga-uppgift förvilketvidareförädling, börtion och vara en

medöverensstämmerövrigt.marknaden i Detta synsättnisationen och
samverkan påutarbetatEG-kommissionen harriktlinjerde omsom

5.3.2.avsnittinformationstjänstemarknaden, se
myndighets-deninom vilka gränserviktigt klargöraDet är att nya

ochtjänstertillhandahållautföra ochhaorganisationen skall rätt att
erfarenheternabakgrundavgift. Mottill allmänhetenprodukter mot av

angelägetdet6.1.2avsnittSGU är attskiljande från seSGAB:sav
utvecklainte kansitt ochförfår tydligamyndigheten gränser ansvar

uppdragsverksamhet.en ny
börgränsdragningen göras,diskuterasavsnittenföljandedeI var

kon-Framställningenförrättningsförberedelser.gällerdetockså när
för-gränsdragningen börnuvarandedentill områden därcentreras

ändras.

Lantmäteriverket8.2.2

delori-äldre kartor,flygbilder,arkiv bestårförvaltarLMV ett avsom
skallMyndighetenGSD-baserkartorna,allmännaginal till de m.m.

informationdenintressenteroch andratillhandahålla kunderkunna
dennaklaraskallmyndighetenefterfrågas. Förfrån arkivet att avsom

ellerreprofunktionertillbl.a. tillgång motsva-servicefunktion krävs
kopior.framställningteknik förmedmöjligheterrande avny

landskapsinformation,områdenainomUppdragsverksamheten
fastighetsin-service ochfastighetsrättsligfastighetsekonomi,MBK,
handböckerförsäljningochutbildningviss delformation till avavser

inominformationssyfteiutarbetatsharpublikationerandraoch som
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myndigheten. Har utbildningen direkt anknytning till sådana myndig-
hetsuppgifter utveckling, tillsyn, rådgivning eller lagtolkning fårsom
utbildningsverksamheten fortfarande bedrivas myndigheten. Mot-av
svarande kan föras beträffande produktion och försäljningresonemang

handböckerav m.m.
En del fastighetsvärderingen såär knuten tillnära myndig-av

hetsutövningen den bör betraktasatt myndighetsuppgift. Här-som
igenom kan också, så önskvärt,är nuvarande samarbete med andraom
myndigheter i fastighetsekonomiska frågor fullföljas myndig-som en
hetsuppgift.

Lantmäteriverket medverkar för närvarande i arbetet med fastig-
hetstaxering och detta reglerat iär fastighetstaxeringslagen. Medverkan

bl. upprättande riktvärdekartor. Lagregleringen har följtsavser a. av
med avtal, mellan Riksskatteverket och LMV, regle-upp närmaresom
LMV:s medverkan vid fastighetstaxeringen. Arbetet utförsrar dels

myndighetsuppgift, dels uppdragsverksamhet.som som
Fastighetstaxering och statistiken på området förär närvarande

föremål för utredningar,två vilket innebär uppgiftsfördelningenatt när
det gäller framtida fastighetstaxering och värdering i samband med
denna för närvarande oldar.är

Regeringen har tillkallat särskild utredare Dir. 1993:57 fören att
över reglerna i fastighetstaxeringslagen angående informationsin-se

hämtningen och uppgiftslämnandet i samband med fastighetstaxe-
ringen. Möjligheterna tillövergå registerbaseradatt taxering skall
utredas. Utredaren bör också, enligt direktiven, kunna andrata upp
frågor fastighetstaxeringenrör och kan leda till förenklingsom som
och rationalisering taxeringen. Utredningsuppdraget skall i dessaav
delar redovisas den 1 maj 1994.senast

Kommittén ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistikenom
Fi 1993:05 utreder för närvarande bl.a. i fortsättningenvem som
skall ha för den officiella fastighetsstatistiken och fastighets-ansvar
taxeringsstatistiken. Genom FDS och byggnadsregistret kommer cen-
tralmyndigheten ha för den grundläggandeatt informations-ansvaret
försörjningen. regionalaDe kart- och fastighetsmyndigheterna bedöms
också i fortsättningen ha till uppgift inrapportera kompletterandeatt
uppgifter försäljningar obebyggd tomtmark och lantbruksen-om av
heter. Genom centralmyndighetens uppgift i fastighetstaxeringen finns

naturlig koppling till för ovannämnda statistikproduktion.en ansvaret
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från LMV:ssammanfattningsvisförs alltsåuppdragsbolagetTill
fastighetsekonomi,ochreproverksamhetuppdragsverksamhet delar av

tillförsVidarefastighetsinformation.ochfastighetsrättslig service
bl.a.kartframställninginomuppdragsverksamhetuppdragsbolaget all

datatjänster ochmätning, flygfoto, programvaror.

och lokaltregionaltlantmäterietstatliga8.2.3 Det -

kopiortillhandahållamyndighetsuppgift kunnaMyndigheten skall som
delarkartmaterial,förvaratbasinformation t.ex.den avavsersomav

arkiverade förrättningsarkivet.ikartmaterialet och kartordet allmänna
uppdragverkmilitärgeograñskt ärMGVProduktionen ett somav

ÖLM myndig-fortsättningsvis skebörutför försvaret. Detåt som en
myndighetentotalförsvarsuppgifterför dehetsuppgift inom somramen

för.har ansvar
landskapsinformationsområdetinomuppdragsverksamhetAll annan

med den.skall arbetamyndigheten intekaraktärsådanär attav
myndighetenservice börfastighetsrättsligproduktgruppenInom

sakägarebiträdaförrättningsförfarande kunnaaktivtförinom ettramen
områdetinomUtbildningöverlåtelsehandling.med upprätta t.ex.att

myndighetsuppgift.avgiftsfmansieradockså kunnabör enses som
förmyndighetsutövninginnefattaruppgifterVissa sommensom

godkännandenämligenuppdragsverksamhet,betraktasnärvarande som
gränsmärkeåterställandeoch43 §enligt ALöverenskommelse avav

myndighets-framtidenibörmätningskungörelsen2enligt § ses som
uppgifter.

Övrig uppdragsverk-servicefastighetsrättsliginom ärverksamhet
upprättande plan-skall bedriva,myndigheten intesamhet t.ex. avsom

genomförandebeskrivning.förslag och
väsentligtnivå i alltlokalregionalFastighetsekonomi omfattar

principiellt kanfortsättningsvis. Rentuppdragsverksamhet även man
fall dettai devärdeintygupprättandeskalldiskutera hur på avman se

integrerad kart-,stämpelskatt. Iförligga till grund beslutskall enom
intygandesådantskulleinskrivningsverksamhetochfastighets- ett

tjänsteanteckning ii formenkelt t.ex.skekunna på sättett enav
myndighets-naturligendetförrättningsakten. Med detta synsätt är en

uppgift.



128 Kapitel 8 SOU 1993:99

Det slutligen rimligtär uppgiften fram fastighetsförteck-att att ta
ningar avgift myndighetsuppgift detmot handlarnärses som en om en
obearbetad delmängd befintligt register. Däremot skall inteettav
specialbearbetningar, ledningsdataregister,såsom inrymmas bland
myndighetsuppgifterna.

Till bolaget förs alltså sammanfattningsvis delar reproverksam-av
heten, stommätning, MBK-bygglov, storskaliga baskartor, ajourhåll-
ning, småskaliga baskartor, GSD-produkter, digitalisering, industri-
mätning, övrig MBK delar fastighetsrättsligsamtprogramvaror, av
service, fastighetsekonomi fastighetsinformation.och

8.2.4 Centralnämnden för fastighetsdata

Huvuddelen de intäkter inom Infor-programområdetav som genereras
mationsförmedling och användarsystem informationsförmedlingutgör
on-line, dvs aktivt tillhandahållande informationen ñnns iett av som
fastighetsdatasystemet och till kopplade register. börDettasystemet
betraktas myndighetsuppgift och handhas den myndighetsom en av

lagrar informationen.som
På börsätt betrakta det för ändringsdata försystemsamma man

lokala fastighetsinformationssystem, i dag används 33 kom-som av
liksom lantmäteriets HLS-system, för närvarande användermuner som

ändringsdata i fem län.
CFD:s utbildningsverksamhet bör, i den den tillmån knutenär

myndighetsuppgifterna, också räknas myndighetsuppgift.som
Det för pantbrevsförvaring CFD för till-närvarandesystem som

handahåller inom för sin uppdragsverksamhet kommer ersät-attramen
lagreglerat förslaget enligttas departementsprome-ett system,av om

morian 1993:14Ds införande särskilt inteckningsregisterettom av
genomförs se avsnitt 10.5.l.även förslaget framgårAv denatt
myndighet får för registret kommer skyldigansvaret att attsom vara
fatta skilda slag beslut och bedömningargöra på grundval bl.a.av av
innehållet i olika inskrivningsförfattningar. blir frågaDet prövaattom
huruvida det föreligger förutsättningar för införande i eller avförande
från registret, makulering pantbrev Såväl registreringsverksam-av osv.
hetens den rättsliga innebörden i berörda dokument, rättsligadenart,
betydelsen de åtgärder myndigheten kommer vidta,attav som som
den monopolställning myndigheten intar, talar för blirdetattsom
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myndig-innefattaruppgifterfråga ärendehandläggning och somom
hetsutövning.

ventilationsbesiktningssystemhar utvecklatCFD systemsamt ettett
statliga kredit-hanteringförBostadskreditnämnd BKNStatensåt av

drift, underhållförgarantier. Enligt avtal med CFDBKN ävensvarar
tjänster bearbet-vidamtveckling dessaoch Båda utgörsystemet.av

myndighetsupp-ningar information och bör integrundläggande varaav
gifter fortsättningsvis.

i regiproduktionAvgränsning mellan8.3 egen

upphandlingoch

8.3.1 Allmänna kartor m.m.

riksnätgeodetiskaProduktionen kartor och utgörallmänna m.m.av
hemvistframtidaanalysen dessanslagsñnansierad verksamhet. I av

förkriteriernaRiksrevisionsverketbl.a. beaktasmåste ettatt som av
alltförinte iverksamhetenbolagisering statlig verksamhet attangerav

anslagsñnansierad produk-direktomfattning får beroendestor vara av
dennafrågeställningen alltså härtion. grundläggandeDen är om pro-

skallmyndigheten eller denföreslagnaduktion skall ske inom den om
myndigheten fårnaturligtdet fallet dethandlas I är omsenareupp.

upphandlingenkartorna ochrollen beställare de allmänna attavsom
isker konkurrens.

myndig-i fråganför mitt ställningstagandebetydelseAv stor om
sambandenkartorna hurska producera de allmännaheten är utser -

och den uppdrags-produktionen dessaoch hur starka de mellanär av-
från myndigheten.enligt skiljasverksamhet analysen börsom ovan

karaktär.produktvissynergier både generell ochDessa är av

Synergier generell karaktär är:av

utveckling, utrustning ochsamt system programvaror,gemensam-
kompetensutveckling,kompetensförsörjning ochgemensam-

utrustning,vid upphandling tjänster ochvolymstörre av-
skulleområdenmöjlighet skaffa spetskompetens inomatt annarssom-

för små,vara

5 13-1069
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möjlighetbättre utjämna i arbetsbelastningsäsongsvariationeratt
utlandsuppdrag under icke flygsäsong i Sverige,t.ex. genom

uppdragsverksamheten närkontakt de kravmed marknaden ochger
ställs produktutbudet. kunskap nyttig i sambandpå Denna ärsom

med planering den anslagsñnansierade produktionen,av
uppdragsverksamheten avkänning vilka produktivi-krav påger en av

marknaden ställer. krav överförs sedan anslags-Dessa påäventet
produktionen, eftersom verksamheterna efter uppfölj-styrs samma
ningsmodell oftaoch av samma personer,
möjlighet tillhandahålla helhetslösningar till inom land-kunderatt
skapsinformationsområdet

produktvisa synergiernaDe påtagliga för följande:är mest

flygfoto och bildprodukter,
blocktriangulering ortofoto,och
scanning- och utmatningstjänster samt
geodetiska i plan och höjd.stomnät

Med i ingenutgångspunkt uppdragsverksamhet skall förekomma iatt
myndigheten bör inom myndigheten följande finnas inomverksamheter
landskapsinformationsområdet:

Myndighetsutövning

befogenhet fastställaatt ortnamn,
beslut enligt nyttjanderättsförordningen,
beslut godkännande för spridning landskapsinformation samtom av
beslut behörighet enligt mätningskungörelsen.om

Övriga myndighetsuppgifter

strategisk planering och samordningsamråd med myndighe-andra
terorgan,
grundläggande utvecklingsverksamhet till för producenter ochgagn

geografisk informationanvändare i samhället,av
tillsyn rådgivning instruktionoch enligt och mätningskungörelse,
underhåll riksgränserna,av
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och församordning, inte minst standardiseringsarbete normergenom
landskapsinforma-uppbyggnad ajourhållning medoch databaserav

tion för samhällets behov,gemensamma
tekniska speci-målinriktad utvecklingsverksamhet syfte få frami att-

ñkationer för grundläggandeunderlag produktionen geogra-som av
fisk information,
arkivhållning flygbilder, geodetiska arkiv och data-kartoriginal,av-
baser,
förvaltning databaser,av-
tillhandahållande digital landskapsinformation och allmänna kar-av-
tor,

beredskapsplaneringsäkerhetsskydd, bl.a. sekretessgranskning och-
funktions-för kartförsörjning kris krigtotalförsvarets i och samt

för kartförsörjning inom totalförsvaret samtansvar
internationell nivå.samverkan på-

uppbygg-faller utanför uppgifter bl.verksamhet dessaDen är a.som
nationella höjd, tyngdkraft och GPS,nad och underhåll plan,nätav

flygfotografering, framställning ortofoto, framställning baser ochavav
förlags- inklusiveallmänna distributionsverksamhetkartor ochsamt

lagerhållning försäljning.och
denalternativ all produktion upphandlasdärI utöverett som-

det blirmyndigheten för fördelarnaenligt måste är attansvaraovan -
utförare med möjlighet bl.a.klar åtskillnad mellan beställare ochen

i produktionsledet.till effektivitetsvinster ökad konkurrensgenom
i form för bådebör dagens synergier användsDessutom attav resurser

i hög utsträckning kunna bevaras,anslags- och uppdragsverksamhet då
långsiktigtunder förutsättning det statliga uppnåruppdragsbolagetatt

marknaden.delstoren av
myndighetenriskerar beställningsfunktionen inomDäremot att

i kompetens vad teknik metoder.ochtappa avser
Risken också områden inte kommerdet inom antalär attstor att ett

finnas fungerande konkurrens.en
i dag-alternativet myndigheten LMVDet låtaärmotsatta att som-

produktionen till prisetutföra anslagsfinansieradehela denså gott som
utebli.positiva effekterna konkurrensutsättningen skulledeattav av

myndighets-synergier finns mellandetta alternativ bibehålls deI som
produktionenuppgifter landskapsinformationsområdet ochpå stats-av

uppdraget.
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sammanfattande bedömningEn vid handen båda deattger ovan
redovisade renodlade alternativen har svagheter. blir dåFrågan om
det finns lösning fördelar från tillgodogöras.båda kangör atten som

viktig i dennaEn aspekt bedömning blir den pågående förskjut-
ningen från produktiongrundläggande till ajourhållning. innebärDetta

det strategiskt för myndigheten vidmakthållaetablera ochäratt ettatt
fungerande förväl ajourhållning, medan grundläggandedensystem

produktionen denna i utsträckning upphand-aspekt bör kunnastorur
övrigtlas. bör följande kriterier för väljal kunna vägledande attvara

upphandling före egenregiproduktion:

olika delar dagens synergier i produktionen möjlighetfåratt attav-
bibehållas,

upphandling förlägger grund ökad konkurrensatt samten-
specifikation och kontroll upphandling möjlig påär göraatt attav-
professionellt och till rimliga kostnader.sättett

det gäller vad specifikations- kontrollsynpunktNär och ärsom ur
lämpligt upphandla kan följande grundlinjeratt noteras:

kartskala desto lämpligare ochstörre-
grundläggande databasproduktion utmatning tryckningoch ärsamt-
lämpligare upphandla kartdesign och kartredaktionellt arbeteänatt

rekognosering.samt

i sammanhanget viktigt de restriktionerDet måsteär att notera som
tillämpas främst beredskapsskäl. Vid ofred totalförsvaretsmåsteav
behov ajourhållna till-data och kartor, centralt och lokalt kunnaav

Upphandling tillgodoses. den grundläggande datainsamlingen m.m.av
allmänna kartor därför hos med produktions-bör leverantörergöras

inom Sveriges gränser.resurser
Vissa tjänster inte lång sikt lämpliga upphandla.påär attens

strategisk iExempel sådan verksamhet namnsättning databaserpå är
fjällsäkerhetsinformation institutionelltoch kartor, och samarbetepå

för insamling ajourhållningsuppgifter.m.m. av
överväganden det gäller upphandling viss produktionDessa när av

ligger i närheten komma i konflikt den of-med lagenattav omnya
fentlig upphandling. dock delar denJag karaktärenattanser avav
upphandling aktuell, bl.a. sådanberedskapshänsyn,är är attsom av
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riketstillundantagsregeln andra särskilda begränsningar med hänsyn
säkerhet blir tillämplig.

Översiktligt exemplifieras flyg-kriterier medkan ovanstående att
förlagstjänster, geode-foto- laboratorieverksamhet, tryckning ochoch

datain-grundläggandetiska mätningsarbeten delar densamt stora av
kartredak-Ortnamnsverksamhet,samlingen bör kunna upphandlas.

arkivhanteringtionellt specificering tryckoriginalarbete, ärsamtav
för upphandling.lämpadeexempel verksamheter mindrepå ärsom

skeproduktion kartor börAnalysen visar allmännaattovan av
produktion medtjänster ochblandning upphandlade egnagenom en av

kriterierUpphandling väljas i enlighet med debör som an-resurser.
omfatta iupphandling då kommerbedömerJag attgetts attovan.

inom statsuppdraget.70 produktionenstorleksordningen procent av

8.3.2 CFD:s verksamhet

för ajourföringoch applikationerCFD bl.a. för systematt avsvarar
utvecklas i enlig-tillförlitligt ochingående register fungerar på sättett

hantering utdatavidare förhet med användarnas krav. CFD avsvarar
informationssökning informationsanvänd-ochi form registerutdrag,av

expeditionsavgifter förstämpelskatt ochning för uppbörd samtav
uppbyggnadengenomförandet fastighetsdatareformen och ettavav

basregister byggnader.över
verksamhet det framför alltanslagsñnanieradeCFD:sInom är tre

sigtill produktion.uppgifter hänföras begreppet Detkan rör omsom
fastighetsdatareformen ochgenomförandetsystemutveckling, upp-av

datordriften.basregisterbyggnaden byggnaderöver samtettav
uppbyggnadenGenomförandet fastighetsdatareformen samt avav

produktion skullebasregister byggnader sådanöver utgörett som
reformerförläggas uppdragsbedrivande Båda dekunna bolag.på ett

genomfördahåller,frågan tidsplanernadet här är är,som omom
utrednings för-1995, ungefär samtidigt dennaunder hösten dvs. som

slag förverkligas.kan
FastighetsdatasystemetsFDS-utredningen fann i sitt betänkande

studera möjlig-skäldatorstruktur l992:34 det kunde finnas attatt
servicebyrå outsourcing.datordriftheterna förlägga CFD:satt en

fått i uppgift199394regleringsbrevet har CFDavseende budgetåretI
fördriftskostnadernamöjligheter minskaundersöka bl. sådanaatt atta.
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fastighetsdatasystemet. Detta uppdrag skall redovisas den 1senast
september 1994.

8.3.3 Synen förrättningsförberedelserpå

tidigare utredningarI har uttrycket förrättningsförberedelser förekom-
mit i samband med kommunernas medverkan i fastighetsbildningen.

första handI då den mättekniska framgårverksamheten. Detavses
dock förberedande verksamhetävenatt annan avses.

de avtal för lant-Av närvarande reglerar samverkan mellansom
mäteriet och kommunerna i framgårdetta avseende, de s.k. C-avtalen,

kommunerna skall i utstakning, markering,medverka fåltarbetenatt
mätning beräkningar, karteringar renritningar tillm.m., och samt
dessa arbetsmoment hörande mättekniska utredningar, plantolkningar

sammanställningaroch tekniskt för fastställande gäl-underlagav av
fastighetsindelning.lande

C-avtalens rättsliga ställning kanske bakomlig-eller detsnarare
Årättsförhållandetgande för inte klart. sidandessa avtal heltär ena

har de betraktats vanliga civilrättsliga avtal mellan kommunernasom
Åoch sidan tillLMV. andra har avtalen befunnits överklagbaravara

regeringen, vilket italar för egentligen sin grundavtalen haratt ett
offentligrättsligt förhållande reglering inte med stödhar skettattmen

författning.lag ellerav
vilkaFrågan slutsatser det dra de redovisade förhållan-gårär att av

dena. Antingen kan tolkningen bli de uppgifter regleras i C-att som
avtalet inte innefatta myndighetsutövning inteeller avtaletattanses
innebär överlämnande förvaltningsuppgifter innefattarett av som myn-
dighetsutövning.

kontrollmätningUpprättande nybyggnadskarta, utsättning ochav
enligt uppgifter vilka innefattarPBL, kommunala myndighets-ärsom
utövning, sköts i vissa kommuner det statliga lantmäteriet såsomav
uppdragsverksamhet enligt samverkansavtal avsnitt 2.2.1.A, Förse

uppgifter förefallerdessa det i enlighetklart överlämnandeatt ettvara
med ivad regeringsformen för föreliggerhanden. Detärsom avses
ingen offentligrättslig reglering förfarandet. Vid bolagiseringav en
kommer därfördet behövas lagstöd för uppdragsbolaget i fort-att att
sättningen skall kunna bistå kommunerna i detta avseende.
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förrättningen den börmöjligt vidareEtt påsynsätt är att ses som
innefattarhelhet inte själva beslutsfattandetoch det bara äratten som

myndighetsutövning. intagits i betänkandetståndpunkt harDenna
möjligt 1991:26.Kommmunala entreprenader Vad SOUär-

direktiv ansluter sig till,denna utredningsEtt synsätt,annat som
förrättnings-från faktiskt skilja vilka delardetutgår gåratt att ut av

inte heller börarbetet inte innefattar myndighetsutövning ochsom som
förrättnings-myndighetsuppgifter. Utgångspunkten dåär attanses vara

teknisk. svårig-sidor, rättslig ochverksamheten har olika Entvå enen
vid i förrättninghet sådan uppdelning de olika åtgärdernaär att enen

vilken förrättningeller mindre integrerade beroendeär på typmer av
förrättningenbeslutsfattandet isaken gäller. inte enbartDet är som

i kap 38innebär myndighetsutövning. exempel kan 4Som nämnas att
biträden tillagts§ har förrättningsmännen och derasFBL rätten att

förrätt-till fastighet med anledningmed bereda sig tillträdetvång av
inslagningen. visar mätningsåtgärder och dylikt kan haDetta ävenatt

myndighetsutövning.av
förrättningens olikaUtredningen har gjort genomgång mo-en av

tekniska uppgifter skulle kunna kommahuvudsakligenDement. som
myndighet utföra fastig-i fråga för organisation än att avseren annan

fastighetsrättslig beskrivning, andelstalsberäkninghetsutredning, samt
Även beskriv-plantolkning, tekniskteknisk utredning fältarbete.och

kategori.ning tillhör dennaoch upprättande kartaav
uppgifter myndighetsutövning iinnefattar inteNormalt dessasett

nödvändighetoch finns inget medförvaltningslagens mening det som
myndighetsuppgifter. finns det anled-talar för de bör Däremotatt vara

åtgärderna och de beslutning det sambandet mellannäraanta att som
likställas medinnefattar myndighetsutövning innebär de kanatt myn-

dighetsutövning i skadeståndsrättsligt hänseende.t.ex
medverkat i delarantal tidEtt kommuner har under längre aven

framkommit kri-inteförrättningsarbetet och ordning hardennamot
i rättssäkerhets-tiska erfarenheter sin grundsynpunkter eller harsom

förrättningsarbetetaspekter. för rimligtOckså detta talar det är attatt
kunna handlasinte helhet det delvis börmåste utan att upp.ses som en

skilja vadSlutsatsen blir möjligtalltså det ärär att utatt som myn-
myndighetsuppgifter, detdighetsutövning i övrigt gåreller bör attvara

inte behövsförrättningsarbetet dethandla delaratt samt attupp av
lagstöd för införa sådan ordning.att en
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Konkurrensskäl förtalar uppgifterna skall kunna handlasatt upp
från kommunen, statliga uppdragsorganisationenden eller privata
konsulter. därför viktigtDet slå fast för de åtgärderär att att ansvaret

handlas liggakommer kvar hos myndigheten och denatt attsom upp
enskildes rättsställning inte berörs. Rättssäkerheten förutsätter också

myndigheten inte förkan använda uppdragsbolaget värde-att t.ex. en
ring bolaget tidigareredan utfört sådan för i förrätt-partom en en
ningen.

En upphandling förrättningsförberedelser förutsätter vidare attav
myndigheten aktivspelar roll vad gäller tillsyn och kontroll. Deen
delar förrättningsarbetet kommer handlas ligger alltjämtattav som upp
till grund för själva beslutsfattandet.

Upphandlingen vissa förrättningsförberedelser medförav som
berörts i avsnitt 8.2.1, förutsättningarbättre skapas för funge-att ett
rande utbud lantmäteritjänster lokal och regional nivå.påav

bedömer, gjortsJag på grundval den analys har inom utred-av som
ningens den framtida totala förrättningsverksamheten till 50attram, ca

kan upphandlas myndigheten.procent av

8.4 Sammanfattande bedömningar

Mina bedömningar myndighetsuppgifterdet gäller avgränsningnär av
från verksamhet kan sammanfattas enligt följandeannan

myndighetsutövning, myndighetsservice uppgifteroch vissa övriga-
inte kan föreller bör konkurrens ingår i begreppetutsättassom

myndighetsuppgifter,

myndighetsuppgifterna myndighetsorganisa-skall utövas av en ny-
tion,

uppdragsverksamheten inklusive förrättningsförberedelserna 50ca-
den totala volymen förrättningsverksamheten skallprocent av av

överföras till eller flera statliga uppdragsbolag och konkurrensut-ett
sättas samt

i storleksordningen 70 produktionen statsuppdragetprocent av av- ,
dvs allmänna kartor och grundläggande geografisk informa-annan
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uppdrags-föras tillbeställare,myndighetention, skall, med som
betingaderestriktionervarvid vissakonkurrensutsättasbolaget och

uppgifterVissa centralagälla.försvarsintressen skall ort-somav
myndig-emellertid iutförskartredaktionellt arbeteochnamnsarbetet

heten.

inteverksamhettillgodosesökad konkurrensKravet på att somgenom
uppdragsverksamhetskiljsmyndighetsuppgifterbedöms utgöra ut som

databas-kartproduktionen ochdelarupphandlas. Ocksåoch stora av
lederåtgärdernaföreslagnaDeuppbyggnaden blir konkurrensutsatt.

rättssäkerhet.också till ökad
till decen-möjligheterinriktatsFörändringarna har på att enge

uppdragsverksamheten.iframför allttraliserad organisation
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huvudman-Fastighetsbildningen9 -

förenklingsmöjlig-ochnaskap
heter

frågeställninggrundläggandeavsnitt 7.3 denframgåttSom är somav
huvud-enhetligtkanavsnitt följande: Huriskall analyseras detta ett

effektivitet, kost-kombineras medfastighetsbildningförmannaskap
kommunal verksamhetmedsamordningförenklingar,nadsbesparande

förrättningsförfarande Kravet på rätts-utveckling aktivtoch ettav
mångsidigFrågeställningengrundläggande. ärsjälvfalletsäkerhet är

för minaviktigadelmomentbehandlar antal äroch analysen ett som
ställningstaganden.

leddebesluti tidigarevissa huvuddragInledningsvis återges som
liksomtill dettaorganisation, vissa kommentarernuvarandefram till

konsekvenser.dessgjorts angåendevissa överväganden som
vilketfortlöpande ändrats,för verksamheten harFörutsättningarna

teknikutvecklingUtvecklingstendenser. Denbeskrivits i kapitelhar
i ärendehanter-ADB-stödi formfastighetsbildningenberör avsom
sammanfattas iförenklingspotential,innebäringen, i sig storensom

fastighetsregistreringenintegrationDärefter behandlasavsnitt 9.2.3. av
fastighetsbildningen.i

flexibeltillmöjligheterna8.3.3 diskuteratsavsnitt harI meraen
fullföljsavsnitt 9.4förrättningsförberedelser. Ibehandling s.k.av

inteförrättningsförfarandet,vissa delaranalysen i fråga att somavom
berörd kommun,utförasmyndighetsutövning, skulle kunna avavser

konsultbasis. Genomuppdragsorganisation eller påfristående attav en
ytterligarebådeförfarande kanadministrativtvidare viagå steg ettett

fastighetsbild-integrationbättreåstadkommas ochförenklingar aven
uppnås.MBK-verksamheteniningen i plan- och byggprocessen samt

9.6.avsnitt 9.5 ochbehandlas ifrågorDessa
statligiförrättningsförfarandetaktivadetOvanstående innebär att

koncentre-fastighetsmyndigheterna kanregionala kart- ochregi via de
förfarandesådant ärförrättningarna därkrävandedepå ettras mer

avsnitt 9.7.ibehandlasrelevant. Detta närmare
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9.1 Tidigare beslut och överväganden

1970 riksdagårs beslutade riktlinjer för omorganisation lant-om av
mäteriverksamheten prop. 1970: l 88. Med stöd härav beslutade rege-
ringen organisationen för bl.a. fastighetsbildningsverksamheten.om
Beslutet innebar fastighetsbildningsmyndigheterantal skulleatt ett
inrättas för verksamhet utvecklingen tätbebyggelserör inomsom av en
kommun. Enligt riktlinjerna skulle dessa enheter under kommunaltstå
huvudmannaskap. förutsattesDet också finnasdet skulle kommu-att
nala fastighetsregistermyndigheter.

fråganNär huvudmannaskapet diskuterades inför riksdagensom
ställningstagande gjorde departementschefen följande iuttalande ovan-
nämnda proposition 53 f.:s.

Utredningen och remissinstanserna har huvudfråga be-som en
traktat spörsmålet i vad fastighetsbildningmån skall kunna ske
under kommunalt huvudmannaskap

jagSom det frågan huvudmannaskapetär relativt under-ser om av
ordnad betydelse. Avgörande vikt bör enligt min mening i stället
fästas vid organisationen blir effektiv möjligtså och med-att som

smidig samverkan med andra inom samhällsplaneringen.ger organ
mig förordadeDe specialenheterna torde, huvudmanna-oavsettav

skapet, i och för sig väl ägnade tillgodose både effektivi-attvara
tetskravet och behovet vissasamverkan. fall kan emellertidIav
samverkan otvivelaktigt ytterligare främjas, specialenhet förom
bebyggelsefrågor ställs under kommunalt huvudmannaskap. Jag har
tidigare framhållit skäl kan anföras för fastighetsbildnings-att att
myndighet med särskild inriktning förrättningar förpå tätortsut-
veckling också bör ha hand mätningsverksamheten inom sittom
verksamhetsområde. Om kommun under alla omständigheteren
behöver organisation för mätningsverksamhet och detegen om
finns förutsättningar inom kommunen inrätta specialenhet föratt en
tätortsförrättningar, kan det alltså med hänsyn till behovet av sam-
ordning mellan fastighetsbildning och mätningsverksamhet bedömas
lämpligt kommunen får huvudman för specialenheten såatt attvara
all mätningsverksamhet förläggaskan till denna enhet. Också andra
lokala förhållanden liksom kommunens önskemål i frågan kanegna
motivera kommunalt huvudmannaskap för specialenhet ifråga-av
varande slag. därförJag kommun önskar huvud-attanser som vara

för sådan enhet, skall ha möjlighet till Enligtdetta. ett utta-man
lande bör kommunalt huvudmannaskap för fastig-reservanternaav
hetsbildningsmyndighet kunna flera kommuner iäven utövas av
samverkan. Huvudsyftet med möjliggöra kommunalt huvud-att
mannaskap emellertid ytterligare förbättra förutsättningarnaär att



1419Kapitel1993:99SOU

och bygg-plan-förkommunenssamverkan medför intim organen
exploateringsprocess.integreradförinomnadsväsendet enramen

inter-skapandetfrämjassyfteñnna dettakan inteJag avatt genom
därför inteoch kanfastighetsbildningenförkommunala organ

förslag.ifrågavarandebiträda reservantemas

fastighetsbildningsmyndigheterkommunalaantalInrättandet ettav
velatantal kommunermellankonflikt20-årig ettinledde somen nu

detochmyndigheter stat-inrättabefogenheter ellerutvidga sina egna
verksam-denförunderlagetvaktslagitlantmäteriet,liga egnaomsom

negativt påinverkatbedömningarenligthar mångasKonfliktenheten.
andragällerdetoch kommuner närmellansamarbetet gemensam-stat

kartproduktionen.samordningenblanduppgifter, annat avma
föränd-övervägandenolikatillgivit upphovharKonflikten om

ansvarsfördelningen.ringar av
utsträckningifortfarandeden3.2 storharavsnittI presenterats

80.lantmäteriutredningen LUbeskrevsproblembildrelevanta avsom
organisationsalter-tillförslagvissadiskuterade ocksåutredningDenna

hand-uppgift. Deutredningensingick idirektdetta intenativ även om
följande.i detsammanfattasutredningenlingsalternativ angav

behandladeytterlighetsalternativ. DealternativenförstatvåDe var
Detverksamheterna.förstatliganderespektivekommunalisering ett av
frånutgickochodelbarhetsalternativetbenämndesalternativettredje

fastighets-tvådelas påskulleintekommunförutsättningen att uppen
in-byggde påfjärde alternativet attbildningsmyndigheter. Det man

fastighetsbildnings-inrättavalfrihet för kommunernaförde att egen
organi-oförändradprincipialternativet innebarfemteDetmyndighet.

utvecklingenuttalatmöjlighet sättpåmed styrasation, att ettmen
problemområdendeslutligenalternativetsjätteframöver. detI angreps

utgångs-frånlantmäteriverksamhetenikonstaterades annanensom
gällandefrånutgickAlternativet attorganisatoriskt.punkt än rent

fastighetsbild-handi förstaförändras, attskulleregelsystem genom
intressenmotstridigafall ingai deförenklasskulleningsverksamheten

finns.
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9.2 Förenklingar rörande fastighetsbildning och

fastighetsregistrering

9.2. l Vissa successiva förenklingar

Inledningsvis kan konstateras förenklingar och effektiviseringaratt av
förrättningsverksamheten sker fortlöpande både det gällernär det
grundläggande regelsystemet och arbetsformerna.

Sålunda har fastighetsbildningsutredningen och dödsboutredningen
resulterat i författningsändringar med syfte bl.a. underlätta för-att
rättningsförfarandet.

Inom lantmäteriet pågår det s.k. HELAS-projektet berörsom-
verksamheterna ekonomi, administration och förrättningshandläggning

med syfte minska kostnaderna,att vidare i det följande underse-
rubriken ADB-stöd i ärendehandläggningen. Ett projekt För-annat -
rättnings-MBK har nyligen avslutats. berördeDet mätning, beräkning-
och kartframställning och redovisning i förrättningsverksam-annan
heten.

Nuvarande regler möjligheter till enkelt förfarande vidett enklager
förhållanden, något emellertid inte alltid tagits till Förenk-som vara.
lingar till priset alltför låga formkrav innebär erfarenhetsmässigtav
framtida problem. Så har blivit fallet med de tidigaret.ex. instituten
avsöndringar och ägostyckningar gällde fram till 1926.som

finnsDet skäl utveckla de möjligheteratt fastighetsbildnings-som
lagen medger ytterligareatt produktutformningen i hand-anpassa
läggningen. dagl handläggs i princip alla förrättningar likartatpå ett

tillsätt. I övervägande delett manuellt dettaär mångasystem gånger
rationellt. En ökad anpassning till behoven i varje särskilt fall bör
däremot möjlig hjälpuppnå medatt den teknikvara står tillav som
buds i dag.

9.2.2 Fastighetsbildningskostnadsutredningens förslag

Fastighetsbildningskostnadsutredningen FBKU har i betänkandet
Kostnader för fastighetsbildning SOU 1990:9 bl.a.m.m. noterat
följande avseende förenklingar i fråga fastighetsbildning:om
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iintedetutredaanledning närmarefinnsdetVi att omattanser
fastighetsbildningståndfå tillmöjligtskullefallenkla att envara

beslutarbaraFBMnärvarande,för attsätt än t.ex.på genomannat
utredaanledningñnns också ettattfastighetsbildningen. Detom

kontrollin eftersakägarnamaterialdär detförfarande avgersom
dockförfarande ärsådantregistrering. EttförgrundtillläggsFBM

villVidarekrävs.mätningfalllämpligt i demening inteenligt vår
medriskerbeträffandeanfördeinledningsvisvivadvi påpeka

bl.a. övervägautredningsinibörLMVformkrav.alltför låga om
grundtilldirekt läggsavtallösning därlämpligt meddet t.ex.är en

tvisterframtidaundvikafördet,registrering eller omför attom
huvud-FBM. Enbeslutskall krävasalltidinnebörd, ettavtalens av

fastighetsbildningförparallellagivetvis tvåfråga systemär om
fastig-ochfastighetsbildningförkostnadermedför lägretotalt sett

hetsregistrering.
uppkommakansannoliktförenklingarpeka påVi vill också att

beroende påvarierastandardenlåteromfattningökadimanom
förrätt-dagensväl såmycketkan attkrav. Detanvändarnas vara

traditionvissefterredovisasochhandläggsgradalltför höginingar
Å ihöjasbehövastandardensidan kanandrametoder.gamlaoch

förmetoderlämpligasaknas attnärvarandeavseenden. Förvissa
angelägetdetVi attstandard.optimaltillsig framsöka anseren

frågan.utrederLMV
ibestämmelsernautredningsarbetet nämnsförriktlinjerna attI

förenk-förförutsättningargivithaPBL kanoch bygglagenplan
plane-Förhoppningsvis kommerförrättningsförfarandet.ilingar

samrådsförfa-FBM:sunderlättaför PBLinomringen attramen
ochredovisaskommerallmänintressenolika attrande attgenom

genomförandefrå-harVidareplanering.i kommunernasbedömas
ihade bygg-deniplats PBL änframträdandefått meragorna en

detaljplaninomfastighetsbildningenmedförabörnadslagen. Det att
funnit PBLvi intehardetta attgenomföra. Utöverlättareblir att

förrättningsförfarandet.förenklingtillmöjlighetermedfört ökade av
hanteringenformelladensamordningpåpekavill dockVi att aven

medföraborde kunnafastighetsbildningsärendetplanärendet ochav
kostnader.totalalägre

ärendehandläggningeniADB-stöd9.2.3

statliga lantmäte-hand deti förstainomförrättningsverksamhetenFör
HELASADB-baseratutarbetatLMV systemriet har somett --

ekonomiförfunktionerochHLShandläggningssysteminrymmer ett
administration EA.och
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Det saknas i dag handläggningssystem fastighets-handharett som
bildning och fastighetsregistrering i obruten kedja. Dagens systemen
för datautbyte mellan fastighetsdatasystemet FDS och HLS i prin-är
cip enkelriktat på så data förssätt från tillöver FDS HLS. Nåratt
förrättningen avslutats i HLS överförs registerunderlag till papper.
Därefter sker manuell registrering i registerunderlagetFDS med som
grund.

För rationalisera förrättnings-såväl registreringsverksam-att som
heten och minska dubbelarbete det angeläget fåär HLS och FDSatt

samverka vid utbyte data.att Detta kan göras på två sätt:av

l HLS använder befintliga transaktioner och specifikationer filerpå
i dagens FDS-FR eller

2 och integrerat handläggnings-ett registreringssystemnytt och
byggs.

Båda alternativen kan uppfylla uppställda krav.
Alternativ 1 kan i första skede verka billigare och mindreett kom-

plext då det innebär vidareutveckling det befintliga HLS. Riskenen av
dockär lösningen blir stelbent ochatt omodern redan från början

eftersom de applikationernatvå FDS-FR och fortfarandeHLS i stor
utsträckning kommer fungera oberoende varandra.att av

Alternativ 2 bygger på FDS-FR och handläggningssystemetatt
samverkar och användaren upplevs enda applikation. Detav som nya

kan utvecklas enligt Clientserver-principensystemet avsnittse 4.2.3
där kommunikation sker enligt förutbestämda regler. Ett nytt system
utvecklat efter denna princip det dessutom möjligt förgör andra aktö-

kommuner, bygga lokalat.ex. applikationer efter de specifika-attrer,
tioner då givits server-applikationen FDS-FR. deFör kontorsom av

skilda skäl inte skulle vilja installera handläggningssystemetsom av
eller utveckla lokala applikationer finns då möjlighet levereraattegna
data till FDS användandet enbart server-applikationen FDS-genom av
FR. Det bör också påpekas enligt denna modell inteatt ett nytt system

beroendeär organisation då skiljer handläggningpå ochsystemetav
godkännande. Användarna tilldelas olika behörighet efter ansvar.
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med9.3 fastighetsregistreringIntegrering av

fastighetsbildning

Fastighets-1976:56, berördesitt betänkande, Fastighetsdata SOUI
fastig-beträffandedatakommittén organisationsfrågorFADAK även

Kommittén beskrev bl.a.hetsregistreringen och inskrivningsväsendet.
fastighetsregistreringeneffekterna fördelarna föraoch med överattav

till 242 f..betänkandetFBM s.
rationellt ha slutledetframhölls särskilt det mindreDet attatt var

läggai fastighetsbildningen fristående myndighet,hos måstesomen
för utföraned före registreringen ochmöda tolka beslutenpå attatt

registerkartornaVidare skrivna registret,kartarbeten. påpekades detatt
ofta fanns hålloch arkiverade förrättningshandlingarnade på änannat

fastighets-utsträckning nämligen hosdär de i betydande användes,
bildningsmyndigheterna.

faktorer taladeEmellertid fann också radFADAK mot attatt en
bedömningföra fastighetsregistreringen till Vid samladFBM.över en

för-organisatoriskför inte föreslå sådanstannade någonFADAK att
beträf-gälldeändring fastighetsregisterverksamheten. Detsammaav

80 redovisadefande inskrivningsväsendet. Lantmäteriutredningen LU
Lantmäteri-i betänkandedock delvis ståndpunkt sittmotsattsenare en

verksamheten lokala organisation.och dess
fastighetsregist-också har handFBKU noterade FBMatt om om

fastighetsbildningenreringen tillgång till registeruppgifter vidhar man
information. Registreringsverksamhetenkostnader för dennautan extra

beredningbilligare särskildkan det hela blisåledes på tagetstora om
specialisering iminskadföre registrering undvikas,kan även om en

sig fördyrande registreringsverksamheten.kan verka Enpå gemensam
innebära förbättradeorganisation bör enligt meningFBKU:s även

möjligheter rationaliseringar, vilket i sin ledertill förenklingar och tur
till lägre kostnader.

199192 iRegeringen regleringsbrevet för LMVi budgetåretgav
möjligheter rationali-översiktligt redovisa alternativauppdrag attatt

sammanfatt-fastighetsregistreringen. följande hämtatDet är ursera
ningen till utredningspromemoria.LMV:s

rationalisera fastighetsregi-funnitLMV har det bästa sättetatt att
streringen funktioner samhället byggtsamordna deär att uppsom

äganderät-fastighetsinformation ochför tillhandahålla garanteraatt
huvudalternativtill innebärfast egendom. LMVDet attten som
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förordar fastighetsbildning, fastighetsregistrering, inskrivnings-att
väsende åsättande fastigheters taxeringsvärden blir föremålsamt av
för strukturöversyn. Rationaliseringseffekten sannoliktuppgåren
till 50-100 mkrår.

Utöver de ekonomiska för förändringsådan ñnnsargumenten en
starka motiv i behovet skapa organisation bättreäratt en som
anpassad till kundernas behov. Allmänheten kommer beställaresom

enklare ochmöta lättöverskådlig myndighetsstruktur.att en mer

iLMV har Lantmäteriets förslag till inriktning verksam-rapporten av
heten under 1990-talet L194 lyft fram frågan samordning FBMom av
och FRM. LMV har därvid beskrivit hur myndigheten möjlig-påser
heterna med hjälp ADB-teknik effektivisera produktions-helaatt av
kedjan från det ansökan fastighetsbildning inlämnas till FBMatt om
till dess förrättningen har registrerats.

förväntadeDe effekterna har i grunden Viktigasttvå orsaker. är
den rationalisering följer direkt den tekniken. finnsDetsom av nya
också komponent beror arbetsmomentpå i begränsadatten annan som
omfattning flyttas från tillFRM HitFBM. hör den kompletteringt.ex.

registerkartaregisterkartebas förutsättsFBM ledgöraav ettsom som
i det inledande utredningsarbete alltid ingår i förrättningshand-som
läggningen. Det viktigt betona syftet inteär systematisktäratt att att
lasta arbetsuppgifteröver Avsiktenpå FBM. undvika dubbel-är att
arbete tillvara uppgifter normalt redan bör finnasatt ta settgenom som
tillgängliga på FBM.

Även det således möjligt driva rationaliseringenär med kraftattom
inom för den nuvarande organisationen möjlig-LMV attramen menar
heterna till samordning fastighetsbildningen och fastighetsregistre-av
ringen bäst tillvaratas funktionerna sammanförs till organisa-om en
tion.

Skälen till detta flera. villLMV servicen tillär sätta sakägarna
främst. denI nuvarande organisationen olika myndighetertvåsvarar
för sin del produktionskedjan. totala handlåggningstidernaDevar av

i vissa fallär oacceptabelt långa, vilket bl.a. kommit till iuttryck
regeringens krav lantmäterietpå inom treårsperiod sänka denatt en
totala handläggningstiden 15med Med enhetlig organi-procent. en
sation och sammanhållet produktionsansvar detLMVett ärattanser
lättare leva till kundernas och statsmakternas förväntningar.att upp

LMV vidare den nuvarande arbetsmodellen har inbyggdaattanser
brister i fråga effektivitet och rationalitet. Det bäst också förär attom
fastighetsregisterverksamheten organisera arbetet efter den princip som
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sammanfattasbrukarinformationshantering ochförgällerallmänt som
vid källan.registreringprincipenunder

framförtsammanhangolikahar iför kommunernaFöreträdare
innebörd.förslag med samma

fastighetsregistermyndigheterna ärsärskildaavveckling de ettEn av
dvs.vid källan,registreringutvecklingi generellviktigt led moten

avslutandeRegistreringsfunktionen skall utgörafattas.besluten ettdär
i FDS.registrerasskallandra beslutfastighetsbildning ochvidled som

kommervilketlagreglering,i avseende kräver attFörändringen detta
i utredningens två.etapptas upp

i formbl.a.förberedelser,vissaIntegreringen förutsätter ut-av
rådgivningtillsyn ochinslagbildningsinsatser. Andra samtär upp-

rutinerangelägetkontorsrutiner. Detnödvändiga är attbyggandet av
kvalite upprätt-högafastighetsdatasystemetsinnebärskapas attsom

Även anslutning tillibehandlas i tvåkommeraspekterhålles. etappatt
författningsarbetet.

förrättningsförberedelservissaiMedverkan9.4

i frågaarbetemyndighetensutredningsdirektiven egetI att omanges
Vissamyndighetsuppgifter.omfatta detfastighetsbildning skall ärsom

förrättningsförberedelserfastighetsbildningarbetet meddelar t.ex.av
berörd kommun,utföraskonkurrens kunnaunderbör enavav--

avsnittetkonsultbasis. Iuppdragsorganisation eller påstatligfristående
myndig-förrättning ärvilkafrågan8.3.3 har moment somenavom

vissavid handenAnalysen momenthetsutövning analyserats. attger
myndigheten.utanförväl utförasmycket kan

förrättning-genomgånggjortsutredningens arbete harUnder aven
dendelgjorts huruppskattning harolika En stormoment. avavens

respektiveenkelivarjeförtidentotala går moment enensom
under-åstadkommavaritAvsikten harförrättning.komplicerad ettatt

utanförutförasförsiglämparvadför överväganden attlag somom
förrättning,enkelbaserad påGenomgångenmyndigheten. är av-en

anläggningsförrättning.komplicerad,ochstyckning, en
tids-30sigvisar detförrättningenden enkla procentVid att av

utförasuppgifter måstetill sådanahänföraskanåtgången avsom
motsvarandeförrättningenkomplicerade ärVid denmyndigheten.

fårutföras någonskallarbetet45 Omandel manprocent. annanav
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räkna med tidsåtgången för kontroll kommer öka. Dessutomatt att
kommer den samstämmighet i dag finns i organi-som en gemensam
sation brytas, dvs. hanteringen blir mindre smidig, svårareatt att styra

Däremot kan både kostnader och den totala handläggningstidenm.m.
ledtiden minska.

uppgifterDe i princip kommer i fråga för handläggningsom av
organisation myndigheten fastighetsutredning, värdering,än ärannan

fastighetsråttslig beskrivning, andelstalsberäkning teknisk utred-samt
Ävenning och fältarbete. plantolkning, teknisk beskrivning och upp-

rättande karta hör till denna kategori.av
Den bedömningen har gjorts den framtida totala förrättnings-att av

verksamheten uppskattningsvis 50 kan upphandlasprocentca av myn-
digheten i form vissa förrättningsförberedelser.av

förrättningsverksamhetenI kommer således frågan beställar-om
kompetens aktualiseras. Erfarenheterna från Vägverkets införandeatt

beställar-utförarorganisation avsnitt 6.2se visar det olikaattav en av
anledningar formaär svårare självständig beställarroll regio-påatt en
nal nivå. Redan finns det visserligen erfarenhet upphandlingnu av av

värderingstjänster inom förrättningsverksamheten. finns dockt.ex. Det
a.ll anledning uppmärksam på det krävs ytterligare kompe-att attvara

för den rollen och konkurrenssituationen varierar myckettens attnya
i landet.

Även med beaktande dessa lämplighetsöverväganden förut-ochav
sättningar kommer det handla vissa för-sättet delarattnya upp av
rättningsarbetet med sannolikhet innebära substansielltstor att ett
bidrag till främja ökad konkurrens inom området. kart-Denatt en nya

fastighetsmyndighetenoch kommer behålla såväl det reella detatt som
formella för myndighetsutövningen vilket skapar den önsk-ansvaret

tydlighetvärda eftersträvas.som
Upphandlingen vissa förrättningsförberedelser innebäratorde attav

förrättningslantmätaren i utsträckningstörre vad sker förän när-som
varande besöka förrättningsställetmåste för besiktning och kontakter
med sakägarna. förDetta entydigtpå sedan kunna lämnasättatt ett
instruktioner rörande utstakning, inmätning till den organi-t.ex. m.m.
sation utföraskall förrättningsförberedelserna. innebärDettasom
ökade insatser från förrättningslantmätarens sida i flertalet för-
rättningar. lederDet emellertid samtidigt till höjd förrättnings-en
kvalitet och högre servicenivå sakägarna, vilket hargentemoten
efterlysts från olika håll.



1499Kapitel1993:99sou

i framtidenförrättningsform kommer ävenFastighetsbildning i att
bygglovsakägarnaförrättningar är överens,antal enklainnehålla ett

tillförrättningarsådanaförviktigt attfinns ävenm.m.. Det är att se
medgerReglernahandläggningstiderna korta.blir låga ochkostnaderna

frånunderlagutnyttjakanförrättningslantmätareniredan dag att
hålla kost-syfteförrättningen. Ivid beredningensakägarna att nerav

möjlighetdennaviktigthandläggningstider detoch utnytt-nader är att

jas.

och byggprocessenIntegrering i plan-9.5

integra-fastighetsbildningensfråganarbete harUnder utredningens om
MBK-verksamheteni penetreratstion i plan- och byggprocessen samt

integrering ochlångtgåendetillräckligtingående. För uppnåatt en
enligt den helt över-och besparingar, måsteverkliga förenklingar man

längre änaktörer och gåbland berördauppfattningenvägande experter
denochförrättningsförberedelsernaförtill kommunen attatt svarar

myndighetsutöv-förfastighetsmyndighetenochstatliga kart- svarar
avvisatslösning harsådanförrättningsförfarandet.i Enningen av

nödvändiga integre-till denmed hänsynföreträdare, bl.a.kommunala
minstintei plan- och byggprocessen,fastighetsbildningenringen av

tidsmässigt.
redovisaochtillgodoseviktenbetonasI PBL att genom-av

redovisasskallaspekterplaneringsskedet.i Dessaförandeaspekterna
Fastighetsbildningengenomförandebeskrivning. utgöri särskild enen

medparallelltdärför studerasskallplangenomförandet och ut-del i
gemensamhetsanläggningardetaljplanen. Behovetformningen avav

effektstyrande påsärskiltfastighetssamverkan hareller enannan
detaljplanerna.utformningen av

bakgrundsmaterialetdelGenomförandebeskrivningen utgör en av
rättsverkan.självständigintehar dock någonför planbesluten. Den

fastighetsrättsligadetgenomförandebeskrivningen berördenI mån
prövningförvägledande FBM:sden kunnagenomförandet varaavses

anläggnings-FEL,fastighetsbildningslagenenligtförrättningarvid
vägle-beskrivningen ärAttledningsrättslagen LL.lagen AL och

samrådsytt-uppfattasden bör på sättdande innebär ettatt somsamma
viss fråga.förmyndighet medrande, enansvarsom avges av en

uttryck för hur kommunenssåledes attBeskrivningen anserorganger
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viss genomförandefråga bör lösas. inställningDenna inte bind-ären
ande för FBM, myndigheten skyldigär den aktuellaprövautan att
åtgärden enligt reglerna i respektive lag och med beaktande alla deav
synpunkter framförs.som

Även beträffande kommunens handläggning frågor allmännaav om
va-anläggningar, fjärrvärmeanläggningar, kommunala blirvägar m.m.
genomförandebeskrivningen vägledande inom detaljplaneområden. Det
kan fråga vilka eller ledningar skall ha all-t.ex. vägarvara om som

respektive enskiltmänt underhåll. formellaDen prövningen enligtsker
respektive speciallag.

viktigtEtt vid behandlingen genomförandefrågomamoment av
samrådetutgör med kommunala statliga myndigheter, fastig-organ,

hetsägare och brukare. fastighetsrättsligaI frågor samrådet medär
särskiltFBM viktigt.

Nedanstående figur visar schematiskt i plan-gången och byggpro-
och vilka åtgärder fastighetsanknytningmed behövs.cessen som

Redovisningen antal delmoment ordnade i vissupptar ettovan en
tidsföljd. vissaI fall utförs integrerat led imomenten ettmer som
kommunens förkortasträvan plan- och byggprocessen. andra fallIatt

delmomentenär separerade tidsmässigt.mer
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medsjälva planarbetetochutförskommunerI många mer avmer
inne-Plantolkningplangenomförandet.effektiviserarvilketdatorstöd,

plantolk-koordinater.i Ilägesbestämsinnehållbär detaljplanensatt
fastighets-ochbestämmelserbyggnadsreglerandeningen ingår både
data bl.a.plantolkningen hämtasochplankonstruktionenUrgränser.

fastighetsbildningen. Det ärutstakningar ochför nybyggnadskartor,
samband med plan-utförs i direktfastighetsbildningenangeläget att

ikraftträdandeförändring efter PBL:sväsentligoch byggprocessen. En
erhållandegenomförd förfastighetsbildningen måsteär avatt vara
till kom-denoch närhetsnabbhetkravställer påbygglov. Detta stora

förvaltningen.munala
framförtsövertygande sättstudiebesök på atthar vidDet ettm.m.

bl.a.effektiviserapåtagligtförutsättningarfortfarande finnsdet att
och byggproces-samband med plan-fastighetsbildningen den harnär

budget-inom planfastighetsbildning skeddeall30ca procent avsen
199091.året

grundval någonADB-stöddetaljplaner med påUtarbetas t.ex. av
kommunaltekniker,samarbete mellanidatorbaserad baskartaform av

fastighetsgränserkommandeerhållsfastighetsbildareochplanförfattare
illustrationslinjer låses.ochdetaljplanens plangränseri medoch att

Därefter kanhelt.försvinnerplantolkningenitekniskaDet momentet
nybyggnads-projekteringsunderlag,fram,antal produkter t.ex.ett tas

informationenvia plotter ellerutritadförrättningskartakarta eller
integ-heltmöjliggör såledesADB-teknikendiskett.lagrad ettpå t.ex.

kostnadsbe-rationaliseringseffekter ochinnebärförfarandererat som
spar-ingar.

tyngdpunkts-deni kommuner ärutveckling betydelse mångaEn av
exploaterings-inombostädernyproduktionförskjutning från nyaav

bostadsområden.befintligakompletteringsanering ochområden till av
inneburitvisserligendelfastighetsbildningensförutveckling harDenna

framför alltställerdenenskilda ärendet,komplexitet i detökad men
planeringen.fysiskadensamordning medvad gällerandra kravhelt

tidigarehelt sätt änFastighetsbildningsfrågorna påmåste annatett
utredningfastighetsplan ochdetaljplanen, eventuellsamtidigt medlösas

anslutning till deti direktfallgatukostnadsersättning. I många ävenom
bygglovärendet.enskilda

kontinuerligtperspektivhandlar i dettaFastighetsbildningen ettom
kommunaltekni-planförfattare ochfastighetsbildare,lagarbete mellan

projektinriktatidelartillsammansolika insatserna utgördär deker ett
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arbetssätt, inte mycketså ärendevis handläggning enskilda för-en av
rättningar. förhållningssätt för olikaDetta gäller de lagmedlemmarna

organisationstillhörigheten.oavsett
Plan- och byggutredningen har i delbetänkandet 1993:94SOU

Anpassad kontroll byggandet föreslagit kommunen vad gällerattav
områden med detaljplan skall kunna besluta genomförandetatt av
planen vad byggande till-skall kunna ske någonutanavser
ståndsprövning. skall möjligt iDet detaljplanen beslutaatt attvara
tillstånd inte krävs för genomförandet. planen skall därvid vill-I som
kor för befrielse från krav tillstånd kunna hurpå åt-närmare anges
gärden skall utföras.

9.6 Administrativt förfarande

9.6.1 Grunderna för administrativt förfarandeett

Fastighetsbildning instrument behövs för såvälär tätorts-ett som som
landsbygdsutveckling. Fastighetsbildningens roll dock olika i deär
båda fallen. fastighetsbildningenI huvudsakligen instru-tätort är ett

för genomföra Fastig-kommunen fysiska planer.ment att antagnaav
hetsbildningen ofta del andra aktiviteter och berörär mångaen av

intressenter imånga plan- och byggprocessen.
förenklingFrågan och anpassning fastighetsbildningen till tät-om av

ortsförhållanden uppmärksammades i förarbetena fastighets-redan till
bildningslagen Departementschefen framhöllFBL. bl.a. vikten ettav
snabbt och enkelt förfarande inom planområden och vidare att steget
från beslut till registrering kan bli mycket kort. efterkontrollNågon av
förrättningen borde inte behövas i fall.sådana
Vid omorganisationen i 1970-taletlantmäteriverksamheten börjanav av
inrättades antal specialenheter för vissa särskilda förrättningstyper,ett
bl.a. för frågor sammanhänger bebyggelseutveckling inommedsom

dessaFör tätbebyggelseenheter skulle kommuntätorter. såsom
huvudman.önskade vara

Frågan förenkling anpassning fastighetsbildningenoch harom av
uppmärksammats vid åtskilliga tillfällen. har också skettDettasenare

i utredningens direktiv, enligt vilka former för förenkling fastig-av
hetsbildning i plansituationerenkla skall övervägas.t.ex.
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fastighetsbildningenofta hävdatfastighetsbildare harKommunala att
Deoch byggprocessen.plan-medskall integrerasutsträckningi större

integjorts harhittillssamordningssträvandenförenklings- och som
möjlighetskapai ställetLösningen kan atttillräckliga.varit attvara

detaljpla-tillanslutningfall direkt iokomplicerade t.ex.i enkla och
talardettafastighetsbildning. Föraktuellgenomföraantagandenens

fastig-gradhögi mycketredankommunala planer styrockså att nu
förrätt-iskeskalllämplighetsprövninghetsindelningen. Den ensom

prövningenmedsambandiredanhuvudsakning ihar ägt avrum
planen.

i enklaförrättningsförfarandetmedförlösningenangivnaDen att
Syftetförfarande.administrativtmedfallokomplicerade ersättsoch ett

ochgenomförandetfastighetsrättsligaförenkla dethärmed bl.a.är att
rationellt Ansvaretsätt.påoch byggprocessenplan-hålla ettsamman

åvila kommunerna.förfarandet skalladministrativaför det
områden.detaljplanelagdatillförfarandet knytsadministrativaDet

vadmarkanvändningen,detaljplan reglerar t.ex.Lagakraftvunnen som
markenhardetaljplanengatumark. Genomochskall kvarters-vara

administrativadetändamål. langivetlämpad förvaraktigtprövats
alltilämplighetåtgärdens görasprövningförfarandet kan aven

detaljplanen.tillhänvisningväsentligt engenom
PBL-kommunensmeddelargranskningärendeberedning ochEfter

iantingen plenummotsvarandebyggnadsnämnden ellermyndighet
inne-Beslutetbeslut.tjänstemankommunaltilldelegationeller ettpå

kommerfastighetsindelningen attändringar iaktuellabär att m.m.
Ändringarna därefterförskraft.vinner lagabeslutetgenomföras om

registerkartan.och påfastighetsdatasystemeti
antagandettillanslutningimeddelas antingenBeslutet kan av en

självständigt ärende.ellerplan, ettsom
inte-intresseockså kommunernaslösning innebär attDenna att av
medförenaskanplanprocesseni ochfastighetsbildningen bygg-grera

övrigt ochifastighetsbildningenförhuvudmannaskapstatligt enett
rättssäkerhet.förstärkt

in-ejfrivillighet tvånglösning, bygger pådennaGenom som -
hos denopartiskhetensituationer dåifrånocksålösen, kommer man

ifrågasättas.kanvid KFBMtjänstemännenkommunala
ändradeförutsätterförfarandetadministrativainförande detEtt av

utredningensikommermed detta etapplagregler. Arbetet att tas upp
lagstiftningi vilkenklarläggaskommersammanhangdettaItvå. att
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ändringarna skall göras. De lagar kan komma i fråga ellerPBLärsom
FBL. Jag bedömer övervägande skäl förtalaratt ändringarna skallatt

igöras FBL.

9.6.2 I vilka situationer bör administrativt förfarande vara
tillämpligt

Det administrativa förfarandet skall tillämpbart inom detaljpla-vara
nelagda områden. Lämplighetsprövningen sker där i allt väsentligt

antagande detaljplanen. Det fasti gheträttsli genomförandetgenom av ga
i form det administrativa förfarandet i principär verkställighetav en

detaljplanebeslutet. Vid begränsningen till sådana områden kanav
emellertid uppenbara orimligheter uppstå, mindrenär områdent.ex.

inte detaljplanelagdaär omgivnaär detaljplanelagd mark.som av
Huvudregeln behöver därför kompletteras i syfte möjlighet föratt ge
vissa begränsade avvikelser. utvidgningEn det kommunala ansvaretav
förutsätter så entydigt utformade regler framtida kompetenstvisteratt
mellan kommuner och de regionala kart- och fastighetsmyndigheterna
undviks. Avgränsningen området för det administrativa förfarandetav
får läggas fast myndigheten efter överläggningar med berörd kom-av
mun.

För Stockholm, Göteborg och Malmö gäller endast marginellatt en
andel fastighetsbildningsåtgärder sker inom icke detaljplanelagdaav
områden. Här det rimligtär administrativt förfarande kan tillämpasatt
i kommunerna i dess helhet, med de allmänna begränsningar jag i
övrigt föreslår för det administrativa förfarandet.

administrativaDet förfarandet förutsätter berörda fastighetsägareatt
i frågaär överens nybildning och ombildning fastigheter, rättig-om av

hetsupplåtelser och inrättande gemensamhetsanläggningar enligtav
fastighetsbildningslagstiftningen FBL, AL och LL. I de fall då sådan
enighet inte föreligger skall åtgärden handläggas i förrättningen av
den statliga kart- och fastighetsmyndigheten.

För det administrativa förfarandetatt skall tillämpas följandemåste
villkor uppfyllda:vara

berörda fastigheter skall belägna inom sådant område där detvara-
administrativa förfarandet kan tillämpas,
frivillighet överenskommelse mellan parterna,-
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betaldersättningenöverenskommelsen uppfyllda och ärvillkoren i är-
och

tillgodo-intressenpanträttsinnehavareseventuella rättighets- och-
sedda.

smidigtochenkeltförfarandet skalladministrativadetFör att vara
ersättning ochfrågoraktiva och bl.a. löserkrävs sakägarna äratt om

tillträde.
administrativaför detinomhanterasRättigheter skall kunna ramen

fastigheter.ombildningnybildning ochförfarandet, vidbåde t.ex. av
intressenrättighetshavares måsteInteckningshavares och annan

förfarandet skallförPraktiska skäl talartillgodoses.också att vara
förfåroskadlighetsprövning. Kommunenförenat med ansvaret atten

förbetydelseväsentligenåtgärdeni fallaktuella ärpröva utanom
tillgodo-falletinte bedömskreditgivarna.dvs. Om sårättsägarna vara

ochdessakontaktarsakägarnaintressenrättsägarnas attgenomses
kan kom-Ovanståendeaktuella åtgärder.införskaffar medgivande till

aviseringsförfarande tillbineras rättsägarna.med ett

praktikenförfarandet iadministrativa9.6.3 Det

fastighetsrättsligaförfarandet för detadministrativaAvsikten detmed
dennahanteringen ochförenklaplangenomförandet typär attatt av

naturligt ochoch sättinsatser i plan- påskall komma ettprocessen
vid tillfälle.rätt

normaltskallplangenomförandeinsatsernafastighetsrättsligaDe
bådeinsatseri anslutning till planarbetet. Dessaförberedas enavser

utstakningochbeskrivningtillhörandemeddokumentation kartapå
nyexploaterings-itorde kartanutmärkning Normaltmed marken.på

Till kartandetaljplaneförslaget.handlingarna tillkunna tillhörafallet
avtaleventuellthandlingar kan behövas,de övrigafogas t.ex.som

panträttsmedgivande.vidöverenskommelse och behov
kunnasåledesutställningsförfarandet bordesamråds-I presen-resp

plangenomföran-fastighetsrättsligaredovisar detkartateras somm.m.
skullefastighetsmyndighetenregionala kart- ochmed dendet. Samråd

rörandelänsstyrelsensamråd medsamband med eventuelltkunna ske i
förutsättning-klarläggerPrincipsamråddetaljplanen. bör äga rum som

meddelasdetaljplanenmedfall. sambandför övriga I ettantasattarna
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villkorat beslut ändringar i fastighetsindelning Vinnersom avser m.m.
detaljplanen laga kraft gäller detta också det beslutet intesenare om
besvär har anförts särskilt dettaöver beslut.

När det finns tidigare detaljplan eller fastighetsplanantagenen
fattas beslut efter viss formell ärendegranskning, liknandeett separat
den sker i lagfartsärende. Eventuellt sker prövningt.ex. ettsom attav
åtgärden inte strider plan respektive lämplighetsvillkorenmot antagen
i fastighetsbildningslagstiftningen. Sådant beslut fattas bygg-t.ex. av
nadsnämnden eller kommunal tjänsteman på nämndens delegation.av

administrativaDet förfarandet skall kunna tillämpas när t.ex. onyt-
tiga samfälligheter ringa värde jfr 6:6 6:7FBL och skall avveck-av
las. Om någon berörd yrkar ersättning måste dock överenskom-part
melse träffas och ersättning erläggas för förfarandet skall kunnaatt
fullföljas i administrativ ordning.

Även vid fastighetsbestämning berör många sakägare ocht.ex.som
där skriftlig överenskommelse praktiskt besvärligtär erhålla böratt ett
administrativt förfarande under vissa förutsättningar kunna tillämpas.
Om ingen berörd sakägare har framställt särskilt yrkande skulle detta
kunna tolkas tyst medgivande till åtgärden. inteFörett attsom
förfarandet med medgivande skall kunna missuppfattastyst någonav
slutförs ärendet först efter viss utställningstid. ingaHar synpunkteren
eller yrkanden inkommit avslutas ärendet administrativtettgenom
förfarande. frågaDenna kommer vidarestuderas i utredningensatt

tvâ.etapp
beslutetNär har vunnit laga kraft för kommunen förändringarna

fastighetsindelningen i fastighetsdatasystemet. Kommunenav m.m.
ajourhåller också aktuell storskalig registerkartaregisterkartebas.
Principen skall kommunen registrerar de ändringar i fastig-attvara
hetsindelningen det administrativa förfarandet resulterarm.m. som
Kommun helt saknar i detta avseende kan dock eftersom resurser
överenskommelse låta den regionala kart- fastighetsmyndighetenoch
ombesörja registreringen.

Den centralmyndigheten bör tillsynsmyndighet ställa vissanya som
krav registreringenpå i fastighetsdatasystemet. Syftet härmed är att
upprätthålla fastighetsregistrets höga kvalitet. Tillsynen skall utövas
framför allt utbildning, information och rådgivning.genom

Genomförandekarta med tillhörande beskrivning och eventuellt
övriga handlingar hör till ärendet arkiveras i kommunens ellersom
kart- fastighetsmyndighetensoch arkiv.
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tillämpasinteförfarandeadministrativtbör9.6.4 När

isammanhangi allainte tillämpasadministrativa förfarandet kanDet
anslutning till plan- och byggprocessen.

administrativa förfaran-detinte hanteras enligttypfall kanFöljande
det:

fastighets-iemellan,oenighet sakägaretvångsfallen, dvs. vid t.ex.-
ochklyvninginlösen,ochinslagregleringssituationer med tvångav

fastighetsbestämning,

panträttsförhållanden. Ikomplexamedkomplicerade ärenden, t.ex.-
statligatill denhandläggningenöverlåtafall kan kommunendessa

fastighetsmyndighetenochregionala kart-

sak-berör kommunenåtgärd,begärsakägare ävennär att somsom-
fastighetsmyndig-ochstatliga kart-denskall handläggasägare, av

heten samt

fastighetsbildningslagstift-vid sidanförrättningsinstitutvissa av-
legalisering.äganderättsutredning ochenligt lagenningen, bl.a. om

regionaladendetaljplan skall hanterasFastighetsbildning utanför av
fastighetsmyndigheten.ochkart-

Kompetensfrågor9.6.5

hos denfastighetsrättslig kompetenskravställas påmåsteDet som
administrativa förfa-deti samband medhandlingarupprättar m.m.

för-erfarenhetbakgrund ochbör harandet. Denne ensomsamma
där det§till 11 kap 4 PBLövrigt hänvisasrättningslantmätare. I anges

ochomfattningpersonal i dentilli övrigt ha tillgångskall....BNatt:
skall kunnanämndenbehövs försärskildamed den kompetens attsom

tillfredsställandeuppgifter sätt.sina påfullgöra ett
fungeranderegisterkvalitet krävstillMed hänsyn sam-enm.m.

fastighetsmyndigheten.regionala kart- ochmed denverkan
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Ett lämpligt lösa kompetensuppbyggnadensätt kanatt attvara
myndigheten successivt erbjuder utbildning överför kompetens tillsamt
kommunen.

9.6.6 Konsekvenser det administrativa förfarandetav

administrativaDet förfarandet innebär förenkling fastighetsbild-en av
ning med anknytning till plan- och byggprocessen i fallde inga mot-
stående intressen föreligger.

Frågan rubbat förtroendeförhållande vid kommunal fastig-om
hetsbildning avföraskan i fråga ärenden med kommunala intres-om

ställs enskilda intressen i tvångssituationer. För-mot t.ex.sen som
slaget innebär därmed ökad rättssäkerhet och enkelhet.en

Många de förekommit för kommunal fastighets-argumentav som
bildning bedöms bli uppfyllda, bl.a. integration i plan- byggpro-och

och i MBK-verksamheten valfrihet beträffande regi,samtcessen egen
samverkan med andra kommuner eller konsult.

Med utgångspunkt från nuvarande regelsystem blir det kommunen
själv fastställer för administrativadet förfarandet.taxasom

kommunernaDá får tillgång till kunnande vad registreringett avser
i fastighetsdatasystemet, kan kommunerna också ajourhålla detta sys-

vad gäller planer och adresser. idagDetta sker endasttem t.ex. av
få kommunernågra vid sidan de har fastighetsregister-av som egen

myndighet.
administrativaDet förfarandet innebär aktiv frånmedverkanen mer

sakägarnas sida, detnär gäller träffa avtal ordnaoch medt.ex att att
medgivande från panträttshavare. Sakägaren själv exploatör ellert.ex
via konsult skall kunna fram beslutsunderlagäven behövs ita som
ärendet karta tillhörandet.ex. och beskrivning. fastighetsäga-Det är

initiativ till det administrativa förfarandet fram-tarren som genom en
ställan till PBL-myndigheten.

Till nackdelarna hör svårigheten för medborgare och fastighetsägare
för administrativadet förfarandetgränsen går. Berörsatt veta var

tätortsfrågor sigvänder fastighetsägare normalt till kommunen, i syn-
nerhet koppling finns till byggärende. Kontakterna igår mångaettom
fall också via bank eller mäklare kan hänvisa till instans. Omrättsom
osäkerhet i övrigt råder vänder sig den sökande också tillnormalt
kommunen sinmed förfrågan.
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risk för detfinnsvill i detta sammanhang peka detJag på attatt en
tvistiga fastighets-medkan visst dubbelarbete i sambanduppstå attett

förfarandet kommunfrån administrativa hosbildningar flyttas det en
fastighetsmyndigheten.förrättningsförfarande ochtill vid kart-ett

förtroendefullt samråd.risk bör kunna begränsasDenna ettgenom
öppnasöka tacktroligtviskonsultmarknad kommerEn att vare
antal kommuner kom-införandet administrativa förfarandet.det Ettav

skaffai stället försannolikt upphandla denna tjänst attatt egenmer
kompetens området.på

förrättningsförfarandet9.7 aktivaDet

tillämpasaktiva förrättningsförfarandet skalltraditionella ochDet
Förrättningsförfarandetutanför administrativt förfarande.område med

komplicerade fallvid bl.a.skall också tillämpas inom detta område
och tvångsfall.

förbetydelsefull rollFörrättningsförfarandet spelakommer att en
avsnittlandsbygdsutveckling, avsnitt 4.1.positiv Av sammaseen

förrättningsförfarande också i sambandframgår aktivtbetydelsen ettav
sker ochinvesteringar i traditionella infrastrukturenmed de den som

1990-talet.under återstodenkommer skeatt av
komplicerade fastig-deSammantaget innebär detta merpartenatt av

förrättningsför-aktivthetsbildningsfallen handläggas ikommer att ett
ansvariga.statliga myndigheternafarande med de regionala som

förmåganförrättningsförfarandet beror mycketFörtroendet för på
enklaförfarandet erbjuder för såvälutnyttja de möjligheteratt som

förrättningsförfarandetförkomplicerade ärenden. Förtroendetsom
områdena markåt-viktigt för inombedöms särskilt utvecklingensom

ersättning fastighetssamverkan.komst- och samt
möjligt lösalösningar förutsätter detLämpliga lagregler gör attsom

inte minst införförrättningsfrågorna effektivt gällerpå Dettasätt.ett
säker-naturvårdensgenomförandet satsningar järnvägar,vägar,av

förangeläget alladeställande under åren. Detnärmaste ärm.m.
kvalitet, snabb-förfarandet effektivt, dvs. kännetecknasärparter att av
förutsätter bl.a.kostnader.het, enkelhet, rättssäkerhet och låga Detta

till svårig-opartiskhet ochförrättningsförfarande präglasett som av
hetsgraden anpassad kompetens.
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ändringar iDe m.fl. lagar i kraft vid årsskiftetFBL trättsom
199293 positiva i utvecklingen förrättningsformenär försteg attav
lösa markåtkomst- och ersättningsfrågor.

viktigEtt område till-hanteringenåterstår äratt tasom upp av
ståndsfrågor avvägningen mellan allmänt och enskilt intresse.rörsom

handlar detHär det allmänna för sin viljauttryck i plan-attom ger
eller koncessionsbeslut, det i övrigt i huvudsak enskildaärattmen
intressen styr.som

för förrättningslagstiftningInom gällande åligger det fastig-ramen
hetsbildningsmyndighet olika intresseavvägningar. degöra Näratt
allmänna intressena föregås förrättningsprövningenstarkaär dock som

normaltnämnts plan- eller koncessionsbeslut. Förrättnings-ettovan av
förfarandet kan då betraktas genomförandemedel. Inomettsom om-
råden där förrättningsformen tillämpaskan har den heltnästan ersatt
andra genomförandeinstrument inlösen och expropriation.såsom

förslag till banlag finns.Ett ochLMV banrätten ersätt-attanser
ningsfrägoma bör lösas förrättningsförfarande grundat påettgenom en
arbetsplan. Förfarandet skulle då komma likna det används föratt som

tillskapa ledningsrätt grundat koncession eller detaljplan.påatt
förrättningsförfarandeGenom kan skadebegränsande åtgärderett

markbyten och byggande ersättningsvägar utredas ocht.ex.som av
beslutas i samarbete och ofta i samförstånd mednära Ersätt-parterna.
ningsanspråk kan hanteras snabbt, enhetligt tilloch rättssäkert och
lägre kostnader inom förrättningens L194 framgårAv attram. av
10 000 förrättningsâtgärder med ersättnings- värderingsinslagoch

2 000 förrättningslantmätaren formelltavgörs beslutettca av genom
i ersättningsfrågan. dessa överklagas 50 ersättnings-Av vadca avser
frågan. Förrättningslantmätaren också i övriga fallupprättar många

förslag tillgånger överenskommelse sedan berörda sakägaresom
och därmed kommer frivillig uppgörelse till stånd.accepterar en

finns i fleraDet dag olika försvaretslösa behov mark-sätt att av
åtkomst. Markåtkomsten löses i dag huvudsakligen avtal ellergenom
förrättning, varvid avtal den vanligaste formen.är För underlättaatt
markåtkomsten i olika situationer har tagit fram promemoriaLMV en

försvarsätt, innehåller förslag till föroch ändamåletom som en ny
anpassad rättighetsform.
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Övergångsfrågor9.8

Förslaget innebär bl.a. de kommunala fastighetsbildnings- ochatt
fastighetsregistermyndigheterna avvecklas. Hanteringen de inne-av
liggande ärendena hos myndigheterna måste regleras.

Genom särskilt förordnande från regionala fastig-den kart- och
hetsmyndigheten till kommunal tjänsteman behövligmed kompetens
inom tidigareden myndigheten, bör den vid tidpunkten för införande

regelsystem inneliggande balansen ärenden kunna hand-ett nyttav av
läggas fullbordasoch inom respektive berörd kommun för över-att

skall skegången smidigt möjligt.så som
De reglerna föreslås från 1995.gälla den l juli Tillkommandenya

inomärenden detaljplanelagda efter tidpunktområden denna skall
alltså handläggas antingen administrativt förfarandeettgenom av
kommunen eller förrättningsförfarande den regionalaettgenom av
kart- och fastighetsmyndigheten.

Överlantmätarmyndighetens ÖLM uppgift länsstyrelsenspåatt
uppdrag för besvärsrätt vissa beslut enligt fastig-överstatenssvara
hetsbildningslagstiftningen bör avvecklas och återföras till läns-m.m.
styrelsen. regionalaDen kart- och fastighetsmyndigheten, kommersom

ÖLM:s övriga uppgifter,över kan inte för just dennaatt ta svara
uppgift, då detta skulle innebära myndigheten, för myndig-att annan
hets räkning, granskar den verksamheten utifrån aspekteregna som
myndigheten redan har tagit i beaktande vid ärendehandläggningen.

9.9 Sammanfattande bedömningar

denFör organisationen det angeläget optimaltpåär sättatt ettnya
kunna tillämpa gällande fastighetsbildningslagstiftning på så rättsen-ett
ligt, aktivt, opartiskt och effektivt möjligt.sätt som

Beträffande olika samhällsintressen jag följande bedömningar:gör
Fastighetsbildningen fastioch ghetsindelnin grundläggande förärgen

samhällets infrastruktur.
PBL har medfört ökade möjligheter driva arbetet inom plan- ochatt

byggprocessen effektivtpå pågåendesätt. Den PBLöversynenett av
leder med sannolikhet fram till förenklingar. Fastighetsbildningenstor
handlar i detta perspektiv kontinuerligt lagarbete mellan fastig-ettom

13-10696
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ärendevisahetsbildare, planförfattare kommunaltekniker.och Den
projektinriktathanteringen härvid arbetssätt.ersätts ettav mera

fasti ghetsrättsliga plan genomförandetFastighetsbildningen detutgör
kommmunaltbeslut förutsätter planmässiga ställningstagandendär av

Fastighetsbildningen således i dessa sammanhangPBL-organ. utgör
ochträffade avtalofta enbart verkställighetsbeslut grundvalpåett av

detalj- ellerlagakraftvunnendylikt där resultatet medöverensstämmer
fastighetsplan.

administrativtjagi förenkla föreslårSom led ettett att processen
inom detaljplan.förfarande för fastighetsrättsliga genomförandetdet

och detförfarande skall tillämpas berördaDetta är överensnär parter
avtalöverenskommelse ochadministrativa grundasbeslutet kan på

fastighetsplan.detalj- ellermeddelas i överensstämmelse med aktuell
reglerar markan-Kopplingen till detaljplanen följer dennaattav

fastighetsbildningen.vändningen och därmed styrande förär
medförtpolitik beträffande de areella näringarna harStatens en

utveckling kräver andraavreglering i olika avseenden. Landsbygdens
landsbygdsnäringarna.satsning traditionellaåtgärder enbart depåän

ii sektorTidigare handlade förrättningsverksamheten denna stor ut-
rationalisering.för skogsbruketssträckning insatser jord- ochom

verksamhet ocksåvid sidan dennadet angelägetNumera är att om
boendetkombinerade ändamål föråstadkomma fastigheter för göraatt

landsbygden attraktivt.på mer
infrastrukturinsatserstatligaFastighetsbildning i anslutning till

statligi första handjärnvägar och telekablart.ex. ärvägar, an-en
i formför dels undanröja eventuella olägenhetergelägenhet t.ex.att av

tillskapa be-jord- skogsbruksenheter, dels försplittrade och att t.ex.
hövliga rättigheter m.m.

ställnings-bedömningarna fram tillSammanfattningsvis leder ett
för det fastighets-innebär administrativt förfarandetagande ettsom

anknytning till detaljplanelagda områden.rättsliga genomförandet med
fastighetsbildning kommu-förenkling medför den effektivaDenna som

har krävt i samband med plan- och byggprocessen.nerna
i alltinnebär fastighetsbildningenadministrativa förfarandetDet att

myndighetsutöv-väsentligt integreras i plan- och byggprocessen. Den
i samband med fastighets-ning riktad enskild, kan bli aktuellmot som
eftersom tvistiga förrätt-bildning förs till statliga myndighetenden

administrativt förfarande.ningar inte utföras Dettakan ärettsom
nuvarandeför enhetliga statliga huvudmannaskapet. Degrunden det
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kommunala fastighetsbildningsmyndigheterna avvecklas samtidigt som
den önskade integrationen fastighetsbildning i plan- byggpro-ochav

utvidgas till alla kommuner.cessen
Mina bedömningar i fråga för fastighetsbildningansvaretom m.m.

kan härmed sammanfattas enligt följande

fastighetsregistreringen skall integreras i fastighetsbildningen,-

vissa delar förrättningsförfarandet inte myndighets-av som avser-
utövning dvs. förrättningsförberedelser,utgör bör under konkur--

kunna utföras berörd kommun, friståenderens av av en upp--
dragsorganisation eller konsultbasis,på

administrativt förfarande får kommunerna med detaljplanettgenom-
grund för det fastighetsrättsliga plangenomförandetansvaretsom
bygger frivillighetpå ochsom

statliga regionala kart- och fastighetsmyndigheter skall ha ansvaret-
för fastighetsbildning i förrättningsform, inklusive samtliga tvistiga
fastighetsbildningar.

Jag har alltså inte kunnat ñnna grund för lösning ansluter tillen som
direktivens huvudalternativ i bokstavligaden meningen skallatt staten

för all fastighetsbildning.ansvara
Däremot har jag med det angivna förbl.a.synsättetovan om en-
och kommun infrastruktur grund efterstat strävat attgemensam som -

systemlösningnå förenar huvudalternativets sammanhållandeen som
statliga med lämplig integrering i kommunaltden påansvar en ansvar
grundade plan- och byggprocessen.

Mina förslag innebär kraven förenkling, samordningpå med denatt
kommunala plan- och byggprocessen utveckling aktivtsamt ettav
förrättningsförfarande i hög grad samtidigt tillgodoses.
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10 Inskrivningsverksamheten

detta avsnittI behandlas inskrivningsväsendets organisatoriska hemvist.
direktiven erinrasI det principiella önskemålet verksamhetenattom

bör skiljas från domstolarna i övrigt inga specifika riktlin-men anges
jer. relation till målangivelsernaI i kapitel 7 präglas bedömningarna
i utsträckning avvägning mellan kvalitet, effektivitet ochstor av en
kompetens i fungerandeväl verksamhet i denuläget och bästaen
organisatoriska förutsättningarna för långsiktig förändring, rationalise-
ring och utveckling. Olika lösningar olikheter ikan gradenge av
decentralisering.

Mot bakgrund bl.a. vad i kapitel 7 behovetsagtsav som om enav
helhetssyn ställningstagandena beträffande inskrivningsverksam-utgör
heten viktig grund för organisationsövervägandena i Dettastort.en
hänger inskrivningsverksamhetenmed den frånärattsamman ena
början självständiga verksamheten i fastighetsdatasystemet fastighets--
registreringen den andra motiverat den särskilda organisationär som-

förgrund Centralnämnden för fastighetsdata CFD. Engettsom
integrering inskrivningsverksamheten övrig fastighetsverksam-medav
het betraktas också gränsöverskridande mellanmångaav som mer
verksamheter övriga aktuella åtgärder.än

10.1 Tidigare bedömningar förslagoch

Frågan inskrivningsväsendets organisatoriska hemvist varitharom
iaktuell flera olika sammanhang. inskrivningsverksamhetenRedan när

fick sin nuvarande organisation i början 1970-talet diskuterades, iav
samband med förslaget till jordabalk, det organisatoriskany om sam-
bandet mellan inskrivningsväsendet domstolsorganisationenoch skulle
brytas. Den väcktes frågangången grund handläggningstider-på attav

för inskrivningsärenden orimligt långa.na var
principbetänkandetI inom inskrivningsväsendet SOU 1969:9ADB

behandlade Inskrivningskommittén frågan inskrivningsmyndig-om
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anför-direktiven kommitténförheternas anknytning till domstolarna. I
tidförränorganisationsförändring inte tänkbar någondes att varen

anfördes deti kraft. Vidareefter det den jordabalken trätt attatt nya
detanknytningen, därförför behålla bl.a.fanns starka skäl attatt

erforderliga juridiska kun-personal medkunde bli rekryterasvårt att
utanför domstolsväsendet.till inskrivningsmyndigheterskaper

för sigfaktorer i ochKommittén det fanns fleraansåg att som
organisationsformen. Fram-motivera omprövningskulle kunna en av

karak-omfattning, dess friståendeför inskrivningsarbetets växandeallt
sambandi övrigt dessi förhållande till domstolsarbetet näratär samt

fannKommitténfastighetsbildning fastighetsregistrering.med och att
inskrivningsvä-komma ifråga,alternativ kundedet närmast omsom
fastighetsregist-myndighet, ocksåsendet skulle läggas på attvarannan

skapa-sammanhang och detreringen sitt organisatoriskabröts attut ur
Kommit-registreringsmyndigheter för alla fastighetsdata.des särskilda

siktlösningorganisatoriskkonstaterade vilken påtén att oavsett som
i denomläggningen tilllämpligaste krävdekunde den systemetvara

omläggningenanknytningen behölls till dessjordabalken attnya
genomförts.

kundeinskrivningsverksamhetenKommittén övervägde även om
olikadomstolar och undersökte tvåkoncentreras till färre antalett

alternativet byggdeorganisation. första påalternativ till lokal Det att
i varje andrainskrivningsmyndighet län. Detdet skulle finnas en
Övervägandenainskrivningsmyndigheter.skulle innebära 74 utmyn-

länsalternativet.i förord förnade ett
länsalternativ ochmodifierat1970 innebarStatsmakternas beslut ett

prin-frånmöjligt undantagdet uttalades det borde göraattatt vara
fastighets-länsinskrivningsmyndigheter. beslutet harcipen Trotsom

oförändrad lokalgenomförts inom för i principdatareformen ramen en
organisation.

4941970:20 del Blförarbetena till jordabalkenden prop.I snya
fanns starka skäl för bevaraff uttalade departmentschefen det attatt

inskriv-grundanknytningen till de allmänna domstolarna på attav
karaktär.mening dömandeningsmyndighetens prövning i viss är av

enkelfall mycketprövningen iHan konstaterade många äratt av
kräverbeskaffenhet inte sällan problemdenatt somrymmermen

anknytningencivilrättsliga ochingående kunskap de reglerna attom
förfogande.alltid tilltill sådan personaldomstolarna stårattgaranterar

erfaren-departementschefen framfördeEn synpunkt attvarannan som
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heten från inskrivningsväsendet i tingsmeriteringensamband med
utgjorde värdefullt led i domarutbildningen den oftaochett att var av

värde för dem inte sigäven tänkte domaryrket.åt Hanstort ägnasom
tillade hans ställningstagande i organisationsfrågan inte uteslötatt att
saken kunde behöva prövas på nytt.

Propositionen utmynnade således inte i förslag inskriv-något attom
ningsväsendet skulle skiljas från domstolsorganisationen. ställ-Detta
ningstagande berodde sannolikt också hyste tilltro tillpå att attman
införandet inom inskrivningsväsendetADB skulle lösa problemetav
med de långa handläggningstiderna.

10.l.1 Domstolarna i framtiden

1989 utarbetades inom Justitiedepartementet promemoria Domsto-en
larna i framtiden idéskiss Ds 1989:2. Orsaken målbalan-atten var-

för och arbetsläget allmänt ansträngande istora att settserna var var
domstolarna. Dessutom det då rekrytera kompetentasvårt attvar nya
jurister till domstolarna. framfördes därförDet tankar domsto-attom
larna borde renodla sin tillverksamhet sådana uppgifter krävdesom

Övrigadomstolsprövning. uppgifter kunde i stället läggas andrapå
myndigheter.

I detta frågansammanhang kom inskrivningsväsendetsom orga-
nisatoriska hemvist igen. Minst skäl talade, enligttvåupp promemo-
rian, förändring huvudmannaskapet för inskrivningsväsendetmot en av
vid denna tidpunkt. förstaFör det det genomföraansågs säkrast att
fastighetsdatareformen med den nuvarande organisationen. För det
andra det inte finnasansågs myndighetnågon organisatoriskt ochsom
kompetensmässigt omedelbart inskrivningsären-överatt tavar mogen
dena. framkomDet dock det skulle kunna tänkbar lösningatt vara en

integrera inskrivningsväsendet i förstärkt lantmäteriorganisationatt en
i framtiden.

10.1.2 Domstolsutredningen

betänkandetI införDomstolarna 2000-talet 1991:106SOU uttalade
domstolsutredningen, det i och för sig inte låg inom förtrots att ramen
utredningsdirektiven ställning till inskrivningsväsendet heltatt ta om
eller delvis skulle handhas andra myndigheter domstol, deän attav
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befrias från sina sidofunk-skäl allmänt talade för domstolarnaattsom
tioner talade för inskrivningsärendena påmed styrka även attsamma
sikt förs bort från domstolarna.

inte ske förrän underUtredningen emellertid detta kundeansåg att
slutligt1990-talet. Tiden inte fördelen ännu ettmogensenare av var

slutliga hemvist, delsställningstagande till inskrivningsväsendets på
datoriseringen, dels grund osäkerhetgrund den pågående på omavav

panträttsutredningens förslag till.vad skulle leda
remissyttrandemajoritet de tingsrätter ansågEn attav som avgav

inskrivningsväsendet inte skiljas från domstolsväsendet. Somborde
inte slutfördanfördes bl.a. fastighetsdatareformen ärännuargument att

föroch det inte finns myndighet har kompetensnågon att taatt som
Även organisationernainskrivningsverksamheten. de fackligahand om

organisatoriskanegativa till förändring inskrivningsväsendetsvar en av
allmän-hemvist. Framför allt de det viktigt beaktaansåg att attvar

till inskrivningsmyndigheterna.hetens behov närhetav
i utred-övriga remissinstanser instämde hovrätternaBland tre av

ställning.ningens ställningstagande medan avstod från Stats-tatre att
sig till uppfattning.kontoret anslöt också denna

administrationorganisation10. 1.3 Domstolsväsendet och-
framtideni

OrganisationJustitiedepartementets promemoria DomstolsväsendetI -
administration i framtiden 1992:38 förordades gångoch Ds ännu en

arbetade medrenodling domstolarnas verksamhet. Utredningenen av
grundläggandeuppfyllaolika dimensioneringsmodeller för detatt

judiciellt domsto-kravet bärkraftiga domstolar. Med dettapå attavses
mållarna riktigt inom rimlig tid kan deochpå sätt avgöraett som

förekommer vid domstolen. utgångspunkterna störreEn att enav var
specialkunska-möjligheter tillvarata och utveckladomstol har bättre att

hos domarpersonalen olika rättsområden.per
förankring konstateradesdet gällde frågan behovet lokalNär om av

intedatoriseringen inskrivningsväsendet innebärbl.a. attatt manav
inskrivningsmyndigheterna för redalängre behöver besöka påatt ta

föresloglagfarts- inteckningsförhållanden. Utredningenoch en ny
skulleminsta tingsrätternadomkretsindelning innebar de 24attsom

läggas med andra tingsrätter.samman
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i huvudsak dekritik riktades förslaget gick påDen ut attmotsom
sin i domstolsor-tingsrätterna effektiva väl försvarar platsochsmå är

därganisationen problemdet skulle lokala påuppstå ortersamt att
tingsrätterna läggs ned.

förklarade detJustitiedepartementet drog tillbaka förslaget och att
nedläggningeninte möjligt i nuläget genomföra den planeradeattvar

intei sammanhanget detde tingsrätterna. uttaladessmå Det attav
framtiden.ifanns garantier för förändringar inte kunde skenågra att

lO.1.4 LMV:s förslag

redovisa alterna-lantmäteriverk fick 1991 i uppdragStatens LMV att
fastighetsregistreringen.tiva möjligheter rationalisera Iatt prome-en

1992-03-21 bästamoria LMV detansåg angreppssättet attatt var
för tillhandahållafunktioner samhället byggtsamordna de attuppsom

till fast egendom.fastighetsinformation och äganderättengarantera
fastighetsbildning, fastighets-föreslog strukturöversynLMV aven

förnuvaranderegistrering, inskrivningsväsende och det systemet
fannsmenade detåsättande fastigheters taxeringsvärden och attav

rationaliseringsvinster göra.attstora
finns starkaekonomiska framfördes detdeUtöver argumenten att

kundanpassad har tyd-motiv organisation ochskapa äratt ensomen
samordningligare Vidare pekademyndighetsstruktur. LMV på att en

fastighetsbildnings- ocheffekter.skulle regionalpolitiska Bådeha
regionaliserade organisationer medinskrivningsverksamheten starkthar

minsta detmycket de allra kontorenmyndigheter På ärär små.som
organisa-effektiv driftssäkerhelt igenom ochåstadkommasvårt att en

efterfrågan ellerresursutnyttjande. Vid minskningar ition och fullt
minstabehålla de konto-produktivitetshöjningar blir det omöjligt att

för fastig-enligt undvikas bådesådan utveckling borde, LMV,Enren.
verksamheternahetsbildningen inskrivningen. samordningoch En av

anknytningen.förutsättningar lokalaskulle goda behålla denattge
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10.1.5 CFD:s särskilda rapport

I CFD:s särskilda 1992-03-31, underlag för fördjupadrapport, som
anslagsframstâllning för budgetåren 199394-199596, konstaterade
CFD frågan organisationsförändringar för inskrivningsmyn-att om
digheterna berör myndigheten därför den arbetar förmedatt system
inskrivning och har verksamhetsmässig anknytning till inskriv-såväl
ningsmyndigheterna till alla ingivare inskrivningsärenden.storasom av
CFD menade vid eventuell organisationsförändring bordeatt man en

alternativ där CFDpröva det huvudmannaskapöver DVett tar som nu
har, myndigheterna i möjligaste intakta.hållsmånattmen

10.2 Bedömning inskrivningsverksamhetenav

Sammanfattningsvis fungerar inskrivningsverksamheten i dag bra,
handläggningstiderna korta, besluten håller hög kvalitet,är verksam-
heten kostnadseffektiv och servicenär god. följd datori-Detta är en av
seringen och delegeringsmöjligheterna också de samordnings-men av
fördelar inskrivningsmyndigheterna för tings-närvarande har medsom
rätterna.

Genom anknytningen till tingsrätterna har inskrivningsmyndighe-
tillgång till kvalificerad juridisk kompetens behovet, påterna trots att

grund den höga delegeringsgraden, ofta endast handlar någonav om
tiondels årsarbetskraft för domare. Till detta kommer den kompetens

ñnns hos tingsnotarierna.som
praktikenI det ofta tingsnotarier arbetarär inskrivnings-som som

domare deltid. Notariernapå handlägger betydande del kom-deen av
plicerade ärendena och de bistår biträdespersonalen med råd. kon-En
sekvens med notarier inskrivningsdomare detärsystemet attav som

det möjligt driva helagör inskrivningsväsendet med anmärk-att en
ningsvärt liten ordinarie domare. förhållandetDet attresurs av
notarierna växlar vid inskrivningsmyndigheten innebär vissaIM
nackdelar för kontinuiteten. Systemet med notarier inskriv-som
ningsdomare har dock fungera bra. Notarierna får dessutomansetts
erfarenhet fatta beslut och möjlighet praktiskt tillämpaatt attegna
kunskaper inom bl.a. civilrätten.

Inskrivningsmyndigheterna har sina självständiga uppgiftergenom
i allmänhet dragit till sig den erfarna biträdespersonalen tings-mest
rätten.
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Biträdespersonalen till ömsesidiganvänds flexibeltpå sätt nyttaett
sjuk-för inskrivningsmyndigheterna tingsrätterna. Vidoch semester,

mellan ochdom och arbetsanhopning alternerar biträdespersonalen IM
Även varierar kraftigt,målkansliema. inskrivningsärendenantaletom

både från dag till längre perioder, kan personalendag och under an-
arbetsuppgifter vid tings-vändas rationellt eftersom finnsdet andra

inte samvarierarkonkurs- och bouppteckningsärenden,rätten, t.ex som
med inskrivningsärendena.

Informationsutbytet inskrivningsmyndighetema och andramellan
boupptecknings- för-verksamheter inom främst ochtingsrätten gäller

gälla få frammyndarskapsärenden familjerättsmålen. kanDet attsamt
arkiveradeuppgifter från bouppteckningar och påärtestamenten som

äktenskapsskillnadertingsrätten information ierhålla målsamt att om
in-och bodelningar Till viss del beror dessa kontakter på atto.s.v.

handlingarna redangivarna lämnar in ofullständiga ansökningar. När
inskrivningsmyndighetemafinns hos tingsrätten det vanligtär att

dessa. Alternativet sända ärendenakompletterar ansökan med är att
vidtill ingivama för komplettering och ansökanåter på pröva ettnytt

självtillfälle. fall fråga uppgifterandra det IMI är somsenare om
inhämta från tingsrätten.måste

myndigheter skyldighetTingsrätten har liksom andramånga att
beslut fattatsunderrätta viss ansökan inkommit ellerIM när närtyp av

talan väcksfastighet. Underrättelse skall skickas, bl.a. närrörsom en
förvärv fast vid beslut medhävning eller egendom,återgångom av av

förmåns-förordnanden förfallen fordran skall med särskildutgåatt en
i förordnats i fast egendom, vidfast egendom, det kvarstadrätt när om

vidfast eller ochbeslut konkurs det finns egendom tomträttom om
förkommen hand-ansökan dödande inteckning enligt lagenom av om

ling.

10.3 fastighetsverksamhetSamband med övrig

10.3.1 Samband mellan CFD och IM

fastighetsdatareformens genomförandeCFD har huvudansvaret för
detarbetet sker i med och CFD har,samverkan DV LMV. sommen

för fastighets-påpekas i direktiven, till centralmyndighetutvecklats en
ökadedataverksamheten i fastighetsdatasystemets tillväxt ochtakt med
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användning. Tekniskt den information inskrivnings-utgörsett som
verksamheten integrerad del fastighetsdatasystemet.genererar en av

till del teknikutvecklingenDet och behov hos användarnaär stor nya
påverkar IM:s verksamhet. CFD har rollen kontaktyta motsom som

användarna och kan fånga förnyelsefrågor i sin driverturupp som
fram lagstiftningsändringar. handlar det de behovFrämst somom
fastighetskreditmarknaden har.

Sambandet mellan CFD och grund fastighetsdatareformenIM på av
kan också belysas enklare ekonomiskt plan. Efter handpå ett som
lönekostnaderna minskar för inskrivningsmyndigheterna grundpå av
de rationaliseringsvinster fastighetsdatareformen medför ökarsåsom

förkostnaderna CFD driva Eftersom CFD överatt systemet. tar
expeditions- och uppbördsuppgifterna förhållandengäller ävensamma
för expeditions- och blankettkostnader.

10.3.2 Samband mellan FBM, FRM och IM

Fastighetsindelningen grunden för inskrivningsväsendethela ochutgör
för fastighetskreditgivningen.

lrformationssamband

finns informationssamband fastighetsbildnings-Det mellanett stort
myndigheten fastighetsregistreringsmyndighetenFBM, ochFRM

fastighetsdatasystemet.IM grundläggande sambandetDet är attgenom
sedan registrering fastighetsregistret,skett i och fastighetsbildningen
således fullbordad, skapas inskriv-den fastigheten automatiskt iär nya
ningsregistret. underrättar förändringen och kontrol-FRM IM IMom
lerar och vidtar eventuellt följdåtgärder registerinnehållet blirså att
korrekt.

och enligtFBM FRM har bestämmelser i olika författningar skyl-
dighet skicka underrättelse till Antalet aviseringar till inskriv-IM.att
ningsregistret mycket omfattande beträffande fastig-och bl.a.är görs
hetsbildningsåtgärds inverkan inskrivna rättigheterpå ersätt-m.m.,
ningsbeslut, förordnande enligt 10 kap 9 § fastighetsbildningslagen

fråga inlösenFBL, enligt anläggningslagen och ledningsrätts-attom
lagen uppkommit vid i äganderättsutredning legalise-beslut ochsamt
ring. Aviseringarna sker maskinellt och medför därför inget personellt
resursbehov omfattning.nämnvärdnågonav



17310Kapitel1993:99SOU

Verksamhetssamband

försservituteller övernyttjanderättinskrivningförhindraFör att att av
rättighetdeninte besvärasnybildad fastighet,till upplägg för avsom

fastig-vidinnebär FBMrutinerfinns detinskrivningen attsomavser,
nybil-denberörrättighetenundersökerhetsbildningsförrättningen om

undersökningardessaskall kunnafastigheten. FBM göradade För att
Är fastig-tillanslutetinskrivningsuppgifterna. IMtillden kännamåste

kan händadeti sig,inget problemdet atthetsdatasystemet är men
det krävstillräckligt ochinteinskrivningsregistretinnehållet i är attatt

i aktenfinnskartaupplåtelsehandling ochtillfår tillgångFBM som
fastighetenställning tillmaterial FBMMed dettahos IM. tar om

rättig-bortintygandes.k.rättigheten,uppenbarligen inte berörs avav
heten.

ochmellan FBM.verksamhetssamband IMfinns andraDet även
äganderättsutredningarsammanläggningar,vidpåtagligt detMest är

sigskallbegär IMVid förrättningar FBMlegaliseringar.och yttraatt
tillförslagochåtgärdenföreligger hinder upprättadetöver motom

undanröjasfinns hinder kanföreträdesordning. detOm utan attsom
sökanden ellertid skallallt för lång IM attdet tar annanuppmana

vidta behövlig åtgärd.
kontakterför deprimärt harIMDet är att taansvaret somsom

praktiken kan IMoch rättighetshavare. Ifastighetsägarekrävs med
för undan-aktivt verksaminnebär FBMhjälp ärFBM. Det attattav

biträdasammanläggninghinder förröja eventuella attt.ex. genom
sammanläggning,förvid avstyckningmed lagfartsansökansökanden

rättig-medgivande från2 inhämtaenligt 12 kap § FBL,avtalupprätta
inskriv-nödvändigaförberedaenligt 12 kap 3 § ellerhetshavare FBL
åtgärderenskild.innehas Dessarörande pantbrevningsåtgärder avsom

och IM.mellan FBMenligt överenskommelsernormaltvidtas
Ärenden äganderättsutredningar ochsammanläggningar,rörsom

199192Budgetåretsärskilt ofta.legaliseringar förekommer inte av-
förrättningar.833 sådanaslutades totalt

handläggningenverksamhetssambandexempel ärpåEtt annat av
tjänandedenavtalsservitut endast påregistreraravtalsservitut. IM

siniregistrerarinskrivningsregistret och FRMfastigheten i tur samma
fastighetsregistret.ifastighettjänande härskandeservitut såvälpå som

idet all-fastighetsförhållanden krävsutredning kompliceradeVid av
utredningenarkiv förmyndigheterstill samtligatillgångmänhet att

genomföras.skall kunna
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Kompetenssamband

Kompetenssamband mellan FBM och finnsIM huvudsakligen inom det
fastighetsrättsliga området. FBM liksommåste iIM lagfartsärenden
tillämpa civilrättslig lagstiftning vid viss fastighetsbildning och det
innebär kontroll köpeavtal skallatt medgöras avseende påav t.ex.

rättshandlingsförmågaparternas-
avtal inte innehåller villkoratt det ogiltigtgörsom-
det inte finns inskränkningar iatt säljarens överlåtelserätt-
make lämnat nödvändigtatt medgivande-
köparen har tillstånd till förvärvetatt-
ställföreträdare för juridiskatt behörigärperson-

FRM och IM registrerar båda i fastighetsdatasystemet och de formella
reglerna för uppdatering i inskrivningsregistret och fastighetsregistret
liknar varandra. Med samlad kompetens inom hela området skapasen
möjligheter för rationalisera handläggningssättet.att

10.4 Samordningsfördelar vid samlad kart- och

fastighetsmyndighet

De samband mellan inskrivningsverksamheten och statligannan myn-
dighetsverksamhet fastighetsområdet,på analyserats skaparsom ovan,
möjligheter till överskådlighetstörre och till förenklingar dessaom
verksamheter kan integreras i statlig kart- och fastighetsmyndighet.en

10.4.1 Tydligare myndighetsstruktur

Om inskrivningsmyndigheterna skall skiljas från domstolsorganisa-
tionen detär naturligt de läggs med andra verksamheteratt samman
inom fastighetsområdet. Såväl FBM och FRM bedriverIM medsom
fastighetsanknuten myndighetsutövning och hanterarsamt genererar
fastighetsinformation i informationssystem.ett gemensamt

Även verksamheterna delvis riktar sig olika målgrupperom mot
skulle samordning skapa enklare och lättöverskådligen en mer myn-
dighetsstruktur. huvudsakI gäller detta de kunder för ärendeettsom
från fastighetsbildning till inskrivning lagfart och inteckning. 1992av
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till8ellerlagfartsärenden, procent,272 455sig 21 993hänförde av
inskrivnings-461557ltill totalti relationSattnybildade fastigheter.

alltsåsambandetkvantitativa ärDetdrygt 1blir detärenden procent.
litet.närvarandeför

verksamhetfastighetsanknutenför allHelhetsansvar10.4.2

bör kunnaverksamhetfastighetsanknutenför allEtt gemensamt ansvar
lagstiftning páförfinnsförändringsbehovdetbildenklargöra somav

föränd-nödvändigagenomförandetunderlättaochfastighetsområdet av
skulleintedetdiskuteras attkanlagstiftningen. Detringar i om

tankarexempel harinstitut.rättsliga Somantaletreduceraförenkla och
kanlagfartssammanträdeäganderättsutredning ochförts fram attom
be-inte längrekanskerelaxationochförfarandetillslås ihop attett

hövs.

ledningsfunktionerochStyrnings-10.4.3

centralmyndighetandrainformelltpraktikenifungerarCFD som en
Biträdespersonalenparallellt med DV.inskrivningsmyndigheternaför

med CFDsamarbetetochmed CFDdagliga kontakter atthar anser
förhållan-dessaanledningfinnsmycket bra. Det anta attfungerar att

organisatoriskVidframtiden.iförändrasinte kommerden att en
kommerinskrivningsverksamheten egent-ochintegrering mellan CFD

formaliseras.styrförhållandenexisterandeligen redan att
domsto-påverkatshararbetssättInskrivningsmyndigheternas av

centralmyndig-tillförhållandesjälvständighet idrivnalångtlarnas
begränsade.såledesstyrningsfunktioner ärlednings- ochDV:sheten.

möj-detdomstolarna görfråninskrivningsväsendetavskiljandeEtt av
inskriv-förbeslutsstödcentralmyndighet störreförligt ettatt geen ny

ningsverksamheten.

Kompetensutveckling10.4.4

behovredandetfinnsfastighetsbildningsmyndigheterna ettInom avnu
med densamordnaskanbehovjuridisk kompetens. Dettaytterligare
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kompetens kommer behövas för inskrivningsverksamhetenattsom om
verksamheterna integreras.

Förrättningslantmätarna har i dag juridisk kompetens i första hand
inom fastighetsrätt. regionalEn kart- och fastighetsmyndighet måste
alltså tillgodose behovet juridisk kompetens för leda inskriv-attav
ningsverksamheten anställa jurister. Det också möj-att öppnargenom
lighet förse förrättningsverksamheten med juridiskatt kompetens i
förrättningar där sådan behövs.

För all personal vid såväl inskrivnings-, fastighetsbildnings- som
fastighetsregistermyndigheterna kommer sammanslagningen av
verksamheterna möjligheter till utveckling och utvidgningatt ge av
kompetensområdena.

10.4.5 Gemensam arkivhållning

integreringEn myndigheternas arkiv kommer underlätta arbetetattav
vid fastighetsrättsliga utredningar och skapa bättre förutsättningaräven
för forskning. Samtliga myndigheter har idag arkiv och kostnaderstora
för dessa. Mycket talar för integrering skapar situationatt en en som

det blirgör nödvändigt itu med dessaatt problem och detatt ta att
också blir billigare hitta lösningar se avsnitt 4.2.6.att gemensamma

10.5 Ytterligare möjligheter förenkla och ratio-att

nalisera inskrivningsverksamheten

Utredningen frånhar flera håll uppmärksammats behovetpå av ny
lagstiftning inom inskrivningsområdet. En jordabalkensöversyn av
inskrivningsrättsliga regelsystem måste ske inför fastighetsdatarefor-

slutförande eftersom dagens regler bygger manuell inskriv-påmens
ning. DV uttalade i sitt remissvar över Domstolsutredningens förslag

det då lämpligtär samlatatt på de materiella frågornaatt ta ett grepp
och det vid sådan prövning bl.a. böratt detövervägasen om nuvaran-
de inskrivningssystemet och för belåning fast egendomsystemet av
överhuvudtaget bör behållas. Det har också visat sig nödvändigt med

översyn regelverket kring fastighetsdatasystemet och behövsdeten av
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Justitiedepartementet.förbereds inomsådanregisterlag. Enen ny
datalag.har samband med arbetet påFrågan en ny

kommit framsammanhangi olikadeDet har under årensenaste
för inskrivnings-förenklingsmöjligheterförändrings-förslag till och

inskrivningsmyndig-inte enbartverksamheten. Förslagen påverkar
kopplade tilloftadeverksamhet och resursbehovheternas ärutan

kreditinstituten. Behovetför framför alltutvecklingsmöjligheter av ny
ellerocksåförslagenlagstiftning för genomförakunna äratt mer

utvecklingdenförslagenvissa fall bygger påmindre omfattande. I
redovi-Nedanlagstiftningen.för nuvarandeskett inom densom ramen

avseende.iutvecklingsmöjligheterna dettaöversiktsas en av

inteckningsregisterlO.5.l Särskilt

uppdragsverk-för sini inomtillhandhåller redan dag,CFD ramen
pantbrevsförvaring. deNågratjänsten elektronisksamhet, storaav

siganslutitSpintab, har redanStadshypotek ochrealkreditinstituten,
uppgifterelektroniskt lagrarinnebär CFDtill tjänst.denna Den att
gjort denhar dockfinns i pantbrev.de Manmotsvarande ettsom

pantsättning det nödvän-lagregler förbedömningen gällande göratt nu
elektroniskavid sidan denutskrivna pantbrevdigt förvaraatt om

lagstiftning.lagringen i avvaktan på
inteckningssystempapperslöstdepartementspromemorian EttI m.m.

huvuddra-visserligen innebär1993: 14 läggs förslag,Ds attett som
pantbrev bestårinteckningar ochreglernai de nuvarande menomgen

försäkringsföretagkreditinstitut vissaandrabanker och samtsom ger
sig tillde ansluterfysiska pantbrevmöjlighet slippa hantera ettatt om
handskall haCFDinteckningsregister det tänktsärskilt är att om.som

beviljandemedi sambandföras i registretInteckningar skall kunna
Även tillskall kunna konverterasbefintliga pantbrevnyinteckning.av

i departe-inteckningsregistret. Förslagetsärskildaregistrering i deten
i dag knutnarättsverkningarmentspromemorian innebär ärdeatt som

registreringen.tilli stället knytstill innehavet pantbrevettav
inteckningsregistretprimära syftet med det särskilda ärDet att

arkiverai läggs neddet arbete dag påminska de kostnader och attsom
kreditinstituten. kommervid Dettapantbrev de anslutnaoch hantera

eftersomarbetepåverka CFD:smyndighetssidan i första handpå att
skriva pantbrevbehövaomfattning kommerinte i utattman samma
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i fortsättningen. Enligt departementspromemorian kan förslaget antas
leda till vissa kostnadsbesparingar för inskrivningsväsendet. Förslaget
innebär ingen ändring i inskrivningsmyndigheternas beslutsfunktioner

myndigheternas arbete skulle minska något pantbrevs-attmen genom
hanteringen i samband med inteckningsåtgärd i viss försvinner.mån

CFD har i sitt remissyttrande påpekat kan kom-ävenatt systemet
bineras med redan befintlig tjänst från CFD benämnd åtgärdsavise-en
ring. En sådan tjänst innebär den registrerade inteckningshavarenatt
får underrättelse sådana åtgärder betydelse förären attom som av
tillvarata panthavarens vidrätt ägarbyte, dödning inteckningt.ex. av
och utmätning. På siktnågra kanårs antalet vidärenden IM rörsom
innehavsanteckningar minska under förutsättning de kreditin-störreatt
stituten ansluter sig till tjänsten.

10.5.2 Registrering i inskrivningsregistret uppgifterav om
exekutiva åtgärder

I ovannämnda departementspromemoria redovisades också förslagett
till lagstiftning avseende registrering i inskrivningsregistret uppgif-av

exekutiva åtgärder. Huvudalternativet i förslagetter bygger påom
registrering vid källan. Kronofogdemyndigheterna KFM skall tillåtas

direktregistrera utmätningsanteckningar i inskrivningsregistret,att
vilket innebär det dubbelarbete undviks sker i formatt som nu av en
skriftlig underrättelse. Aviseringsalternativet innebär i ställetKFMatt
lämnar underrättelseIM via terminal och därefterIM godkänneratt
registreringen. invändningarDe riktats sådan direktregistre-motsom
ring intedetär går genomföra längeså IM arbetar med inskriv-att att
ningsdagar. Förslaget innehåller skiss till lösning detta problem.en av

inskrivningsmyndigheterasFör del skulle innebära tidsbe-systemet
sparingar inte helt obetydliga vinster.som ger

inskrivningsärenden10.5.3 Handläggningen enklaav m.m.

Panträttsutredningen fick i uppdrag utreda huvudfrågor.två Denatt
gällde handläggningen inskrivningsärenden och uppdraget i denena av

delen byggde på banker och andra kredititinstitut skulle få behörig-att
het jämsides inskrivningsmyndigheternamed fattaatt- handlägga och-
beslut i vissa rutinbetonade inskrivningsärenden inte fordrar någrasom
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huvudfrågan gällde denandrajuridiska överväganden. Deningående
Enligtuppkommer.i fastighetregleringen hurrättsliga panträtt enav

förutsätt-sitt arbeteförst inrikta pådirektiven skulle utredningen att
skisseratsslagdetningslöst undersöka panträttssystemett somavom

motive-reformmedföra vinsteri direktiven skulle så attstora varen
rad.

hade slut-innan arbetetUtredningen entledigades begäranpå egen
skri-ställningstaganden iredovisade sinaförts del enen avmen man

kreditinstitut borde kunnagicktill statsrådet. påvelse Dessa ut att
och iinskrivningsärendentraditionellafatta beslut ihandlägga och

kreditinstitutenfanns också låta görapanträttsärenden. Tankegångar att
inärendesådantlagfartsärendenpreliminär prövning gesomaven

panträttsärende.nyintecknings-, dödnings- ellertillsammans med ett
skulle be-kreditinstitutenuppkomsvårigheterdeEn gessom omav

inskrivningsdagarnainskrivningsärendenhörighet handlägga attatt var
i inskriv-registreringfortlöpandeavskaffas och medmåste ersättas

ningsregistret.
nuvarandedenfanns skäldetUtredningen övervägaansåg attatt

registrerings-införa databaseratpanträttskonstruktionen och i stället ett
tillemellertid övergångUtredningsarbetet visade ettattsystem. en

iställningstagandenochkräva analyserregistreringssystem skulle
juridiska frågor.komplicerademånga ytterst

visade bl.a.utredningen gjordeekonomiska beräkningarDe attsom
kreditväsendets del, beräknatförvinsterna med nytt systemett som

miljoner kr.årsarbetskrafter eller 55 För110nettoeffekt, motsvarade
vinstmotsvarandeberäkningarnainskrivningsväsendets del tydde på att

beräknademiljoner kr. CFDårsarbetskrafter eller 18,5bli 37skulle ca
skulledelpantbrevshanteringen för myndighetens och DV:satt enge

aviseringkostnad förEventuell3 miljoner krnettobesparing år.på per
ställningmedräknad vilket gjorde det svårtdock inte att taatt varvar

beräk-påpekasvinst. börskulle uppkomma Dettill det någon attom
vadinskrivningsärendensig antal änningarna grundade på störreett

1993.handläggas1992 sannolikt också kommerhandlades och attsom
för-föreningsbankernaför affärs- ochRepresentanterna spar-,

handläggningendelta iinte bereddaklarade bankerna attatt avvar
kreditinstituten inte ansågskälinskrivningsärendena. Som attangavs

myndig-innefattarförvaltningsuppgiftersigbordede påatt ta som
rådande dagslägeti detekonomiska vinsternahetsutövning desamt att

för-förenade medde nackdelarinte kunde uppväga som varanses
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slaget. Därmed avsågs bl.a. och kostnaderna för byggaansvaret att
säkerhetssystem.ettupp
bakgrundMot bankernas inställning, och det nöd-ansågsattav

vändigt kreditinstitutens medverkan byggde frivillighet,att på kon-
staterade utredningen de ekonomiska vinsterna med sådantatt ett

skisserats i direktiven för intenärvarande kunde bedömassystem som
så reform motiverad. Utredningen uteslöt emeller-stora attvara en var

tid inte de kreditinstitut negativa till reformen kundeatt kom-som var
göra bedömning i framtiden.attma en annan

10.5.4 Datorstöddingivning

Denna rationaliseringsmöjlighet, Panträttsutredningen ocksåsom
pekade byggerpå, tankenpå de kreditinstitut anslutna tilläratt som
fastighetsdatasystemet förbereder inskrivningsmyndigheternas beslut

skriva in vissa uppgifter ansökan sina terminaler. Tillatt pågenom om
sin hjälp skulle de ha det beslutsstöd finns i fastighetsdatasyste-som

Detta kan förväntas kreditgivningengöra enklare,met. säkrare och
snabbare. Uppgifterna överförs elektroniskt till fattarIM beslutsom
i ärendet och godkänner uppgifterna förs in i inskrivningsregistret.att

Med den nuvarande lagstiftningen ñnns det inte möjlighet införaatt
där ingivningen sker helt och hålletett elektronisksystem på Förväg.

inteckningsansökan skall kunna beviljasatt krävs det den ären att
skriftlig och egenhändigt undertecknad sökanden. övriga inskriv-Iav
ningsärenden krävs det den underliggande handlingen skriftligatt är
och inges i original. Ett undantag från skriftlighetskravet inne-utgör
havsanteckningarna. Därför elektronisktmåste ansökanuppsatten
kompletteras med handlingarna i ärendet och först de kommit innär
kan IM fatta beslut och godkänna uppgifterna förs in i registret.att

vinstDen inskrivningsmyndigheterna skulle med ett systemsom
för datorstödd ingivning baserar sig dels kreditinstitutenpå redanatt
har fört in uppgifterna, dels ärendena ipå helt utsträck-att en annan
ning i dag kan förväntasän bli kompletta grund ingivarnapå harattav
tillgång till beslutsstöden. dagslägetI måste 4 ärendenaprocent av
sändas till ingivarnaåter för komplettering.

Panträttsutredningen räknade vad dettaäven på skulle inne-system
bära för resursbesparingar. Beräkningarna utgick då från detatt var
möjligt 600 000 800 000 ärenden inatt på detta ochsätt attgavs-
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tidhälften långsåarbeteinskrivningsmyndigheterna tar annars.som
personalbe-minskatinnebärförutsättningarUnder dessa systemet ett

inskrivningsbiträden.40hov om ca
förCFD närva-undersökerprojektpågåendeförInom ettramen

hand-första skedetdetingivning.datorstödd Itillmöjligheternarande
utnyttjaingivarenförmöjligheterskapadet endast attlar sam-attom

fastighets-varningsmeddelandenfel- ochi formkontroller somavma
förverk-kanprojektetvilken taktMedtillhandhåller IM.datasystemet

snabbthurochförfattningsförändringarbehovetligas beror på av
utarbetas.sådana kan

inteckningsbeslut10.5.5 Färre typer av

antaletminskaförsökaförenklingsmöjlighet ärtänkbarEn attannan
begränsaradikal åtgärd kaninteckningsbeslut. En attvaratyper av

anledningfinnsinteckning. Detdödandeochtill beviljandebesluten av
ansök-sällan,förekommerinteckningsärenden t.ex.deanta att som

tid.kräversammanföring, derelaxation och är mestningar somom
författ-ochutredningsarbeteingåendekrävasdockkommerDet att

förenkling.dennaåstadkommaningsändringar för även typatt av

utvecklingsmöjligheternaBedömning10.5.6 av

ipekar tvåinskrivningsmyndigheternaförUtvecklingsmöjligheterna
förändringstegviskännetecknas motolika riktningar. Den av enena

intecknings-särskildasikt detresursbehov. På kortminskatett genom
åtgärds-till följdinnehavsanteckningarfärre antalregistret, ett av

självför KFM göramöjligheterochfrån CFDaviseringstjänsten att
inskrivningsregistret.anteckningar i

sannoliktingivningdatorstöddformsikt kan någonPå somsesav
anvisadepantråttsutredningendetpå vägen systemmotett steg som

tillkommerförändringsmöjligheterYtterligareliknande.eller något
teknikutvecklingen.följdsäkert avsom en

Även arbetarutredningfinnsnärvarande inte någonfördet somom
inskrivnings- och panträttsom-förändringar inomgenomgripandemed

initiera sådanabehovtroligt det uppkommerdetrådet attär ettatt av
sannolikhetmedUtvecldingstakten kommeri framtiden.projekt stor

Medskapar.användarnaefterfrågetryck dedet storastyrasatt somav
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vilken entusiasm och snabbhet dessa beror framför allt vilkapåagerar
rationaliseringsvinster kan göras. Konsekvensen denna utveck-som av
lingslinje betydligt mindre antalmot ett ärenden förtalar behovett av
färre inskrivningsmyndigheter. Man kan därför tänka sig inskriv-att
ningsverksamheten skulle kunna koncentreras och bedrivas läns-på
eller regional nivå.annan

Den andra riktningen, alltså komplicerade inskrivnings-mot mer
ärenden och upplåtelseformert.ex. eller andra bostadspolitiskanya
initiativ, pekar i stället ökat resursbehov för inskrivningsmyn-mot ett
dighetema.

Det kan också diskuteras i vilken utsträckning den allmänna ut-
vecklingen ökad internationaliseringmot kommer påverka inskriv-att
ningsverksamheten. Några EG-rättsliga aspekter vad följtutöver som

den utökade förrätten utländska rättssubjekt förvärva fastav att egen-
dom i Sverige har inte uppmärksammats. Redan kan det konstaterasnu

utländsktnäratt rättssubjekt inblandatett iär ärende ökar dessett
svårighetsgrad.

Vid kontakter med inskrivningsmyndigheterna framgår det att
omfattningen ärenden med internationell anknytning längeän så ärav
förvånansvärt liten och sådana ärenden inte påverkaratt det dagliga
arbetet. Huruvida detta beror detpå nuvarande läget fastighetsmar-på
knaden eller betingatär andra orsaker är svårt ha någon bestämdattav
uppfattning Däremot bedöms inskrivningsärendena allmänt haom. sett
blivit komplicerade bl.a. beroende detpå förekommer flermer att
ärenden där juridiska inblandade.ärpersoner

Utredningen har varit i kontakt med inskrivningsväsendets mots-
varigheter i Storbritannien, Irland, Nederländerna och Frankrike. De
samlade erfarenheterna visar det kanske inte EG-medlemskapetatt är
i sig förhållandetutan utländska juridiskaatt rätts-snarare personer
handlar internationellt påverkar verksamheten. StorbritannienIsom
har därför funnit det nödvändigt inrätta enheter specia-man att ärsom
liserade internationellapå ärenden.

Ett för inteckning bostadsrättersystem har diskuterats vid ettav
flertal tillfällen. Några svårigheter lagtekniskt åstadkomma sådanatt en
ordning har inte framkommit. Hittills har diskussionen handlatnärmast

huruvida behovet sådan reform är så det motiverarom stortav atten
kostnaderna för bygga och ajourhållaatt centralt bostadsrätts-ettupp
register de hanteringskostnadersamt inteckningsförfarandet försom
med sig. Något arbete bedrivs för intenärvarande i saken. Däremot
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förföremålägarlägenheterupplåtelseform medbehovetär av en ny
fråganMöjligen kanJustitiedepartementet. ettberedning inom om

följdtilllägenhetsregister komma påellerbostadsrätts- nytt avupp
detta.

tillförlitlig lång-sammanfattningsvis, någongörainte,Det går att
inskrivningsmyndighetemaresursbehovet förbedömning hursiktig av

nedgångvissemellertidSannolikt kommerutvecklas.kommer att en
fastig-stagnationen påochekonomiska lägetallmännaske. Detatt

riktning.iverkarhetskreditmarkanden samma
förgrundtecknatsbilddenomständigheterallaUnder somger

ratio-ochutvecklings-inskrivningsverksamhetenslutsatsen att rymmer
kanförändringsarbetefortlöpandeochnaliseringsmöjligheter att ett

förutses.
kandetvisar ocksåförenklingsmöjligheterInventeringen attav
ochkart-medi tidensamordnasskulle kunnafinnas sådana en nysom

andraunderkommertillkomst.fastighetsmyndighets Jag etappenatt
möjligheterna.granska deutredningsarbetet närmareav

bedömningarSammanfattande10.6

Övervägandena från dom-skiljasskallinskrivningsmyndighetemaom
omedelbarañnnstill det någrainte knutnastolsorganisationen är att

Inskrivnings-del.inskrivningsmyndigheternasförproblem lösaatt
hand-kortamedeffektivti sätt,bedrivs dag påverksamheten ett
finnssambanddekvalitet.och hög Frågan ärläggningstider somom

myndighets-statligaövrigaochinskrivningsverksamhetenmellan
starkabli såutvecklasellerfastighetsområdetuppgifter är attpå mot

börinskrivningsverksamhetentill slutsatsenlederde ändå attatt
myndighet.medintegreras en ny

ställningstagandetprincipiellatalar detintegrering attsådanFör en
egentligautanför det rätt-liggeruppgifterviktdet är attstor somav

Därigenomförvaltningsmyndigheter.tillförsskipningsområdet över
frågorsådanatillsin verksamhetkoncentereradomstolarnakan som

domstolsprövning.verkligen kräver
inskrivnings-integreringdirektiveniutgångspunkt ärEn att aven

fastighetsområdet börmyndighetsutövningövrig påmedverksamheten
fastighets-inskrivningsverksamheten ochmellansamverkanunderlätta

tillmöjlighetorganisation kansådanregistreringen. En gemen-enge
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Ävenkompetensmässig utveckling. den anknyt-sam gemensamma
ningen till fastighetsdatasystemet talar för utbyggd samverkan.en

En återkommande förstötesten organisationsförändring in-en av
skrivningsmyndigheterna har varit fastighetsdatareformens genomfö-
rande. Denna reform kommer genomförd hösten 1995 ochatt vara
därmed finns det goda förutsättningar tidpunkten för reformensatt ta
slutförande utgångspunkt för ändrad organisation.som en

Översyner regelsystemet och behov ställningstagande till hurav av
roll skall i framtiden harstatens också förts framvara argumentsom

tanken tiden skullemot föratt organisatorisk hem-vara mogen en ny
vist för inskrivningsverksamheten. Sedan panträttsutredningen lade ned
sitt arbete ingetpågår genomgripande översynsarbete. Som redovisats
tidigare det sannoliktär de idéer behandladesatt panträttsut-som av
redningen liksom andra förändrings- och förenklingsmöjligheter kom-

aktualiseras successivt. självaatt I verket torde successiv verk-mer en
samhet för förenkla och effektivisera verksamhetenatt främjas av en
sammanslagning inskrivningsverksamheten med övrig myndighets-av
verksamhet fastighetsområdet.på

Vad framkommit i tidigare avsnitt visar det finns viktigasom att
verksamhets- och kompetenssamband med fastighetsbildningen och
fastighetsregistreringen. Det dubbelarbete sker vidt.ex.som samman-
läggningar, äganderättsutredningar, legaliseringar och avtalsservitut
kan undvikas. Utvecklingsmöjligheterna förinskrivningsmyndigheterna
talar för sambanden kommer öka iatt betydelse.att

Många tidigare nämnda samband innebär det redan finnsav att nu
vissa konkreta samordningsfördelar verksamheterna läggsom samman.
Det ändå viktigareär betona det finns potentiella samordnings-att att
fördelar kan komma innebära både effektivitetsvinsteratt ochsom
kostnadsbesparingar sikt.på Framför allt kommer integrering allen av
fastighetsanknuten verksamhet leda till det går heltatt att att ta nya

på verksamheten. Det blir naturligare söka eftergrepp att gemensam-
lösningar.ma

Redan i tidigare utredningar har det statliga lantmäteriet utpekats
möjlig inskrivningsväsendet. slutsatsernamottagare har däsom en av

varit det inte funnits någon organisationatt varit organisatorisktsom
och kompetensmässigt handha inskrivningsverksamheten.attmogen

Organisationsöversynen inom hela den fastighetsanknutna verk-
samheten leder, framgår avsnitt 7.4, till förändringar.storasom av

innebärDen också det just finns unikt tillfälleatt samordnaett attnu
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förutsättningarfinnsdetoch attverksamhetinom allförändringarna att
kravtillgodoser delösningarnivå åstadkommaregional sompå som

inskrivningsverksamheten.ifinns
lagstiftningbehovutvecklingsmöjligheter ochfinnsdet ettAtt av ny

inskrivnings-10.5. Förkapitelinskrivningsområdet framgår attför av
aktivdetkrävsframtidenibrafungeraskall ävenverksamheten en

förändringsarbete.styrning ettmot
organisationsförändringfråganperspektivi dettaDet är enomsom

inskrivningsverksamhetensdå konstaterakanbedömas. Manskall att
varitharförberedasbörjadefastighetsdatareformenalltsedanutveckling

delintegreradverksamheten utgörtillhelt knuten avnästan att en
fastighetsdatasystemet.

CFDdeldominerande atttill är utandetinnebärDetta somatt
harinskrivningsmyndigheternaförmyndighetcentralformellt vara -

väsentligadegenomförandeochutredninginitiativ,för avsvarat
långunderinskrivningsregisterverksamheteninomförändringarna en

tid.
bör hafastighetsverksamhetförmyndighetsorganisationsamladEn

utvecklingochstyrningerforderligförförutsättningar utövaattstörre
i påverkanbegränsningaruttaladeklartmed dessDomstolsverketän

förslagetytterligaremarkerasdomstolarna något ompå omsom-
genomförs.förvaltningsmyndighetDomstolarnastillomvandling en

inriktninglångsiktigaden endanaturligtvis ocksåTill bilden hör som
nämligenbasverksamhet,nuvarande atttillrelationernaförangetts

Alltdomstolarna.frånskiljassikt börprincip och påiverksamheten
fram-densådaninskrivningsverksamheten är art attpekar mot att av

förvaltningsmyndighet.förinomhanterasbörgent enramen
behandlasbörinskrivningsverksamhetenfastalltså slåsbörDet att

fastig-ochkart-centralafastighetsområdet. Dendel nyaavsom en
utvecklingfortsattaverksamhetensförhahetsmyndigheten bör ansvar

styrför-verkligatill deOrganisationen börförändring.och anpassas
formaliserasfastighetsmyndighetenochoch kart-hållandena som

myndighet.ansvarigcentralt
harkvarstårÄven juridisk kompetenskvalificeradbehovet avom

flestadesjälvständigt hanterarbiträdespersonalenförhållandetdet att
inskriv-skiljaframgångsriktmöjligheternaökatärenden atttyper av

domstolarna.frånningsverksamheten
inskrivningsverksam-naturligtvisutgångspunkt måste attEn vara

organisationeni deneller bättrelika välskall fungera somheterna nya
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övervägandei den nuvarande. skäl talar för det lämpligareäratt att
föra inskrivningsverksamhetenöver i organisation och där kom-en ny

de fördelar kortsiktigt kan förloradegåpensera fortsättaänsom att
verksamheten i organisation med grundläggande svagheter deten när
gäller styrningsförhållanden och utvecklingsverksamhet. långtDen
drivna självständigheten och delegeringsgraden i det löpande arbetet
talar för börövergång kunna ske förhållandevisatt smidigt. börDeten

fördel för verksamheten och personalen det slås fastvara en huratt
den framtida organisationen skall vara.

förordarJag inskrivningsverksamheten integrerasatt i samladen ny
fastighetsmyndighetsorganisation. Myndighetstrukturen blir tydligare
med sådan integrering och den organisationen bör omedelbarten nya

så såväl de samordningsfördelaratt baseradeanpassas är verk-påsom
samheterna den kompetensen tillvaratas.som gemensamma

Denna bedömning bygger mittpå förslag inrätta regionala kart-att
och fastighetsmyndigheter med länsindelningen principiell indel-som
ningsgrund. En sådan indelning ökar, jämfört med dagens inskriv-
ningsmyndigheter, verksamhetsunderlaget och det möjligtgör att
arbeta i enheter mindreär känsliga för de förändringar i resursbe-som
hovet kan skönjas sikt.på kanDet dock inte uteslutas det blirsom att
aktuellt avvikelsergöra från striktatt länsindelning beroende påen
ärendemängden och verksamhetsunderlaget i övrigt.

För inskrivningsverksamhetenatt skall kunna bibehålla den höga
kvaliteten beslutenpå och den goda servicenivån måste den nya myn-
digheten upprätthålla hög juridisk kompetens. Denna kompetensen
måste inte enbart fastighetsrätt också associationsrätt,avse utan
familjerätt, konkursrätt, och i vissarvsrätt utsträckning internationell
rätt.

Ambitionen måste åstadkomma kreativ och rimligattvara en
arbetssituation och då behöver i princip juristertvå knutna tillvara
varje kart- och fastighetsmyndighet. Att skapa sådant verksamhets-ett
underlag på lokal nivå inteär realistiskt i storstäderna.änannat
Genom integrering inskrivningsverksamheten i regionala kart- ochav
fastighetsmyndigheter skapas bra underlag för knytaett den nöd-att
vändiga juridiska kompetensen till dessa myndigheter. Min slutsats är

den juridiskt utbildadeatt personal skall leda inskrivningsverk-som
samheten skall placerad vid de regionala kart- och fastighetsmyn-vara
digheterna.
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rekry-det skulle svårtanledningfinns ingenDet attatt anta att vara
fastig-ochregionala kart-tjänster vidtill nyinrättadejuristertera nya

speciali-tillmöjlighetererbjudahetsmyndigheter. Arbetet kommer att
inskrivningsverk-bredare dagensinom områdesering är änett som
enbart i deefterfrågad inte över-kompetens börsamhet. Denna vara

inskrivnings- ochiöverklagandenhandläggakommerrätter attsom
domstols-merit förfastighetsbildningsärenden också utgörautan en

attraktivtjänstgöringbör sådani allmänhet.arbete Dessutom varaen
ochi bankersektorn,inom den privataför anställningaräven t.ex.

advokatbyråer.fastighetsförvaltningsbolag ochkreditinstitut,andra
inskrivningsverk-får erfarenhettingsnotariernaVikten att avav

dennainteutredningar.framhållits i tidigare Jagsamhet har attanser
organi-skallinskrivningsverksamhetenförfråga styrande hurbör vara

renodlingbakomliggande tankarnavill påpeka deoch att avomseras
sidofunktionenpåverkade notariernauppgifter också närdomstolarnas

kronofogdemyn-tilltingsrätternaöverfördes frånsummarisk process
1992.l januaridigheterna den

inskriv-notarier ifinns medtill de erfarenheterMed hänsyn som
skulledetemellertid inte uteslutasdetningsverksamheten kan att

regionaladeomfattar ocksånotariesystemfördelkunna att ettvara en
fastighetsmyndigheterna.kart- och

för inskriv-organisationsförändringenförutsättning förviktigEn att
kost-leda tillframgångrik och intebliningsverksamheten skall stora

biträdespersonalen, utgörkompetensuppbyggnadförnader är att som
organisa-ibehållasi hög grad kani verksamheten,ryggraden en ny

fastighetsregis-ellerfastighetsbildnings-tion. i de nuvarandeVarken
fråntillgänglig. Bortsettdenna kompetenstermyndigheterna finns

för tempoför-riskfinns detkompetensuppbyggnadenförkostnaderna
därför angelägetorutinerad. Deti personalen ärluster arbetet ärom

nuvarandedel denbehållaorganisationen kan såden storatt avennya
möjligt.biträdspersonalen som

401992 visar drygtpersonalfördelningengenomgångEn attav
residensstäderna.ibiträdespersonalen arbetarprocent av

residensstädema, elleriinskrivningsverksamhetenförordarJag att
lokalise-fastighetsmyndigheternaregionala kart- ochstäder där deide

myndigheter.iintegreras lokalmässigt dessaras,
medinskrivningsverksamhetintegrering övriglokalmässigEn av

emellertidinnebärfastighetsmyndigheternaregionala kart- ochde en
arbetar påbiträdespersonalinte behålla denrisk för det går attatt som
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inskrivningsmyndigheternai dag. Såväl detta skäl utredningsdirek-som
tivens mål decentraliserad organisation skall eftersträvasatt förtalaren

de regionala fastighetsmyndigheternaatt bör ha möjlighet bedrivaatt
verksamhet i lokala kontor. De övergångsproblem organisa-som en
tionsförändring alltid förenadär med bör kunna lösas smidigare om
biträdespersonalen kan behålla sina arbetsplatser.

Utredningen har möjlighetenövervägt bedriva verksamhet vidatt
lokala kontor i inskrivningsmyndigheternas nuvarande lokaler. Det
skulle innebära kart- och fastighetsmyndigheterna sluter hyresavtalatt
med tingsrätterna. Eventuellt kan kiingservice, såsom vaktmästartjän-

kopieringsmaskniner handlasster, fastighetsmyndighetenm.m. upp av
från tingsrätten. Vissa samordningsfördelar skulle således kunna beva-

innebärDet också de kapitalkostnader lagts ned datoreratt påras. som
och ombyggnader lokaler i samband med fastighetsdatareformensav
genomförande inte behöver tillgå spillo. har inväntsDet det finnsatt
principiella skäl talar sådan lösning. Det sedan fleramot är årsom en
tillbaka fast princip domstolar, med hänsyn till deras speciellaatten
roll och verksamhet, inte skall lokaliseras tillsammans med andra
myndigheter. domstolsEn verksamhet liksom vissaär, andra verksam-
heter socialkontor och polismyndigheter,t.ex. sådan detnatur attav
inte går samlokalisera den med myndighetatt det inteen annan om
sker på sådant verksamheternasätt hållsett väl åtskilda. Personalenatt
skall kunna arbeta i avskildhet från allmänheten, till vilken personal
vid andra myndigheter hör. samlokaliseringEn med lokala kontor till
kart- och fastighetsmyndigheten kan därför inte och detaccepteras
torde inte praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart byggavara att

de nuvarande lokalerna på sådant verksamhetensätt får heltettom att
åtskilda lokaler med ingång.separat

kanDet finnas andra skäl och möjligheter för den kart- ochnya
fastighetsmyndigheten behålla den lokala förankringen för inskriv-att
ningsverksamheten även det inte sker i de nuvarande lokalerna.om
Om del verksamheten, fastighetsbildningen, behövert.exen annan av
bedrivas i lokala kontor kan detta samordnas inskrivningsverk-med
samhetens behov.

konsekvensEn bibehåller den lokala förankringen ärom attman
den juridiska kompetensen och arbetsledningsfunktionerna i fallså
finns på ställe där den dagligaänett verksamhetenannat sker. Inskriv-
ningsmyndigheternas arbetssätt fatta beslut i samtliga ärendenatt som-
kommer varje dag och lämna dagsgodkännande innebär detatt-
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ochsnabbtpåövervinna kravensvårigheterfinns vissa ettatt om
upprätthållas.skallhandläggningssätträttssäkert

informa-förmedlasnabbtmöjlighetertekniskafinnsDet attnumera
inskrivningsverksamhetenoch medolika platser.tion mellan I att

det heltfastighetsmyndighetsorganisation finnsien kart- ochintegreras
möjligt hadärförbeslutsstöd. börmöjligheter till Det attandra vara

lokalaeventuellabetjänaochregionaltplaceradjuristkompetensen
möj-dessutomlagstiftning finns detför gällandekontor. Inom ramen

överflyttningenfrånErfarenheternauppskovsbeslut.lighet fattaatt av
betalnings-handläggabravisar det harsummarisk gått attattprocess

finns ijuristkompetensenGotlandförelägganden på trots attt.ex.
Stockholm.

generelltutformamöjlighet ocksåtänkbar är systemEn ettatt som
typisktärenden ärhandläggningen sådana settinnebär att somav

fastighetsmyndig-ochi regionala kart-sker denkomplicerade endast
in ansök-lämnakunnasådantskulle medIngivarnaheten. systemett

för handlägg-demöverlämnalokala kontorenlokalt och deningarna
fastighetsmyndigheterna.ochregionala kart-ning vid de

relativt begränsatställenskulle mångaLokala kontor på ett
vissinnebäraskullepersonalstyrka.liten Detocharbetsunderlag enen

iförändringarvidocksåledighetochvid sjukdomsårbarhet men
inteverksamheten utgörkanärendemängden. Detta uppvägas att enav

fastighets-ochregionala kart-till deknutenmyndighet ärutanegen
rutine-behållainnebär kunnafördel detoch denmyndigheterna attav

rad personal.
medskall finnaskontor måste göraslokalaBedömningen av var
intesannolikhetmed allfaktorer. kommerfrån dessa Detutgångspunkt

idag finnsdär detsamtligamöjligt med lokala kontor på orteratt vara
inskrivningsmyndigheter.

koncentrationinteingivarna kommerdeFör större aven
fastighetsmyn-ochtill regionala kart-inskrivningsverksamheten de

medborgarnaenskildamärkbar betydelse. Dehadi gheterna någonatt
inte självadeservicen försämrasförväntas upplevakan däremot att om

handlägger derasmyndighetbesöka denmöjlighet enkelthar att som
får förbises.intekonsekvensinskrivningsärenden. Detta är somen

relationibesök litetpersonligaredovisats andelentidigare sattSom är
ändå så mångabesökhandläggs. Antalet ärtill ärendende somsom

emellertidbedömningsammanvägd000 är attungefär 75 Enår.per
tillfredsstäl-lämnakommer kunnainskrivningsmyndigheterna att en
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lande service även verksamheten inte fullt behåller sinutom nuva-
rande lokala förankring.

Jag det finns skäl talar för de regionalaatt kart- ochattanser som
fastighetsmyndighetema skall ha möjlighet bedriva inskrivnings-att
verksamhet vid lokala kontor det finns ekonomiska och kompetens-om
mässiga förutsättningar för detta. Av avgörande betydelse vid bedöm-
ningen lokala kontor skall inrättas bör kvaliteten verk-påattom vara
samheten kan säkerställas.

Mina bedömningar i sammandragär

all inskrivningsverksamhet integrerasatt organisatoriskt i de regio--
nala kart- och fastighetsmyndighetema

inskrivningsverksamheten i residensstädernaatt eller de städer där- -
de regionala myndigheterna lokaliseras lokalmässigt integre-även-

i de regionala kart- och fastighetsmyndighetemaras
ledningen inskrivningsverksamhetenatt sker juridisktav genom-

utbildad personal placerad vid de regionala kart- fastighetsmyn-och
digheterna

inskrivningsverksamheten i övrigt möjlighetatt behålla denattges-
biträdespersonalensnuvarande kompetens och den lokala förank-

ringen lokala kontor finnsdet ekonomiska och kompe-genom om
tensmässiga förutsättningar för bedriva verksamheten med bibe-att
hållen hög kvalitet.
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ochlandskaps-ll Samband mellan

fastighetsinformation

ochbeträffande landskaps-organisationnuvarandeEn översyn av
vid ochverksamheterna CFDfastighetsinformationen fråganreser om

organisa-lantmäteriet istatliga skall samlasdet gemensamen ny
finns starkafall detför itionsstruktur. detta såArgumentet är att

granskafinns då också skälverksamheterna.samband mellan Det att
fastighetsin-ochlandskapsinformationhuruvida sambanden mellan

integreradfortsättningsvis kräverformation starka desåär att en
fastig-medrationelltorganisation eller det i stället kan envaraom

fastighetsverksamhethetsmyndighet, då skulle bestå LMV:savsom
landskapsinformations-kartmyndighet medoch LMV:soch CFD en

central nivåStällningstagandena till verksamheterna påverksamhet.
regionalalokalakopplingarna till denmedvetandeimåste göras om

verksamheter.föreligger mellan olikasamband därnivån och de som
i relation till mål-samband. Settkapitel analyseras dessadettaI

framför allt fråga brakapitel blir det sådiskussionen i 7 att somom
effektivitetorganisation, kvalitet ochöverblickbarmöjligt förena en

rationalisering och utveck-fortlöpandeoptimala möjligheter tillmed
ling.

l l Begrepp

anledningframställningen finnas någotfortsatta kan detdenFör att
i huvudsak kommerterminologi framställningenbeskriva den attsom

Inled-vissa begrepp.till samband finns mellanhänföras och de som
standardföreligger svenskningsvis det inte någonkan konstateras att

landskapsinforma-information,begrepp geografiskdet gällernär som
för land-Utvecklingsrådetfastighetsinformation. dettion och Inom av

standardiseringsprojektetet STANLIinitieradeskapsinformation ULI
inom dettaterminologistandarderarbete bl.a. utarbetamedpågår att

område.
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Utifrån internationella jämförelser och erfarenheter inom landet kan
följande begreppsmodell byggas Modellen innehåller fyra nivåerupp. -
rumslig information, geografisk information, landskapsinformation och
fastighetsinformation.

Rumslig information det övergripandeär begreppet. Till hördetta
all information kan lägesbestämmas.som

Geografisk information delmängd till rumslig informationär ochen
informationsådan kan relateras till läge punkt, ellerett ytaavser som

volym jorden.på kanDet sig naturfenomen, kulturellaröra om
företeelser och befolkningsförhållanden m.m.

Landskapsinformation i sin delmängd den geografiskaär tur en av
informationen. Begreppet användes bl.a. i direktiven till LINFO-ut-
redningen definieradesoch härvidlag lägesbestämd informationsom

landskapets naturgivna innehåll och egenskaper berg, jord, vegeta-om
tion, topografi etc. och dess konstgjorda företeelser anlägg-vatten,
ningar, fastigheter, byggnader, innefattaretc.. Begreppet vidare såda-

geodetiska och fotogrammetriska data utnyttjas för lägesbe-na som
stämning landskapsinformation geografiska och gränser,samtav namn
institutionella förhållanden I begreppet informationm.m. ryms om
förhållanden eller under markytanpå markanvändning. Land-samt
skapsinformation kan utvärderas och efter olika verksam-presenteras
heters syften och behov. Enkelt uttryckt skulle begreppet läges-
bestämd landskapsinformation kunna sådan informationutgöra som
traditionellt redovisas kartor, i bilderpå eller i register.

Fastighetsinformation kan delmängd landskapin-utgöraanses en av
formation. fastighetBegreppet definierat i jordabalken.är Här anges

fast egendom jord och denna indelad i fastigheter. Vidareäratt äratt
till fastighet hör bl.a. byggnad, ledning, stängsel ochattanges annan

anläggning anbragts i eller jord för stadigvarande bruk, påsom ovan
stående träd och andra Till fastighetsin-begreppetväxterrot m.m.

formation hänförs i regel också andra egenskaper knutna tillärsom
fastighet såsom servitut, inskrivningar,ägare, taxeringsuppgifter,
markreglerande planer och bestämmelser rättigheterandra ochsamt
belastningar. grundläggandeEn beståndsdel begreppet täcks in i denav
information ingår i eller knuten till fastighetsdatasystemet.ärsom

Redan den angivna beskrivningen begreppen landskaps-av nu av
information fastighetsinformationoch framgår finnsdet klaraatt sam-
band mellan den verksamhet knuten till landskaps- fastig-är ochsom
hetsinformationsområdena. Således del informationdenutgörs en av
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traditionellt redovisas kartor,på i bilder i registereller uppgif-som av
fastighetsgränser och bebyggelse informationdvs. sådanter om som

hänförlig till fastighetsområdet.är

11.2 Tidigare bedömningar

11.2.1 sammanslagningen Kungliga lantmäteristyrelsenav
och Rikets allmänna kartverk

sammanslagningen Kungliga lantmäteristyrelsen RiketsLMS ochav
allmänna kartverk RAK ägde l juli 1974. Till grund förrum sam-
manslagningen låg bl.a. inom Civildepartementet utarbetaden pro-
memoria l972:2. Nedan redovisas bakgrund motiv tilloch samt
erfarenheter den genomförda oganisationsförändringen.av

Lantmäteristyrelsen utgjorde före sammanläggningen den centrala
förvaltningsmyndigheten för ärenden fastighetsbildning, fastighets-om
registrering och mätningsversamhet. LMS hade också uppgifter av
kartteknisk Denna verksamhet omfattade främst den centrala led-art.
ningen lokala lantmäteriorgans mätnings- och kartläggningsverk-av
samhet biträde till dessa myndigheter i fråga beräkningstek-samt om
niska, fotogrammetriska liknandeoch arbetsuppgifter. Styrelsen ut-
färdade vidare förskrifter och meddelade råd och anvisningar i frågor

lokal mätning och kartläggning grundläggande natur.om av
ÖLMUnder hadeLMS överlantmätarmyndigheten samordnings-

tillsynsuppgifteroch i länen och bl.a. kommunerna behjälplig medvar
föroch planer grundläggande och kartläggning.stomnätprogram

Fastighetsbildningsmyndigheten genomförde fastighetsbild-FBM
ningsförrättningar och bl.a. förrättningskartor.upprättade I FBM:s
arbetsuppgifter ingick också skötsel mätnings-lokala ochstomnätav
arkiv. Fastighetsregistermyndighetens verksamhet inomFRM kart-
området avsåg upprättande och förande registerkartor med därtillav
hörande special- och bestämmelsekartor.

Kartverkets uppgift före sammanläggningen upprätta,att utgevar
revideraoch de kartor ingick i de allmänna kartserierna. Verketssom

uppgifter omfattade härvidlag förläggandet hela kartläggningspro-samt
ceduren, dvs. geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska arbeten
fram till reproducerbara tryckoriginal. Verket hade i uppgiftockså att

7 I3-l069
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förutföra geodetiska skilda därvid bl.a.arbeten slag attsamt svaraav
rikstäckande höjdbestämda punkterde läges- ochnät noggrant somav

kartläggningen förförutsättning såväl för den allmännaär somen
kartläggningsverksamhet. framställning fotogram-frågaI avannan om

imetriskt bildmaterial särställning verkethade RAK atten genom
kartläggnings-princip hade utföra flygfotografering förensamrätt att

ändamål.

för sammanslagningenMotiv

propositionenCivildepartementets utredning efterföljandeoch denI
kartverksam-redovisas bl.a. samband förelåg mellan dedet nära som

heter lantmäterimyndigheterna och bedrev kraven påRAK samtsom
framför alltsamordning verksamheterna. Kravbilden byggde påav

användan-förväntningar den tekniska utvecklingen bl.a. vadpå avser
i med kartframställ-det datorer för beräkningsuppgifter sambandav

möjlig-ning ritutrustningar. Ocksåoch användandet datorstyrdaav
kartframställning förut-heterna till lagring i databaser förkartdataav

fastighets-kartornasåväl de s.k. allmännasågs. Detta avsåg som
fram informationregisterkartorna. Uppgifter tagits ochgångsom en
i olika kombinationerlagrats i databaser skulle kunna användassom

därigenom i kartprodukter.och skalområden och också nya
beträffar avseende denVad samspelet mellan och CFDFRM gra-

rationellafiska fastighetsredovisningen utredningen denatt mestangav
koordinatuppgifternalösningen för framtida ajourhållningenden av

samtidigt med övrigatorde uppgifterna förs i databaserattvara
knytasregistreringsuppgifter ajourhållningen sålunda kommeroch att

koordinatsättningen, begränsadtill Härvid förutsågsFRM. att som var
fåtal fastighet, utvecklas tilltill eller punkter skulle kunnaetten per

utnyttjas för planeringsupp-digital registerkarta skulle kunnaen som
gifter olika slag.av

flertal remissinstanser till bakomliggande utredningar hadeEtt
dessförinnan redovisat synpunkter kartfrågans ord-pågemensamma

planeringennande i sådan genomgående inställningEnstort. att avvar
kartfrågorna skilda samhälleliga verksamhets-samordnasmåste över
områden. Planeringen registerkarta borde inte ske obe-t.ex.enav ny

bedrivas för fastighetsbildningensroende den planering måsteav som
planeringen deneller byggandets kartbehov. heller bordeInte stat-av

liga kartverksamheten ske fristående från planeringen den kommu-av
nala kartverksamheten.
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Det statliga lantmäteriets samordnande verksamhet i huvudsakvar
begränsad till den storskaliga kartläggningen. Planeringenatt avse av
den allmänna kartläggningen och samordningen denna verksamhetav
med kartverksamhet åvilade däremot RAK. Kartverket hadeannan
också uppgifter rörde planeringen de geodetiska stomnäten.som av

statligaDet för planeringen samordningenoch den grund-ansvaret av
läggande kartläggningen alltså i huvudsak delat mellan det statligavar
lantmäteriet och RAK.

Utredningen slog fast all den planerande och samordnandeatt
verksamheten i fråga grundläggande kartläggning borde föras inom
under organisation.en

I utredningen slogs vidare fast det betydelseär medatt storav
direktkontakter mellan kartavnämare och kartproducent. Olägenheterna
med i och eller i näraliggande kartfrågor behövaatt vändaen samma
sig till flera olika statliga hade särskilt påtalats. Dessa synpunk-organ

tala för inteansågs bara planeringen också den statligater att utan
produktionen kartor borde förenas i organisation.av en gemensam

Avnämarnas önskemål bättre samordning skulle kunna till-om en
godoses de båda verken gick Därvid skulle det statligaom samman.

för planering och samordning mätninggrundläggande ochansvaret av
kartläggning i allt väsentligt falla på Ett samgående skulleett organ.
emellertid också medföra fördelar.andra Kartframställningen beskrevs

utpräglad teknisk i led krävde special-mångasom en process som
skolad personal och för uppgifterna särskilt anpassad utrustning. Ut-
rustningen i fall dyrbar. Vidmånga samgående skulle möjlig-ettvar
heterna till rationellt utnyttjande personal och utrustning öka.ett av

internaDen personalutbildningen skulle kunna Dub-göras gemensam.
belarbeten med utvecklande metoder och arbetsmetodik, datorpro-av

för kartframställning skulle kunna undvikas.gram m.m.
För RAK:s del tillgångansågs till regionala och lokala lantmäte-

riorgan underlätta verksamheten med den allmänna kartläggningen.
Vid nyframställning kartor skulle lokala kunna utnyttjas såvälav organ
för tekniska faltarbeten för insamlande sådant material i övrigtsom av

hämtasmåste lokalt. Lokala skulle också kunna utnyttjassom organ
för ajourföring uppgifter redan framtagnapå kartor, särskilt vadav
gäller uppgifter ändringar i fastighetsindelning, sträckning,vägarsom
byggnadsbestånd Betydelsen härav öka efteransågs handm.m. som
kartläggningen skulle i revideringsfas.övergå Revideringar skulleen
härvid kunna ske med kortare tidsmellanrum. statligaDet lantmäteriet
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utnyttjaskulle vinna fördelar i sin kartverksamhet RAK:sattgenom
utrustning.avancerade tekniskamer

kartproduktionförbättrad samplanering statlig kommunalochEn av
effekter.medföra ytterligare För uppnåkunnaansågs attgynnsamma

enligt utredningenmöjliga övergripande kartplanering bordebästa
andrakartmyndigheten ochlänsvisa överläggningar mellanupptas
vilkaVid överläggningar borde klarläggaskartintressenter. sådana

kartförsörjningen skulle kunna uppnåskonkreta förbättringar inom som
kommunalasamordning samlade statliga ochlämplig degenom av

kartläggningsresurserna.
förutsättasamproduktionändamålsenlig statlig-kommunalEn ansågs

effektivt och ekono-kartmaterialet utnyttjasdet allmänna på såettatt
Kartmyndigheten borde fåmiskt lämpligt möjligt.sätt meraensom

kartfrågorinrikta sin verksamhetkundanpassad verksamhet och mot
grundläggande karaktär.av

behandlingefter sedvanligutredningens förslag blev,Resultatet av
lantmäteristy-regering riksdag, Kungligahos remissinstanser, och att

och Statens lantmäte-relsen och Rikets allmänna kartverk lades attner
riverk bildades juli 1974.den l

Erfarenheter från sammanslagningen m.m.

inte företagits.sammanslagningen harsamlad utvärderingNågon av
följandeinhämtats kan dockde erfarenheterAv på sättannatsom

nämnas.
i samband medtekniska utveckling förutsågsMycket den somav

utprägladtill tidigaresammanslagningen kom också stånd. Den som en
gradi allt högreteknisk beskrivna kartverksamheten har enprocess

insamling,förtekniska lösningarkommit präglas datorbaseradeatt av
kartinformation.framställning presentation Debearbetning, och av

digitala produk-huvudsakligen iframställs i dagallmänna kartorna
digitaliseringnyproduktion i kombination medtionslinjer. Genom av

Härigenom skapassuccessivt databaserde analoga kartorna byggs upp.
ajourhållningsruti-förändradesåväl förutsättningar för behovsom av

från produktion kartorblir vidare möjligt övergåDet att av nyaner.
innehållet i de databasertill kontinuerlig uppdatering somaven mera

mellan deytterligare närmandeallmänna kartorna bygger Ettde på.
tilli och med förslagetverksamhetsområdena för dörrenbåda står nu

redovisas iförslagdigital registerkarta. sådantupprättande Ettav en
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den Lantmäteriverket, kommunförbundetSvenska och CFDav gemen-
utarbetade GFI-rapporten nedan.samt se-

Lantmäteriorganisationen hade tidigare i utsträckning präglatsstor
handläggning fastighetsjuridiska frågeställningar tillknutnaav av

fastighetsbildning fastighetsregistrering.och tekniska utvecklings-Den
nivån förhållandevis speci-låg. det statliga lantmäteriet och dåFörvar

förellt de lokala fastighetsbildningsmyndigheterna kom sammanslag-
ningen verken leda till tekniklyft. elektroniska mätnings-Nyaatt ettav
instrument och datorstödda beräkningsmetoder tidigarekom ersättaatt
manuella och beräkningsmetoder. utveckling kommät- Denna att
påskyndas sammanslagningen.genom

Genom de verksamhetsområdena ingår itvåatt numera samma
organisation förutsättningarnahar för utvecklaatt systemgemensamma
och inom genomförasADB-området kunnat till för helaprogram gagn
verksamheten. Möjligheterna utnyttja investeringaratt gemensamma
i datorutrustning och övrig teknisk utrustning har tagits tillockså vara.
Dubbelarbete vid utvecklande metoder och arbetsmetodik, datapro-av

för kartframställning har härigenom undvikas.kunnatgram m.m.
Också den regionala lantmäteriorganisationen kom kompetens-att

mässigt förstärkas. inom tekniskagällde det området ocksåDet men
Över-för samordningen den regionala kartverksamheten.ansvaret av

lantmätarmyndigheten har tilldelats för ajourhållning vissaansvar av
den ekonomiska kartans Tillgängligheten till har ökatkartorteman.av

liksom kompetensen inom kartområdet. Möjligheterna påverkaatt
kartprodukternas innehåll tidsmässigaoch den framställningen har
också ökat.

nationella ofta in-De sektorsorganens verksamhet strävar mot en
delning i regionala enheter oberoende både varandra ochstörre av av

befintligaden länsindelningen. sidan tydlig för-andraDet pågår å en
skjutning vad samhällsutveckling samhällsför-gäller ochansvaretav
valtning lokala framför regionalallt kommunerna. Enmot motorgan,
samordning geografisk information motiveraskan bl.a. med attav
avståndet mellan nationellt Länsnivån härvidoch lokalt ökat. skulle
kunna den felande länken olika nivåerna. Andramellan deutgöra
motiv kommunerna i för för de handär regel små påäratt att egen
skall kunna bygga den teknik förkompetens och krävs attupp som

behoven. samhällsfinansierade produktionenDenmotsvara av geogra-
fiska data blir och inriktad basinformationoförädladpåmer mer sam-
tidigt vissa geografiska första regionaldata i hand betydelse.ärsom av
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förstärkning regionala nivån i dettaYtterligare motiv för denett en av
information fördelgrundläggande geografisk medsammanhang är att

olika kan användas ochsamutnyttjas sektorsaktörer. Data omomav
igen förbrukas.utan att

LandskapsinformationLINFO-utrednin pekade i sitt betänkandegen
produktions-1980-talet 1981:73 bl.a. behovetunder SOU enav

statliga ochmässig samverkan mellan olika och kommunala organ
föreslog förstärkning regionala planet. För-detpáresursernaen av

inrättasinnebar regionala kartrâd skulle ochslagen bl.a. att att sam-
LINFO-utredningens förslag i dessaordningsresurserna skulle utökas.

inte genomförts fulltdelar har emellertid ut.
ytterligare förstärkning samordningsresursernaBehovet av en av

framför allt det regionala pla-inom landskapsinformationsområdet på
tillgodoses2.2.5. behov kanhar också beskrivits i avsnitt Dettanet
tilldelasregional och fastighetsmyndighetkart-att engenom en ny

samordningsuppgift.sådan
regionaliserade kartverksamhetenErfarenheter den sedermeraav

svårigheterföreligger vissaKarlskrona och Kiruna har visat detatt
grundläggandelantmäteriorganisationen vid denutnyttja den lokalaatt

kartframställningen.
RAK-verk-inte riktigt förTiden 1970-talet kanskepå mogenvar

möjlig-organisationenstill fullo fördelar densamheten draatt av nya
tyngdpunktsför-successivateknikens intåg och denheter. Med den nya

har dock förutsätt-skjutningen ajourhållning kartdatabasermot av
successivtfunktionernaningarna för ömsesidigt samarbete mellanett

blisamordningsfördelarna bedömas alltförbättrats och kan mer mar-
kanta.

rationellt utnyttja denmöjligheternaVad på sättettattavser mera
visar erfarenheterna bl.a.inom tidigare befintliga personalende verken

organisationen spridafunnits svårigheter inomdet denatt att nya
vilkaolika i organisationen och underkunskap vad de delarna görom

givetvis framför alltvillkor förhållanden gällerde arbetar. Dessa
ocholika och mellan verkets centralamellan de verksamhetsområdena

organisationsenheter. Möjligheternadess regionalalokala pä ettatt
och verksamheternakostnadseffektivt lösa de för personalensätt

harekonomi administrativa rutinerfunktionerna ochgemensamma
sammanslagningen.däremot underlättats genom
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11.22 Tidigare utredningar rörande fastighetsdataverk-
samheten

Olika aspekter fastighetsdataverksamhetenpå har diskuterats bl.a. i
Fastighetsdatakommitténs FADAK betänkande Fastighetsdata SOU
1976:56, i Fastighetsdata- och Inskrivningskommitténs FADIR
betänkande framtidaDen fastighetsdataverksamheten Ds 1981:1Ju

i FDS-utredningens betänkande Fastighetsdatasystemetssamt dator-
struktur SOU 1992:34. Nedan kortfattad sammanfattningges en av
de slutsatser dessa utredningar kom fram till och berör bl.a.som som
fastighetsdataverksamhetens organisation.

FADAK ifrågasatte behovet fristående för genomfö-ettav organ
rande den fastighetsregisterreform kommittén förordade. Medav som
hänsyn till kraven snabbt reformgenomförandepå och till bety-ett att
dande organisatoriska förändringar skulle kunna medföra negativa
konsekvenser i genomförandetakten föreslog kommittén inte någon
förändring CFD:sav ansvar.

FADIR föreslog för fastighetsdataverksamheten i denatt ansvaret
del det utvecklingavsåg och underhåll fastighetsdatasystemet skulleav
läggas över på DV och LMV. Den inompersonal CFD arbetadesom
med överföring till ADB-medium, utbildning registerpersonalav m.m.
borde enligt kommitténs förslag också fortsättningsvis tillhöra CFD.

motivDe härtill överföringsarbetetär fungerade bra,attsom angavs
det angeläget detta arbete inteatt skulle dessatt störasvar attav orga-

nisation förändras, särskilt itakten överföringen skulle höjas. CFDom
borde enligt kommittén fortsättningsvis fungera uppdragsmyn-som en
dighet med uppgift på uppdrag LMV och iDV medverka regis-att av
teromläggningen. Efter reformgenomförandet beräknadessom vara
avslutat den juli1 1990 föreslogs CFD upphöra myndighet.som

FDS-utredningen, bl.a. hade belysa alternativa, decentralaattsom
systemstrukturer, fann det, med förutsättningarde rådde, inteatt som
borde ske någon ändring datorstrukturen. Utredningen konstateradeav
dock bindning till befintligaatt tekniska förutsätt-systemet genom
ningar kan medföra viss begränsning det gäller flexibilitetennärm.m.
i förhållande till nyutvecklat byggt på konceptetett öppnasystem,

och med standardiserade lösningar.system Utredningen påtalade
vidare datorstrukturfrågor skulle kunnaatt aktualiseras på nytt om
framtida organisatoriska förändringar skulle innebära närmandeett
mellan fastighetsregister och inskrivningsregister och leda till enhet-en
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lig regional basorganisation. Utredningen pekade vidare CFDpå att
möjligt kostnadssänkande alternativ borde möjlighetenprövaettsom

lägga datordriften servicebyrå.påatt ut en

11.3 mellaninom fastighets-Samband och land-

skapsinformationsområdena

11.3.1 Gemensamma uppgifter för förLMV:s enheter

fastighetsfrågor landskapsinformationoch

det statliga lantmäteriet finns arbetsuppgifterInom mängd påsomen
olika bedrivs inomlänkar den verksamhet LMV:ssätt samman som

för fastighetsfrågorenheter och landskapsinformation. redovisasNedan
de utvecklingsprojekten.några störreav gemensamma

Geografisk fastighetsindelning GFI-

officiella fastighetsindelningen redovisas primärt de förrätt-Den på
ningskartor inom för fastighetsbildningsverksam-upprättassom ramen
heten. officiell kontinuerligt ajourhållen översikt fastig-En och över
hetsindelningen redovisas för fastighets-ändamålet upprättadpå en
registerkarta. redovisar utsträckningen markreglerandeDenna också av
planer och bestämmelser vissa rättigheter. Fastighetsregisterkar-samt

till viss del samordnad med den ekonomiska kartan lands-påärtan
bygden i föroch med kommunala primärkartor tätorter. Ansvaret
förande fastighetsregisterkartan åvilar fastighetsregistermyndighe-av
ten.

det statliga lantmäteriet, Centralnämnden för fastighetsdataI en av
och Svenska kommunförbundet utarbetad Na-gemensamt rapport
tionell fastighetsindelningsamverkan mellan geografiskmedsystem -

iStat och kommun samverkan för infrastruktur Slut-en gemensam
1992-10-12 redovisas förslag till uppbyggnad ADB-rapport ett ettav

baserat informationssystem för geografisk fastighetsindelning GFI.
Förslaget, enhetligt informationssystem för lägesredovis-ettsom avser
ning fastighetsindelning och bestämmelser, innebärplanersamtav en
komplettering, vidareutveckling samordning det statliga lant-och av
mäteriets och geografisk fastighetsindel-kommunernas databaser med

ning.
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närvarandeföri detfinnaprojektet bl.a.till stårBakgrunden attatt
fastig-redovisningmedomfattande dubbelarbeteförekommer avett

utvecklingen hartekniskakartverk.olika Denhetsindelningen på
Efterdubbelarbete.dettaförutsättningar reducerasuccessivt skapat att

erhållitlantmäterietstatliga85 har detKartpolitikförslag i rapporten
vid deregisterkartornaupprustningför allmänmedelsärskilda aven
underupprustning harfastighetsregistermyndigheterna. Dennastatliga

produktionsme-digitalaanvändningökadår över motstyrts avsenare
toder.

systematisknärvarandeförgenomförlantmäterietstatligaDet en
inom det små-informationgeografiskmeddatabaseruppbyggnad av

kommunermångamotsvarande byggeromrâdet. sättskaliga På upp
fallenbådaform. äri digital Ikartverkstorskaligasina grundläggande

GFI-skallfastighetsindelningen utgöra ett tema.avsikten ocksåatt
enhetligaenligtproduktiondennasamordnasyftar tillprojektet att

informations-framtidamöjliggöraskallstandarderGIS-anpassade som
utbyte.

fastighetsregisterkartansfördigitala databaserbyggaGenom att upp
dubbel-minimeraframtideniförutsättningarinformation skapas att

tillgänglighet, störrebättreskapakvalitet,erhålla högrearbete, ge en
förförutsättningarskapabehovanvändarnasanpassning efter samt nya
kalkylredovisadutredningeniEnligtGIS-miljö.itillämpningar en

kostnadenHuvuddelen415 mkr.investeringar påkrävs avseravca
155 mkr påfallerkostnadenden totaladatafångst. Avarbetet med

redovisas260 mkr Ipåresterande rapportenochkommunerna staten.
betydandedeintäkteroch direktarationaliseringseffekter samtdeäven
genomfö-vidförutsesspridningseffekter ettsamhällsvinster och som

projeketet.rande av
GFI-databasernaajourhållningförframtidaDet avsesansvaret av

integreringVidfastighetsregistermyndigheterna.uppgift förbli enen
regionalfastighetsmyndighet påsamordnad kart- ochiFRM enav
uppgiftnaturligGFIajourhållninguppbyggnad ochnivå utgör enav

myndigheten.för den nya
fas-informationinnehållerbl.a.ekonomiska kartan,Den omsom

statligadetkartseriena. Inomi allmännaingår detighetsindelningen,
produktionsavdelningi första hand LMV:sdetlantmäteriet är som

Fastighetsregis-kartan.ajourhållningupprättande ochför avansvarar
fortlöpandeangivitstidigareenligt vadtermyndigheterna somsvarar

Överlantmätarmyndig-fastighetsregisterkartan.ajourhållningför av
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heten för viss periodvis uppdatering innehållet i den ekono-svarar av
miska kartan vad bebyggelseredovisningen.avser

Det finns naturligt samband mellan ajourhållningenett denav
ekonomiska kartan och innehållet i FDS. Detta samband blir allt tyd-
ligare bl.a. till följd uppbyggnaden basregister byggna-överettav av
der i FDS nedan.se-

HELAS

Sedan antal harår det statliga lantmäterietett successivt utvecklat ett
för verksamhetsområdet handläggnings- HLS, ekonomi-gemensamt
och administrationssystem EA. Enligt planerna kommer handlägg-
ningssystemet till stöd för produktionen inledningsvis uppträdaatt som

samling hjälpmedel för underlätta rutinmässiga arbetsmomenten att
såsom dagboksföring, underrättelser, kallelser olika slag ochav an-
delstalsberäkning. Vidare ingår 0rd- och textbehandling standard-av
formulär, enklare protokoll. Systemetst.ex. första kommeretapp att

fullt utbyggt under 1993.vara
Det saknas i dag handläggningssystemett handhar fastighets-som

bildning och fastighetsregistering i obruten kedja. Dagens systemen
för datautbyte mellan FDS och HLS i principär enkelriktat på så sätt

data förs från tillöver FDSatt HLS. När FBM avslutat förrättningen
överförs registerunderlag till Därefter sker FRM:spapper. genom
försorg manuell registering i FDS med registerunderlaget grund.som

Nästa i vidareutvecklingen förberedssteg HLS gemensamtav av
LMV och CFD. Utvecklingsarbetet syftar till komplettera HLS medatt

stöd för dels upprättade fastighetsrättsliga be-program som ger av
skrivningar med ledning data inhämtats direkt från FDS, delsav som
direktuppdatering innehållet i FDS.av

Nämnda projekt syftar till möjliggöra automatiska kopplingar iatt
båda riktningarna mellan FBMFRM och fastighetsdatasystemet. För

HLS-användare detär angeläget de två FDS ochen att systemen,
HLS, framstår sammanhållet Förett skallsystem.som att systemet
fungera krävs utvecklingsinsatser såväl inom LMV inom CFD.som
Enligt LMV:s planer syftar utvecklingen till möjliggöra brettatt ett
införande under 1997. Utarbetad förstudie visar bl.a. kostnadernaatt
för utveckling till 30uppgår miljoner kronorsystemet inomav ca
LMV och 10 miljoner kronor inom CFD. Utvecklingsinsatsernasca
storlek hänger bl.a. med LMV:s och CFD:s datorsystemattsamman
delvis bygger olikapå teknik. De tekniska problem föreligger kansom
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alternativt handlägg-beskrivningdock övervinnas. En närmare ettav
i avsnitt 9.2.3.återfinnsningssystem m.m.

medprincip verksamheteniversion förutsätteri sådanHLS atten
organisation.samlas ifastighetsregistreringfastighetsbildning och en

50storleksordningenirationaliseringsvinsterberäknats påSystemet ge
miljoner kronor år.per

AutoKa

kartlägg-beräkning ochmätning,förhar utarbetatLMV ett system
ochADB-baseratAutoka. Detning. under ärSystemet går namnet

fältet.i digital form direkt Pålagras påinnebär mätresultat motsva-att
relevantaför erhålladirekt fältetberäkningar skerande kan påsätt att

informationlagradvidare fältetinnebär påutsättningsdata. Systemet att
ochinmätta punkteruppritning kartadirekt för överkan användas av

lagringöverföras tillvidarefrån mätningarna kanobjekt. Koordinater
förunderlagfastighetsredovisning elleri för digitaldatabank bl.a. som

Utvecklingsarbetetprimärkartan.ellerinnehållet i ekonomiska kartan
versionPC-baseradföreligger iihar resulterat AutoKaatt ennumera

beröringspunkterfinns ocksåMBK-områdetbenämnd APC. Inom
utarbetandemedstommätning arbetetgeodetisk samtgentemot av

dokument-mätningskungörelsen HMK,till ärHandböcker som en
för-denmätningskungörelsenoch kartfrågor där utgörserie i mät-

rationaliseringssträvandenailedfattningsmässiga grunden. Som ett
och APC.mellan HLSför intelligent umgängeutvecklas också system

Övrigt

projekt kansektorsövergripande nämnasytterligare exempel påSom
ortsnamnsarbetebeståndsinventering,skogligförLMV-metoden samt

förberedelsearbete förutvecklings-ochVidareomarrondering. pågår
fastighetstaxeringen m m..

och CFDför LMVuppgifterl1.3.2 Gemensamma

förbeskrivitsarbetsuppgifterdeFlera gemensammasomsom ovanav
landskaps-fastighets- ochinomstatliga lantmäteriets verksamheterdet

och därmedfastighetsdatasystemetinformationsområdena berör också
tenderarverksamhetsområdenade bådaSambanden mellanCFD. att
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öka bl.a. uppbyggnaden HLS, GFI och framför alltgenom ettav
basregister byggnader.över

HLS

HLS är handläggningssystem för fastighetsbildningsmyndighetenett
bl.a. syftar till skapa förutsättningar för automatiskaatt kopp-som

lingar mellan förrättningsmyndigheten och FDS. Kommunikationen
mellan de båda skall dubbelriktad innebärandesystemen dub-attvara
belarbeten vid förrättning respektive registrering skall kunna undvikas.

GFI

GFI-koncepet se avsnitt 11.3.l innebär de fastighets-nuvarandeatt
registermyndigheterna i digital form skall uppdatera inte bara innehål-
let i den verbala FDS-delen också den grafiska fastighets- ochutan
rättighetsdelen.

Datainspektionen har uttryckt tveksamhet till den föreslagna kopp-
lingen mellan GFI och FDS. Detta hänger bl.a. med denattsamman
digitala kartan sådan koppling blir betraktagenom atten ettsom per-
sonregister. Datainspektionen har vidare anfört det råder oklarhetatt
vad gäller frågan registeransvar för detta personregister. Enligtom
inspektionens mening borde det övervägas låta den digitala kartanatt
ingå i fastighetsdatasystemet och utarbeta registerlag föratt en ny

övervägandenFDS. sådan registerlag liksom behovetom en om av en
författningsregleringtemporär digital registerkarta inompågårav

regeringskansliet.

Basregister byggnaderöver

Det basregister byggnaderöver under uppbyggnadär har beskri-som
vits inärmare avsnitt 2.2.4. Uppbyggnaden, förutsättersom samver-
kan mellan och kommun, samordnasstat med LMV:s FDU-projekt
forcerad databasuppbyggnad för ekonomiska kartans databaser.

Genom fastigheternas byggnadsbeståndatt unika identiteter,ges
koordinatsättningen förbättras och rutiner byggs för ajourhållningupp
skapas också förutsättningar för automatisk uppdatering databa-en av

för bebyggelse inom för LMV:s GSD-projekt till grundserna ramen
för bl.a. framställning de ekonomiska och topograñska kartorna.av
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olikainom mångaanvändasframtiden kommaibedömsRegistret att
verksamhetsområden.

Fastighetsvärderingtaxering

utgör mångainskrivningsregisterdelframför allt FDS:siUnderlaget
mellan CFDSamverkanfastighetsvärdering.vidunderlagsammanhang

informations-ochinformationfastighetsekonomiskvadoch LMV avser
bl.a.drivsför dettasamverkansavtal. Inomiregleras ett ramensystem
meddrift från ochifastighetsprisprojekt att tasmedarbetet avsessom

1994.år
Utveck-fastighetstaxeringen.uppgift vidlagregleradharLMV en

sambandianvända FDSutsträckningi ökadförlingsarbete pågår att
byggna-basregistret överbeskrivnaverksamhet. Detmed denna ovan

åstadkommaförförutsättningarytterligareskapar att merader en
fastighetstaxeringsverksamheten.inomhanteringrationell

Övrigt

fastighetsregis-FDS:skompletteringarförändringar ochSuccessiva av
Tilloch CFD.för LMVprojekti ärterdel bedrivs gemensammasom

redovisningförkanförändringar nämnas systemet avdenna typ av
tillsyftar bl.a.1993. Systemetjuni1i drift denrättigheter togssom

underlättas.ajourhållningenrättighetsredovisningen såförenkling attav
samfällig-införandeförbedrivitsvidare ettharUtvecklingsarbete av

underskeberäknasregisterdettaInförandethetsföreningsregister. av
skercentralmyndigheternabådademellanSamverkaninnevarande år.

deltarVidarei Kiruna.SIGITutbildningsområdetinomockså genom
län.NorrbottensiGIT-projektetimyndigheternabåda

framför alltsigvänderövrigt motiutvecklingsverksamhetCFD:s
harverksamhetDennakundgrupper.övrigafastighetsdatasystemets

10.4.4.10.4.1 ochi avsnittbeskrivitsbl.a. har

bedömningarSammanfattande11.4

ochlandskapsinformationbåda begreppendedefinitionen påRedan
informationsmässigtfinnsdetfastighetsinformation ett sam-attanger

fastig-inom LMV:sbedrivsverksamheterdels demellanband som
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hetsavdelning och dess kart- och produktionsavdelning, dels mellan de
verksamheter bedrivs inom LMV och CFD.som

sammanslagningen Rikets allmänna kartverk och Kungligaav
lantmäteristyrelsen ägde 1974 innebar kartverksamhetensom attrum -
landskapsinformationsomrádet och verksamhet inom fastighetsom--

integrerades.rådet
Erfarenheterna från sammanslagningen har i huvudsak varit

positiva.

Fördelarna har emellertid varit olika inom skilda delarstora av
organisationen. Inom vissa verksamhetsområden har den organi-nya
sationens möjligheter inteännu tagits till fullt Sambandenut.vara
mellan de olika verksamhetsgrenarna har emellertid successivt stärks.
Detta sig bl.a. iyttrar insatser för metodutveckling,gemensamma
datorprogram och mötet i GFI, den geografiska fastighetsin-genom
delningen i ADB-baserad form inom konceptet GSD Geografiska-
Sverigedata. Förrättningsverksamheten har utvecklats vad tilläm-avser
pandet modern teknik. Detta gäller bl.a. inom den del benämnsav som
MBK mätning, beräkning, kartframställning. På motsvarande sätt-
stärks också sambanden mellan fastighets- och landskapsinformations-
områdena successivt uppbyggnaden basregister övergenom ettav
byggnader.

Önskemål har framförts ökad samordning inom landskaps-om en
informationsområdet. Det gäller såväl det nationellapå ochsom,
framför allt, på det regionala planet. Vidare har krav framförts attom
användarnas möjligheter påverka planeringen inomatt landskapsin-
formationsomrádet bör stärkas. Således understryks den anslags-att
finansierade flygfotograferingen och produktionen allmänna kartorav
och GSD bör ske i enlighet långsiktigamed och fasta planer.

Staten har upphovsrätt till det material produceras inomsom ramen
för allmänna kartor. I enlighet med gällande nyttjanderättsförordning

i dag avgift förtas vidareanvändningut allmänna kartor. För deen av
tryckta kartorna finns på motsvarande kalladsätt så kartavgift. Fören
material i digital form finns i dag inte liknande reglerad form fören
nyttjanderättsavgifter.

I utredningsarbetet har bl.a. framkommit synpunkter på att av-
giftsnivån för vidareanvändning allmänt kartmaterial och GSDav

för hög,är vilket hindrar samhällsekonomisktm.m. riktigtett utnytt-
jande materialet.av
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Ambitioneninfrastrukturen.deloch GSDAllmänna kartor är en av
bredastskall fåprodukteranslagsfmansieradesjälvfalletmåste attvara

prin-kanrimligtdärföranvändning. styraDetmöjliga är att staten
levererasdennainformationenprissättning påciperna för oavsett om

hävdaviktigtocksåform. statensdigital Det äreller atti analog
materialet.tillupphovsrätt

iinvesteringanvändningbredbedömningMin statensär att aven
principiinformationenbästoch GSD uppnåskartorallmänna om

konkurrensneutralt sätt.priser ochtill pålågatillhandahålls ett
personalmässigterhållatillskapandet CFDSyftet med att envarav

fastighets-ADB-baseratuppbyggnadenorganisation förstabil ettav
uppgiften på1971,därefter, under mot-tilldelades attregister. CFD
Reformgenomförandeinskrivningsregister.byggasvarande sätt ettupp

utveck-samordnauppgifthuvudsakligaursprungligen CFD:s attvar -
emeller-CFD harfastighetsdatasystemet.uppbyggnadenlingen och av

fastighetsdataverk-förmyndighetcentralutvecklatssuccessivttid som
samheten använd-ökadeochtillväxtfastighetsdatasystemetsmedi takt

långsiktiga påmedenlighetifortgårReformgenomförandetning.
1995.höstenavslutatoch beräknasfastlagda planerförhand

ikraftigtvuxitinformationshantering harvadVerksamheten avser
konsultbyråerochmäklar-kreditinstitut,andrabanker ochmedoch att

ändrings-terminal ellerviam.fl.kommunalaochstatligasamt organ
Fastighetsdatasystemetsfastighetsdatasystemet.anslutit sig tilldata

erhållerinformation de utgördenintei regeluppfattaranvändare att
huvudsak tvåiajourhållna separataregisterinformation från två av

inskrivningsmyndighet.fastighetsregistermyndighet ochmyndigheter,
basregister överövrigt.i EttocksåförändratsharVerksamheten

samverkaniGenomförandet skeruppbyggnad.byggnader underär
beräknassmåhus,Projektet vadmed kommunerna. varaavsersom,

Lantmäteriverketmed det1995 samordnasunder höstenavslutat av
projektpågåendeexempel påytterligareFDU-projektet. Sombedrivna

detkanverksamheter nämnasolikarationaliseratillsyftarbl.a. attsom
pantbrevshantering.försystemetnya

positiva. Somvarit ochverksamhet har ärCFD:sErfarenheterna av
genomförandetCFDtillkomstenmotiveradesnämnts avavavovan

jagslutskedesittin igårfastighetsdatareformen. dennaNär ansernu
börframgentverksamhetenhuranledningñnns övervägadet attatt

organiseras.
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harJag tidigare redogjort för jag fastighetsregistreringatt attanser
och fastighetsbildning bör integreras och inskrivningsmyndigheternaatt
bör skiljas bort från domstolsväsendet och föras till fastighetsfåren.
Fastighetsregistermyndigheter och inskrivningsmyndigheter deutgör
två ajourhållarna i fastighetsdatasystemet.stora Med regionalen myn-
dighet för kart- och fastighetsfrågor utgångspunkt för den centralasom
myndighetsstrukturen framstår det naturligt LMV:s och CFD:sattsom
och den del Domstolsverkets verksamhet inskrivnings-av som avser
väsendet skall integreras. För sådan sammanslagning talar också deen
starka sambanden mellan LMV:s och CFD:s verksamheter liksom de
starka sambanden mellan CFD:s verksamhet, inskrivningsväsendet och
dess användare.

Sambanden mellan den information hanteras CFD ochsom av
LMV uppenbara.är Utvecklingen medför dessutom verksamheternaatt
kommer signärma varandra alltmer.att Detta förhållande kan exemp-
lifieras i de projekt går under benämningen HLS, GFI, GSD-EKsom
och basregister byggnader.över I dessa projekt fastighetsfrågormöts
och fastighetsinformationsfrågor med övrig lägesbestämd information.
Gränsen mellan register och kartor blir allt mindre skarp.

Sambanden ökar vidare utvecklandet principen regist-genom av
rering vid källan för såväl fastighets- landskapsinformation. Dettasom
medför ajourhållning framgent iatt utsträckning kan kommastor att
ske lokalkommunalpå eller regional nivå, regionala kart- ochgenom
fastighetsmyndigheter, kommunala länsstyrelser m.fl. Påorgan,
motsvarande kan informationsätt i inskrivningsregistret i framtiden
komma föras banker ochatt andra kreditinstitut.av

Andra utvecklingsprojekt, vilka till viss del byggergemensamma
på de nämnda, deär metodutveckling för fastighets-ovan som avser
värdering projekt för utvecklingsamt metod för förenklad fastig-av en
hetstaxering.

En ökad användning landskapsinformation och attribut knutnaav
till fastighetsbeståndet i samband med GIS-tillämpningar kan också
förväntas. Nya och växande användningsområden finns bl.a. inom
miljövården. Detta gäller inte minst den regionalapå och kommunala
nivån. Användningen förväntas öka inomsåväl den offentliga densom
privata sektorn. Bland tillämpningsområdena kan i Övrigt bl.a.nämnas
trafikplanering eller prövning lokaliseringsalternativ för olika verk-av
samheter. Den information CFD i dag tillhandahåller har bredsom en
kundkrets inom den privata sektorn. En utveckling i riktning,samma
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övrig ADB-lagradmarknaden, förväntaskan ske också vadmot avser
offentliga sek-informationlägesbestämd byggs dengenomsom upp

försorg.torns
produktioneni bedrivnaframtiden regionalt och lokaltDen mera

samordning verksamhetenoch ajourhållningen ställer ökade krav på av
för ökanderegionalt. denlokalt och gäller motsvarandeDetta på sätt

samordninganvändningen information. sådanADB-baserad Enav
informationen skerskulle förenklas tillhandahållandetockså om av

organisations försorg. förhållanden talaroch Dessagenom en samma
för tillskapandet regionala fastighetsmyndigheter.kart- ochav

Tillgängligheten till lägesbestämd information underlättas av an-
för databasuppbygg-vändandet standarder och systemav gemensamma

sinnad och kommunikation. fastighetsdatasystem kanDagens genom
i förhållande tillbindning till befintliga tekniska förutsättningar, ett

och med standar-nyutvecldat byggt konceptetpå öppnasystem system
flexibi-medföra viss begränsning det gällerdiserade lösningar, nären

liteten.
till regis-fastighetsregistret inrymmer inte denADB-baseradeDet

GFI-projektet skapashörande fastighetsregisterkartan. Genomtret
komplettering. GFI skulleemellertid förutsättningar för sådanen

fastighetsregistret imotsvarigheten tillhärigenom bli den grafiska
samladAvsikten och GFI skall användarnaFDS. FDSär att ge en

tillgång register ochtill både karta.
myndigheternasammanslagning de olikabedömerJag att aven

inomden verksamhet fallerkommer till för helaatt somvara gagn
finner vidare sådanmyndigheternas ansvarsområde. Jag att sam-en

för de kundermanslagning kommer medföra fördelar ocksåatt som
myndigheterna betjänar.

Mina bedömningar i sammanfattningär

fastighets-finns växande samband mellan dedet starka ochsåatt-
nivå,minst regionalfrågor den landskapsinformation inte påoch

organisatorisklantmäteriethanteras inom det statliga någonattsom
myndighetsuppgifter inte ske,separering börverksamhetensav

föra den verk-finns fördet starka skäl talaratt att sammansom nu-
del verk-bedrivs den DV:ssamhet vid LMV och CFD samt avsom

inskrivningsväsendetsamhet samtsom avser
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myndighet med för landskapsinformation bör fåatt en ny ansvar en-
starkare uttalad roll samordnare ajourhåll-produktion ochsom av
ning såväl nationellt regionalt.som

instämmerJag vidare följandei synpunkter förts fram undersom
utredningsarbetet:

användarnas möjligheter påverka planeringen den statsñnan-att av-
sierade produktionen landskapsinformation förstärkas,bör såvälav
nationellt regionalt samtsom

för geografiska data ingår i den samhälleliga infrastrukturensom-
form kollektiv nyttighet bör enhetlig,GSD kon-t.ex.som en av en

kurrensneutral och låg prisnivå eftersträvas.

Dessa utgångspunkter för organisation ökar möjligheterna tillen ny en
teknisk utveckling i sin leder till bättre utnyttjandeturgemensam som

befintliga och möjligtdet enklaregör på sättatt ettav resurser som
informationen efter användarnas behov. Förutsättningar skapasanpassa

vidare för erhålla enkel och överskådlig organisation inom fas-att en
tighets- och landskapsinformationsområdet.

Frågan finansiering anslags-, intressent- och avgiftsfinansie-om
ring fastighets- och landskapsinformation skall ibehandlasav m.m.
utredningens två.etapp
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tilloch förslag12 Utgångspunkter
organisation

kapitelredovisades idirektiv,Utredningens uppdrag och gavsom
grunden föri avdelningnulägesbeskrivning Atillsammans med m.m.

deñnitionmåldiskussion ochproblembeskrivning,utvecklad enenen
Mäldiskussioneni kapitel 7.frågeställningarvissa grundläggandeav

vidtillämpatskriterierutmynnade i antal krav ochett genom-som
kapitel 8 11.frågeställningar igrundläggandedessagången av -

också vid denaturligtvis tillämpaskriterierna skallochKraven nu
organisationsövervågandena.följande

i slutsatser.slagAnalysen i avdelning har tvåB utmynnat av

organisatoriskaoberoende devissa frågorDels har är avsom-
och förslag.till slutliga övervägandenframlösningarna behandlats

fastighetsregistreringenavskaffandetgälletDet t.ex. ensomav
förfarande iadministrativtfristående funktion och förslaget ettom

iförutsätterställningstaganden detta slagfastighetsbildningen. av
fortsatta utred-lagstiftningskaraktär, i detinsatser,regel t.ex. av

ningsarbetet.

formuleratsställningstaganden utöverriktlinjer eller andraDels har --
grund för deförslagennämnda slutbehandlade utgörde somovan -

huvudavdelning.organisatoriska övervägandena i denna

organisationsövervägandena,viktigaste utgängspunkterna förDe som
kriterier harkrav ochformuleringenavdelning B utöver av --

huvudpunkter:sammanfattas i följanderesulterat kan

myndig-uppdelningen mellanriktlinjer det gällerochSynsätt när-
och centralt.regionaltuppdragsverksamhet lokalt,hetsuppgifter och

produktionenanslagsñnansieradei fråga denMotsvarande avom
kapitel 8.allmänna kartor
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Integrering fastighetsregistreringen i fastighetsbildningen. Utveck-av-
ling med den kommunala plan- och byggprocessen integreratettav
administrativt förfarande för viss fastighetsbildning. Utveckling av

aktivt förrättningsförfarande kapitel 9.ett

Förslaget inskrivningsverksamheten skall integreras övrigmedatt-
kart- och fastighetsverksamhet kapitel 10.

Ställningstagandena för stärkt samordningsfunktion för verksam-en-
het med kartor och landskapsinformation regionalsåvälpåannan

nivå.central Ställningstagandena för fortsatt sammanhållensom en
myndighetsorganisation för landskapsinformation och fastighets-
frågor, inkluderande den verksamhet förCentralnämndensom
fastighetsdata för kapitel 11.ansvarar

Överväganden och förslag framtidaden organisationen redovisasom
denna bakgrund i detta kapitel. En vissamot genomgång konse-av

kvenser utredningens samlade förslag i kapitel 13. Avslut-görsav
ningsvis läggs i kapitel 14 vissa synpunkter genomförandetpâ av
förslagen.

Nedan redovisas förslag till framtida organisation för den verksam-ett
het i dag bedrivs vid fastighetsbildningsmyndigheter, fastig-som
hetsregistermyndigheter, inskrivningsmyndigheter, Överlantmätarmyn-
digheter vid de centralmyndigheter, Statens lantmäteriverk,samt
Domstolsverket och Centralnämnden för fastighetsdata, dessa ärsom
knutna till.

12.1 Regionallokal verksamhet

Fastighetsbildningsmyndigheter organisatoriska enheter statligasom
och kommunala, fastighetsregistennyndigheter statliga och kommu-
nala, inskrivningsmyndigheter och överlantmätarmyndigheter avveck-
las. Dessa myndigheter statliga regionalaersätts kart- och fastig-av
hetsmyndigheter. Utgångspunkten regionen län.är utgöresatt ettav

vissaI fall, där verksamhetsunderlaget litet, kan dock regionenär
komma utgöras län. föreslårän Jag denatt ett attav mer nya
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myndigheten får och fastigheterMyndigheten för kartornamnet
i respektiveMKF län.

myndig-Till myndigheten för fastigheter knyts denkartor och
överlantmätar-,hetsutövning och de andra myndighetsuppgifter, som

inskrivningsmyndigheternafastighetsbildnings-, fastighetsregister- och
i dag för inte förrättningsförberedelser elleroch utgörsvarar som

Överlantmätarmyndighetensuppdragsverksamhet. uppgift bevakaatt
besvärsrätt vid vissa förrättningar och handlägga besvär överstatens

räkning överförs inte till regionala myndigheten.den nya
bredHärigenom förutsättningar för myndighet med såvälskapas en

tillförs juridiskaspecialinriktad kompetens. Myndigheten densom
Möjlighet skapaskompetens inom verksamhetsområdet.krävssom

fastighetsekonomiskaockså för bygga viss inom detkompetensatt upp
området.

Fastighetsregistreringen framgått avsnitt 9.3 integrerasbör som av
i arbetet förrättningsverksam-fastighetsbildningen. innebärDetta att

princip gäller förheten skall organiseras efter den allmäntsom
informationshantering, nämligen registrering vid källan.

iTill lantmäteriförrättning hör förrättningsförberedelser, bl.a.en
form mätning, beräkning och kartframställning. förberedelserDessaav

8.3.3. för kartor ochhar behandlats i avsnitt Myndighetennärmare
harfastigheter med utgångspunkt i de slutsatser därhar att, som

utföra regi respektiveredovisats myndighet ivad har attom en egen
organisation till verksam-handla utforma anpassadärupp, en som

hetens omfattning.
uttalat samordnings-Den regionala organisationen skall ha klartett

registerverksam-för den statliga, regionalt bedrivna kart- ochansvar
Myndigheten och önskemålheten. skall bl.a. verka för de kravatt som

verksamheten inomolika producenter och konsumenter ställer på
till-landskapsinformationsområdet lämpligt bliri regionen på sätt

godosedda. regionala för och fastigheter skallDe myndigheterna kartor
andravidare spela aktiv samordningsroll kommuner ochgentemoten

organisationer enskilda. möjliggöra ökatoch Syftet härmed är ettatt
utbyte data olika främja användandetmellan producenter,av av

lämpliga rutiner förstandarder och och finnagemensamma normer
ajourhållning. produceradeMyndigheten skall för lokaltverka att
databaser i ökad utsträckning underlag för produk-kan användas som
tion digitaladet allmänna kartmaterialet och motsvarandeav pro-
dukter.
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Myndighetens rådgivningsverksamhet inom fastighets- och land-
skapsinformationsområdena inom området fastighetsrätt vidareärsamt

betydelse. angelägetstörsta Det den myndighetenär ävenattav nya
fortsättningsvis tillgodoser de och medelstorasmå kommunernas samt
länsstyrelsens behov. Samtidigt det angeläget tillsynen och stödetär att

projektvisa insatser, geografiska informations-styrs mot t.ex. motmer
GIS rationalisera effektiviseraoch verksamhetsättsystem ett attsom

använda digital geografisk information.attgenom
bör ankommaDet myndighetenpå organisera sin verksamhet påatt

rationelltså möjligt. innebärDetta bl.a. lokala kontorsättett attsom
kan komma inrättas. Tillskapandet sådana lokala kontor kanatt av
motiveras behovet närhet till kunderna i förrättnings- ellerav av
inskrivningverksamheten. Ett skäl kan önskemåletannat attvara
bibehålla den nuvarande personalen eller arkivfrågorna påkallaratt en
sådan lösning. Lokala kontor kan ha kompetens inom hela myndig-
hetens verksamhetsområde eller enbart inom detta.delen av

regionalaDen myndighetens kompetens och personalstyrka skall
dimensioneras med beaktande bl.a. den tidigare angivna påav synen
förrättningsförberedelser förutsättningenoch den myndigheten inteatt
får sälja tjänster på marknaden tillhandahållaenbart sådanautan
myndighetstjänster har anknytning till myndighetens verksamhets-som
område och har beskrivits i kapitel förnärmare Resursersom
mätning, beräkning kartframställningoch MBK-insatser skall vara- -
mycket begränsade. Vid dimensioneringen har det bedömts att ett
mätlag myndighet behövs för insatser i bl.a. kompliceradeper
förrättningar. regionalaDen myndigheten skall inte förstärkakunna
denna särskilt medgivande från myndigheten.den centralautanresurs

12. l Uppgifter

Myndigheten för kartor och fastigheter har för den myndig-att svara
hetsutövning hänger förrättningsverksamheten,medsom samman
inklusive registrering i fastighetsregistret beslut i inskrivnings-samt
ärenden, inklusive registrering i inskrivningsregistret. Som exempel på

myndighetsutövning kan återställande skadat ellernämnasannan av
förkommet gränsmärke och andra beslut enligt mätningskungörelsen,
godkännande överenskommelse enligt 43 anläggningslagen§ samtav
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gällandenärvarandeförenligt denföljdproduktiontillmedgivande
nyttjanderättsförordningen m m..

hängerservicesådantillhandahållaskall vidareMyndigheten som
landskapsinfor-hanteringenförmyndighetensmed avansvarsamman

planet.regionaladetmationsfrågor på
vidareskallfastigheterochför kartormyndighetenregionalaDen

totalför-inomuppgiftervissafullgöraverksamhetför sininom ramen
svaret.

för bl.a.:Myndigheten har att svara

ochfastighets-i frågabåderådgivningsamordning ochtillsyn, om-
fastighetsfrågorövrigaförlandskapsinformationsområdena samt

ajourhållningi frågasamarbetetutvecklingförinsatser avomaven-
GSDSverigedataGeografiskaochkartmaterialetallmännadet

total-kartförsörjning inomochfastighetsfrågorförfunktionsansvar-
försvaret

ochflygbilderförförrättningsarkiv, delsarkiv, delshållande av-
kartmaterial

kart-allmäntfastighetsdatasystemet,fråninformationtillhandahålla-
iarkivmyndighetensfrånuppgifterGSD-baserochmaterial samt

övrigt
förrättningsförfarandettillanslutningihandlingarbehövligaupprätta-

allmänhetochmyndighetermyndighetsservice till-
registerkartorkartbaserajourhållningför avansvara-

l2.1.2 Kompetens m.m.

fastighetsrättsligskall hafastigheterochför kartorMyndigheten
fastighets-chef förställs påi dagmotsvarande denkompetens som

Myndig-fastighetsregistermyndighet.chef förochbildningsmyndighet
inskriv-lagfarenmotsvarandevidare med kompetensförsesheten en

ningsdomare.
mindre, utgörallt deframförinskrivningsmyndigheter,För många

heltidstjänst.bråkdelarnotarierochjurister domarebehovet enavav
heltidstjänstintäckaförkrävsverksamhetsunderlag attDet ensom

tämligenhärförområdetjuridiska ärinom detfullgod kompetensmed
förkrävsden kompetenssammanfallerområdenvissaInom somstort.
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hantering inskrivningsärenden med den kompetens krävs förav som
handläggning fastighetsbildnings-fastighetsregistreringsärenden.av

Önskemål förstärkning fastighetsbildningsmyndighetemasom en av
juridiska kompetens, inom det civilrättsliga området, har framförts vid
flera tillfällen under utredningens gång. Den organisationnya som
bl.a. skall för fastighetsbildning och inskrivningsverksamhetansvara
bör förses med sådan kompetens.

Det krävs emellertid ytterligare förstärkning den juridiskaen av
kompetensen. Detta hänger med den upphandling skallsamman som
ske vissa förrättningsförberedelser. Kunskapen inom konsultjuridik-av
och upphandlingsomrádena måste stärkas. framtidaDen organisationen
måste kunna stark upphandlarebeställare kanagera som en som
utarbeta kravspeciñkationer, infordra och utvärdera anbud, teckna och
följa avtal, granska och kontrollera leverans Denupp omständig-m.m.
heten bl.a. fastighetsbildningmyndigheteratt och överlantmätarmyndi g-
heter har erfarenhet uppdragsverksamhet innebär dessa myndig-av att
heter redan i dag har viss kunskap dettapå område.

Den specialkompetens inom det fastighetsekonomiska området som
i dag ñnns uppbyggd vid de regionala värderingsenheterna säljer sina
tjänster såväl till förrättningsorganisationen till marknaden. Enligtsom
förutsättningarna skall den marknaden bedrivnamotovan upp-
dragsverksamheten skiljas bort från myndighetsorganisationen. En ny
organisation för fastighetsbildningen hamåste tillgång till kompetens
för de värderingssituationer aktuella i förrättningssammanhang.ärsom

Förstärkningen rollen samordnare den regionalalokalaav som av
verksamheten inom landskapsinformationsomrâdet förutsätter att orga-
nisationen förses med erforderlig kompetens inom verksamhetsom-
rådet.

12. l Dimensionering

Förrättnings- inskrivningsverksamhetensoch framtida omfattning och
innehåll påverkar självfallet storleken det verksamhetsområdeav som
krävs för den myndighetsorganisationenatt skall kunnanya motsvara
uppställda krav kompetenspå Någon förändringstörre antaletm.m. av
fastighetsbildningsärenden bedöms inte ske inom överskådlig framtid.
Inom inskrivningsområdet kan ochsynsätt metoderi kombinationnya
med tekniska lösningar leda till antalet ärenden förnya att myndig-
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hanteringenframför alltgällerminska. Dettaheten kommer avatt
inteckning.ansökningar om

utvecklingsten-ochkompetenskravförhållanden,redovisadeOvan
verksamhetsområdeomfattanderelativtmedför det krävsdenser ettatt

servicebe-tillgodose detochupprätthålla den kompetensför kunnaatt
verksamheterna.de aktuellaställshov påsom

organisationregionallokaldimensioneringförUtgångspunkt enav
för deinskrivning ochfastighetsregistering,fastighetsbildning,för

omfatt-bl.a. denfullgöröverlantmätarmyndigheten äruppgifter som
uppdragsverksam-efter dethaverksamheter kommerning dessa attatt

myndighet,respektiveskilts frånegenregiproduktionochhet se
kommunalstatlig ochgränslinjen mellanförändradekapitel Den
dimensio-ocksåkapitel 9 påverkarredovisats ifastighetsbildning som

kompetens-denVidare måsteorganisationen.förneringen den nya
måstebeaktas. Hänsynvissa områdenerfordras inomförstärkning som

bl.a.verksamhetdecentraliseradtill kravockså de på somtas en
verksamhetensbedömningarutredningsdirektiveniredovisas samt av

utveckling.framtida
för kartorbeskriva myndighetenförsökföljandedetI görs attett

delsgenomsnittslän,för dels sammantagetregionaltfastigheteroch ett
årsarbetskrafterantalerforderligtredovisastabellenför landet.hela I

myndigheterna.regionalaåab vid de

förutsättningar:följandeifrånBeskrivningen utgår

18 000dvs.000 ärenden år,15Förrättningsvolym totalt per-
förrättnings-i formupphandlas50åtgärder år, procent avvaravper

förberedelser.

600 000 ärenden år.1Inskrivningsverksamheten per-

handläggningssystemmotsvarandeelleri form HLSADB-stöd av-
dagligai detanvändsfastighetsdatasystemetuppdatering iför

arbetet.

uppbyggnad.underfastighetsindelning GFIGeografisk är-
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Antal åab totalt
Antal áab i för samtligaett
gengmsnittglän myndigheter

Förrättningsverksamheten
Förrättningslantmätare 150-
Ärendehandläggare inkl. viss-
övrig registrering i FDS 13 300
MBK-handläggare 50-
Sakkunnig värdering 0,15 3-
Juristmedverkan 0,35 10

Inskrivningsverksamheten
Jurister 50-
Ärendehandläggare 12 290-

Tillsyn, rådgivning och samordning
Fastighetsrätt:

Lantmätarejurist 50-

Landskapsinformationsområdet:
Teknisk lantmätareingenjör 60-
Karttekniker 50-

Fastighetsrättslig service
Lantmätare 0,5-
Arkivassistent 100-
Assistentkarttekniker 2,5-

Reprofunktion
Assistent 25-

Arbetsledning och handläggare för
ekonomi och personaladministration

Myndighetschef 12-
Assistent L 50-

Totalt årsarbetskrafter: 50 1200



221Kapitel 12SOU 1993:99

ankomma påbedömning. börpreliminär DetmycketDetta är en
detaljiavsnitt 14.2föreslagen organisationskommitté se att ange

för-enligtmyndigheternaregionalaresursdimensioneringen för de
slaget.

verksamhetbedriven12.2 Centralt

givetvishängermyndighetsstrukturencentralaUppbyggnaden denav
verksamheternaförvilketintimt med det påsätt ansvaretsamman

härför förslagetutgångspunktregionaltlokalt. En utgörorganiseras om
fastigheter. Enför kartor ochmyndigheterinrättandet regionalaav

myndig-skiljs frånuppdragsverksamhetenförutsättning är attannan
produktionenstorleksordningen 70iheten och procentatt avav

inte utförs medupphandlas ochallmänna kartor resurser.egna
föreslås den pålokal nivåregional ochmotsvarande påPå sätt som
centralmyndig-verksamheten samordnas. Ennivå bedrivnacentral ny

kartverksamheteninskrivningsfrågorför fastighets- ochhet samt
delardeAnsvarsområdet bör utgörasföreslås därför tillskapas. avav

fortsättningsvisverksamhet ärLantmäteriverkets och CFD:s som
den delansvarsområdetmyndighetsuppgifter. Vidare består avav

inskrivningsväsendet.hänförli tillDomstolsverkets verksamhet är gsom
följdbör iför fastighetsdataCentralnämndenLantmäteriverket och

fårcentralmyndighetendenföreslårhärav avvecklas. Jag att nya
ilokaliseratVerket skallfastighetsverket.ochKart-namnet vara

Gävle.
tilläganderättendokumentationfrämja tydligVerket har att aven

markanvändningrationelleffektiv fastighetsmarknad ochmark, enen
landskapsinformation. Enochförsörjning med kartorgodsamt annan

uppföljning,styrning,planering,viktig uppgift blir därför långsiktig
regionalbedrivs påutveckling den verksamhetutvärdering och somav

betydelsefullasamhället myckettillhandahålla den förnivå. Att
och kartor ärinformationen i register utgör,infrastruktur ensom

och rutinerfungerandegrundläggande uppgift för verket. Väl system
infor-ochinformation skall byggasför ajourhâllning denna uppav

Service skallförsorg.verketsmationen skall tillhandahållas gesgenom
rådgivning ochformorganisationer ienskilda, myndigheter ochtill av

besluts-innefattar vidarefastighetsverkets arbeteutbildning. ochKart-
regionalatillsyn defattande i antal ärenden överbegränsat samtett
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myndigheternas verksamhet. Verkets uppgifter iöverensstämmer allt
väsentligt med de myndighetsuppgifter de nuvararande central-som
myndigheterna fullgör.

Kart- och fastighetsverkets verksamhet består huvudområdentvâav
nämligen fastighetsfrågor och landskapsinformation.

12.2.1 Fastighetsområdet

Markens indelning i fastigheter och äganderätten till fast egendom
viktigautgör grunder för samhällets funktion och utveckling. Fun-

gerande och effektiva rutiner för förrättningsverksamheten inklude-
rande fastighetsregistreringen rationellt och inskriv-rättssäkertsamt ett
ningsväsende skapar information den betydelsefulla denom resurs som
fasta egendomen Fastighetsdatasystemet,utgör. där denna information
áterñnns, har blivit viktig informationkälla för sådana samhällsakti-en
viteter verksamhet knuten tillär fastigheter.vars

Det därförär naturligt myndighetens fastighetsblock utformasatt
med fastighetsdatasystemet myndighetsuppgifterna det gällersamt när
fastighetsbildning och inskrivningsväsendet grundläggandem.m. som
delar. innebärDet verksamheten omfattar den myndighetsverksam-att
het Centralnämnden för fastighetsdata i dag bedriver, Lantmäteriver-
kets motsvarande uppgifter, vilka i huvudsak återfinns inom fastig-
hetsavdelningen, de uppgifter inskrivningssektionen vidsamt som
Domstolsverkets juridiska enhet för.ansvarar

Kart- och fastighetsverkets verksamhet inom fastighetsområdet kan
indelas i huvudomraden, nämligen fastighetsbildningsverksamhet,tre
inskrivningsverksamhet, fastighetsekonomisk och samhällsplanerande
verksamhet. De förstatvå områdena främst utvecklings- ochavser
ledningsfunktioner i förhållande till de regionala myndigheternas verk-
samheter medan det tredje i utsträckningstörre riktar sig också direkt

verksamheter utanför den myndigheten.mot egna
Till fastighetsbildningsverksamheten kommer höra huvuddelenatt
verksamheterna vid fastighetsregisterenheten inom Centralnämndenav

för fastighetsdata och de till Lantmäteriverkets fastighetsavdelning
hörande fastighetsbildnings- och fastighetsregisterenheterna.

Till inskrivningsverksamheten hör frågorde för vilka Domstols-
verket frågor inskrivningsregisterdelenrörsamtnu ansvarar som av
fastighetsdatasystemet och Centralnämnden för fastighetsdatasom nu
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för. bör också för nämnden utarbetadeHär detansvaretansvarar av
pantbrevsregistret ligga.

aktiviteter riktar sigDet tredje verksamhetsområdet innehåller som
såväl till regionala fastigheterde myndigheterna för kartor och som
direkt till statliga organisationer samhällsplaneringsom-andra bl.a.på

fastighetsekonomiska till kommunerna.rådet och det området Isamt
huvudsak innefattas i återfinns inomverksamheter dag Lant-som
mäteriverkets värderingsenhet och utvecklingsenheten inom Central-
nämnden för fastighetsdata. redan i dagEnheterna har en gemensam

fastig-koppling, bl.a. i byggnadsregistrets möjliga användning i
hetstaxeringen.

inom fastighetsekonomiska dimen-Kompetensen det området bör
sioneras erforderligenheten kan bedriva utveckling och lämnaså att
service till regionala myndigheterna till skatteförvaltningende samt

fastighetstaxeringsför-vad den i fastighetstaxeringslagen ochavser
ordningen för byggnadsregister-reglerade verksamheten. Ansvaret
verksamheten naturligen inom tredjehör hemma detta område.

princip för verksamheten fortsättningsvisEn grundläggande bör
ajour-registrering skall ske vid källan. innebärDetta attattvara

hållningen fastighetsdatasystemets delregister desker genomav
regionala myndigheterna för fastigheter,kartor och kommuner, läns-

framtidenstyrelser vissa andra statliga myndigheter. kanIsamt
utföra vissaeventuellt också banker och andra kreditinstitut komma att

uppgifter i fastighetsdatasystemet inskrivningsregistret. denI mån
ajourhållning inte med olika knytas tillsker lagstöd kan aktörerm.m.

avtal.systemet genom
fastighetsdata-detta sammanhang det viktigt lägga fastI är att

i informationsförsörjningen. linje infra-roll med detIsystemets
strukturella anlagts väsentligtdetsynsätt är att systemetssom
utveckling underlättar åtkomst till informationen denna kanså att
utnyttjas för verksamheter.underlätta och rationalisera andra Denatt
avgränsning gjorts förväntas omfatt-verkets uppgifter kan ökasom av
ningen infor-för vidareförädling fastighetsdatasystemetsuttagav av
mation hos till börandra aktörer. Möjligheterna sådana uttag vara
flexibla för stimulera ökad användning.och präglas enkelhet attav
Avgifterna för inte hindra samhällsekono-böruttag systemet ettur
miskt riktigt utnyttjande.
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12.2.2 Landskapsinformationsområdet

andra inomDet blocket fastighetsverketKart- och kommer beståatt av
landskapsinformation den geodetiska verksamheten arbetet medsamt-
allmänt kartmaterial digitalaoch databaser.

Verkets uppgift inom detta område bl.a. förär att svara upp-
byggnad, förvaltning, ajourhållning tillhandahållandeoch landskaps-av
information i form flygbilder, allmänt kartmaterial och databaser.av
Verksamheten omfattar myndighetsfunktionen inomäven det geode-
tiska området totalförsvarsuppgifter bl.a. för kart-samt ansvaret
försörjning i krig, sekretessgranskning och för ändamåls-ansvaret ett
enligt och vårdat ortnamnsskick Forskning inom geodetiskadetm.m.
området liksom för internationella kontakter inom dettaansvaret

liggerområde också kvar i verket liksom för de geodetiskaansvaret
riksnäten och riksgränsarbetena. Verket skall också bedriva utveck-
lingsverksamhet inom landskapsinformationsområdet.

och fastighetsverketKart- skall för långsiktig planering,svara
utveckling och programverksamhet. Verket vidare för ägandetsvarar
och förvaltningen uppbyggda databaser inom landskapsinforma-av
tionsområdet vilket innebärbl.a. för informationen uppfyllerattansvar
vissa krav enhetlighet,på standarder, kvalitet för informationenoch att

tillgänglig för olika användarkategorier.är Också sörja föransvaret att
ajourhållningen ligger på verket. gäller det bl.a. finna lämpligaHär att

och rutiner för olikahur de databaserna skall hållas aktuellasystem
och för avtal sluts med ansvariga myndigheter alternativtatt attsvara

tjänsterna köps på sätt.att annatupp
Till de databaser byggs olikakommer mängd använ-som upp en

dare anslutas. Grundinformationen tillhandahålls användarna påatt ett
konkurrensneutralt Liksom det gäller fastighetsdata börsätt. när
avgiftsstrukturen inriktas samhällsekonomiskt optimaltmot ett utnytt-
jande informationen. finns fördelarDet med förvaltningstoraav en

affärsmässiga bindningar. förvaltningenMed förlagd inom verketutan
kan viss förkompetensäven beställaruppdraget erhållas utan extra

utesluterDetta dock inte produktionsinriktade delarattresurser. mera
i förvaltningen upphandlas.

och fastighetsverketsKart- roll inom landskapsinformationsområdet
kommer med denna uppbyggnad i och mycket liknamångt den rollatt

verket enligt spelar inom fastighetsområdet. verk-För attsom ovan
samheten skall fungera i enlighet dennamed modell krävs starkatt en
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beställarroll ha inom såväl detutvecklas. Beställaren kompetensmåste
tekniska, det ekonomiska juridiska området.det För mötaattsom

påtagligt fåranvändarnas önskemål krävs dessa på sättatt ett mera
inflytande långsiktiga planering. kan skeverksamhetens Dettaöver

förstärkning sammansättning funktion.kartrådets ochgenom en av
fastighetsverket förKart- och bör ha klart uttalat samord-ett ansvar

landskapsinformations-ningen statligt producerade inomdatabaserav
Myndigheten vidare aktiv samordningsrollområdet. skall spela en

landskapsinfor-övriga databasproducenter och användaregentemot av
mation. landskapsinforma-Samordning databasuppbyggnad inomav
tionsområdet för samhällets behov uppgift fått mycket stödär en som
i remissvaren L194.till Lantmäteriverkets utredningsrapport Denna
uppgift behöver vidareutvecklas för fungera brakunna på sättatt ett
i praktiken. tekniker förkrävs god insikt i databasuppbyggnad ochDet
dataöverföring för uppgiften skall kunna utföras samhällsnyt-såatt att

verkligen kantan ut.tas
viktig förutsättning för hela landet fungerande verk-En överen

samhet inom landskapsinformationsområdet ökad samverkanär en
mellan vidmyndigheten och dess regionala gäller bl.a.Dettaorgan.
kontakter marknaden, vid upphandlingen vid ajourhållningenochmot

databaser. delegeras till regionala enheternaEtt ökat bör deav ansvar
för i utsträckning möjliggöra databaserökad lokalt produceradeatt att
skall förkunna användas underlag produktion allmänt kart-som av
material och motsvarande digitala produkter. bör lägga grund förDetta

utvecklingsnabbare och samordnad GIS-området förpå änen mera
närvarande.

Övrigt12.2.3

och fastighetsverket inrymma verksamhetKart- kommer utgöratt som
produktion. gäller bl.a. verksamheten med allmännaDetta den del av
kartor enligt kapitel 8 inte utföras utanför myndigheten.bör Detsom
gäller vidare datordriften vid för fastighets-nuvarande Centralnämnden
data och Lantmäteriverket. i sammanhangDet bör detta noteras att

iCentralnämnden för fastighetsdata för närvarande har uppdrag att
studera hur kostnaderna för driften fastighetsdatasystemet kanav
sänkas driften servicebyrå. finnslägga Detpåt.ex. attgenom en
anledning för utredningden organisationen med dennaattnya som

8 l3-l069
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kostnadssänkningar vadgrund undersöka de totala möjligheterna till
idrift de olika datorsystem kommer ingå detgäller att nyasomav

verksamhetsområde.verkets
tillfastighetsverket blir anknytningoch frågor medInom Kart-

uppgift förinformationsteknologi viktiga. blir därför angelägenDet en
organisa-myndigheten och genomföra för heladen utarbetaatt ennya

tionen ADB-strategi.samlad
organisation för bl.a.redovisad verksamhet krävsUtöver ovan

utbildnings-, juridiska- ekonomifrågorpersonal-, löne-, och samt
sedvanlig kontorsservice.

planering, uppföljningTill organisationen knyts vidare stab fören
styrningoch verksamheten.av

12.2.4 Kompetens m.m.

Lantmäteriverket bedrivs omfattande uppdragsverksamhetInom en
fakturering till 125 mkr.med total uppgående Inomextern caen

produktionbedrivs vidare omfattande allmänt kartmate-verket aven
rial, digitala flygbilderdatabaser, m.m.

uppdragsproduktionen denGenom såväl merpartenatt avsom
Lantmäteriverket min-anslagsñnansierade produktionen avskiljs från
påtagligt i förhållandeskar det verkets produktionsresursernya egna

fastighets-till nuläget. dock nödvändigt det inom ochDet Kart-är att
finns myndighetenverket sådan kompetens och sådana att gesresurser

gäller upphand-reella möjligheter uppfylla sitt Detta t.ex.att ansvar.
ling produktion inom för allmänna kartor. behövs kom-Härav ramen

Vidare be-inom upphandlings- konsultjuridikområdena.ochpetens
beställarfunktion inom myndigheten.höver stark byggas Dennaen upp

till uppgift kravspecifikationer inrymmande bl.a.har utarbetaatt pro-
Funktionen skallduktutforming, kvalitet, tidsplaner och kostnader.

anbudsinfordran motsvarande,vidare inrymma kompetens för eller
utvärdering anbud, avtalstecknande, uppföljning avtal, gransk-avav
ning och kontroll leveransav m.m.

Förutsättningarna för bygga och vidmakthålla kompetensatt upp
inom område bl.a. med det kontaktnätdetta hänger somsamman

slutliga användare,byggs mellan verket och de produkternasupp
producenterna med forskningen.samt
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I sammanhang har förstärkningpåtalats önskemåletannat om en av
användarnas möjligheter innehålletpåverka i statsuppdraget och denatt
tidsmässiga planeringen utförandet Möjligheterna till-detta. attav av
godose detta önskemål bör säkras användarna möjlighetattgenom ges

påverka produktionsplanering och produktutformning.att
Behovet forskning och inom ifrågavarandeutveckling, FoU,av

områden har bl.a. påtalats i Lantmäteriverkets L194. Irapport rappor-
föreslås ökad satsning inom den nuvarande myndig-på FoUten en

hetens verksamhetsområde. Många remissinstanser har uttalat sitt stöd
för sådan ökad satsning samtidigt tveksamhet uttalats mot atten som
verket, tilleller verket forskningsnämnd, tilldelasknuten ansvareten
för denna FoU. Tveksamheten sig Lantmäteriverketsgrundar bl.a. på

produktion allmänna kartor och bindningar före-depåegen av som
ligger mellan verket och verkets kunder Lantmäteriver-dengenom av
ket bedrivna uppdragsverksamheten. Genom uppdragsverksamhetenatt

skiljs från myndigheten undanröjs i fall fördelvis grundenvartm.m.
den framförda tveksamheten samtidigt behovet kompetens-som av en
förstärkning ökar.

finnsDet således flera för verket i framtiden vidmakthållasätt att
den kompetens krävs för effektivtpå handla densättatt ettsom upp
produktion ingår i statsuppdraget. resultatet troligenBästa uppnåssom

kombination de redovisade alternativen.genom en av
Funktionerna inom de övri myndigheterna,centrala Centralnämn-ga

den för fastighetsdata och Domstolsverket, berörs i betydligt mindre
omfattning Lantmäteriverket avskiljandetän uppdragsverksamhetav av
och egenregiproduktion.

12.2.5 Dimensionering

Med den avgränsning centralmyndighetens uppgifter redovisatsav som
kan och fastighetsverketKart- komma dimensioneras i huvud-attovan

följandesak Angivnapå siffrorsätt. antalet årsarbetskrafteravser
åab.
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I astighetsomrádetF

omfattarVerksamheten utvecklingsverksamhet, tillsyn rådgivningoch
inom bl.a. fastighetsrätts-, fastighetsinformations-, inskrivnings-,m.m.

byggnadsregister- och fastighetsekonomiområdena.

Totalt 170 åab.ca

2 Landskapsirformationsområdet

Verksamheten omfattar rådgivningutvecklingsverksamhet, tillsyn och
inom landskapsinformationsområdet inklusive geodetisk verk-m.m.

samhet.

60Totalt åab.ca

3 Produktion

Verksamheten omfattar bl.a. egenregiproduktion allmänna kartorav
och inrymmadeADB-verksamhet drift och förvaltning fastighets-av
datasystemet m.m.

180Totalt åab.ca

4 Administration

omfattarVerksamheten bl.a. personal-, ekonomi- och förvaltnings-
funktioner.

80Totalt åab.ca

Stabsfimktioner5

Verksamheten omfattar bl.a. rättskansli allmänna stabs- ochsamt
försvarsfunktioner.

Totalt 30 åab.ca

Totalt beräknas personal i storleksordningen 500motsvarande års-
arbetskrafter verksamma i fastighetsverket.Kart- och Det börvara
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avsnitt 14.2 iankomma föreslagen organisationskommitté sepå att
detalj resursdimensioneringen myndigheten.för denange nya

Överklagande,12.3 instansordning och ompröv-

ning

för verksamhetsom-Inom den myndighetsorganisationensramen nya
råden finns Instansord-det antal beslut kan överklagas.ett stort som
ningen för dessa beslut varierar.

1970:988,Förrättningsbeslut enligt fastighetsbildningslagen an-
läggningslagen 1973: lagen1973: l 149, ledningsrättslagen 1144, om
äganderättsutredning och legalisering 1971:1037, lagen exploate-om
ringssamverkan 1987:l1 enligt 1973:1150beslut lagensamt om
förvaltning samfálligheter till fastighetsdomstolen. Medöverklagasav
vissa undantag fastighetsdomstolens utslag eller beslut överklagaskan
till hovrätten. eller beslut kan i sin överklagas tillHovrättens utslag tur

prövningstillståndHögsta domstolen. domstolen meddelarOm Högsta
förrättningsbeslutet instanser.kan således iöverprövas tre

Länsstyrelsen kan förordna lantmätare eller medannan person
erforderlig förrättningar enligtkunskap eller erfarenhet handläggaatt
lagen 1939:608 enskilda lagen 1980:894 jaktvårds-vägar,om om

1981:533 ñskevårdsomrâden. Förrättnings-områden och lagen om
vägförening, jaktvárdsområde respektive fiske-utlåtandenmannens om

vårdsområde kan till länsstyrelsen. samtliga fall kanöverklagas I
tilllänsstyrelsens beslut överklagas kammarrätten. Kammarrättens

enligtbeslut överklagas hos regeringsrätten vad gäller beslututom
Överenskildalagen beslut förs talan kammarrät-dessavägar. motom

beslut i stället hos regeringen.tens
fastighetsregistermyndigheten Lantmäteriverket fattarSåväl som

beslut i frågor fastighetsregister. huvudsak överklagas dessarör Isom
tillbeslut hos kammarrätten. beslut kan överklagasKammarrättens

regeringsrätten. prövningstillstånd.regeringsrättens prövning krävsFör
Inskrivningsmyndighetens i inskrivningsärende och beslutbeslut

enligt lagen 1984:404 överklagas till hovrätten.stämpelskattom
överklagandeinstans prövningNästa domstolen. krävsHögsta Förär

prövningstillstånd.
vilket innebärFörvaltningslagen innehåller omprövningsregler, en

för förvaltningsmyndigheter beslutetomprövningsskyldighet ärom
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uppenbart oriktigt, det kan ändras snabbt och enkelt och att enom
ändring inte till nackdel för enskildär någon part.

1989 gjordes ändringar fastighetsbildningslageni innebar attsom
lagen anpassades till förvaltningslagens sambandden regler. Inya
därmed kom lagstiftaren fram till omprövningsreglerna skulle gällaatt

för fastighetsbildningsmyndigheten.även
Förinskrivningsmyndigheten inte förvaltningslagensgäller ompröv-

ningsregler. 22Domstolsverket har emellertid i skrivelse den oktober
1991 lämnat förslag omprövningsmöjlighet detrörande särskild nären
gäller stämpelskattebeslut. Förslagets utgångspunkt i delär att storen

överklagandena dessa beslut innehåller överklagandeskrivelsenav av
sådana upplysningar det framstår självklartgör att attnya som som
beslutet skall ändras och vilket det skall ändras. möjlighetpå Ensätt
för inskrivningsmyndigheten materiellt sitt beslut skulleomprövaatt
bl.a. leda till hovrätten besparas stämpelskatteärenden ochmångaatt

frågan blir avgjord mycket snabbare.att
Enligt fråganutredningsdirektiven finns anledning att ta omupp

fattasskall överklaganden de beslut deprövavem som av nyaav som
myndigheterna.

j följdbehov författningsändringar uppkommer tillDet av som av
organisationsöversynen ikommer behandlas utredningens andraatt

idärför naturligt behandla sådana frågorDet dåär ävenetapp. att
regelsystemet gäller överklagande, instansordning och ompröv-som
ning.

vill emellertid redan rättssäkerhetenJag bakgrundmot attavnu,
främjas de förändringar förslaget samlad ochavseendeav som en
förstärkt kart- och fastighetsmyndighetsorganisation innebär, fastslå

det viktigt instans-och önskvärt åstadkommaäratt att gemensamen
ordning för de olika fattasbeslut kommer detyper attav av nyasom
myndigheterna.

finnas möjlighetJag också det böröverväga attattavser om
överklaga i fler instanser bör införaseller det påän två sättannatom
fullföljdsbegränsningar.
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12.4 Uppdragsverksamhet m.m.

uppgifter inteDe det längre ankomma de berördabör påsom
myndigheterna utföra har kapitel Beträffande frågananalyserats iatt

produktionen de anslagsfmansierade allmänna kartorna ärom av
bedömningen i produktionenstorleksordningen 70 böratt procent av
föras till uppdragsbolag och möjligadärmed konkurrensutsättas. Deett
associationsformerna för redovisatsolika verksamheters bedrivande har
i avsnitt 5.3. lämpliga formenSlutsatsen aktiebolag den endaär äratt
för statlig verksamhet detta fortsatta redovisningen harslag. Denav
därför fortsättningenutgångspunkt uppdragsverksamhet iattsom m.m.
skall bedrivas i aktiebolag. föreslår sådant bolag bildasJagett att ett
och det får Lantmäteri följandeSvenskt SLAB. I detABatt namnet
redovisas hur verksamheten framgent kan struktureras.

för Lantmäteri huvud-Basen Svenskt AB kommer utgörasatt av
delarna myndigheternas uppdragsverksamhet. Vissanuvarandeav

delar nuvarande uppdragsverksamhet kommersmärre att stannaav
kvar inom föreslagna myndighetsstrukturen. gäller bl.a.den Det
avgiftsbelagd utgivning spridautbildning och för attrapporter etc.av
kännedom och kunskap inom myndigheten bedriven utveck-om
lingsverksamhet. Affärsmöjligheter, nuvarande uppdragsverk-utöver
samhet, kommer för bolaget följd denågraöppnasatt som av av
övriga förslag jag lämnar. gäller de upphandlingarDet t.ex.som som
de myndigheterna föreslås göra av:nya

förrättningsförberedelser och-
produktionsinsatser inom för kartor.allmännaramen-

Även möjligheten fungera medelstorakonsult ochsmåatt som
kommuner i samband med administrativa förfarandet inomdet
fastighetsbildningen affärsmöjligheter.kommer att ge nya

Bolagsformen möjligheter tillsådan också ökade kom-som ger
mersiellt samarbete jämfört bedriven imed uppdragsverksamhet
myndighetsform. medföraökade möjligheter också kunnaDessa bör
både affärsmöjligheter.ökade och nya

Myndigheternas har sedan lång tidnuvarande uppdragsverksamhet
uttalade affårsambitioner definieradeoch mycket tydliga resultatansvar
och Exempelvis lantmäterietsutlagda. kan konstateras det statligaatt
uppdragsverksamhet sedan mitten l970-taleti tredubblatsstort settav
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i fasta priser 199293 delaroch 400 mkr. Storanågot överomsatte
omsättningen finnshar kommit till stånd i reell konkurrens. Detav

därmed genomgående erfarenhet och tradition aktivt bearbetaatten
marknaden för och erfarenhet förerhålla uppdrag. Resurseratt
marknadsbearbetning finns för lokala och regionala kundersåväl som
för rikskunder. Utredningens studier i övrigt ocksåoch analyser ger
fog för ingåslutsatsen de delar verksamhetnuvarandeatt av som avses
i Svenskt Lantmäteri i väsentligt affärsmässigtAB allt är så attmogna
de med framgång bolagisering.bör klara en

Lantmäteri därSvenskt kommer verka marknadAB påatt en
efterfrågan inom överskådlig tid minska.inte påtagligt torde Använ-
darnas till digital teknik tyder efterfrågan,övergång påtvärtom att
åtminstone för vissa öka.produktomrâden, i stället kan komma att
Bolagets såvälverksamhet kommer bedrivas i konkurrens medatt

tekniska konsultfirmor privata företag.andrastörre som

l2.4.1 Bolagskaraktäristik

Bolagets utbud kommer sin i fyra produktområden:ha tyngdpunktatt

landskapsinformation-
fastighetsekonomi-

fastighetsinformationbearbetad-
planering, plangenomförande fastighetsrätt.och-

översiktlig gjortsEn genomgång det tänkta utbudet har vadav avser
affärsidéer, konjunkturkänslighet, efterfrågeutvecklingkunder och

Genomgången pekar det finns underlag för bolagmot att ettm.m.
med:

årsomsättning 700 mkrpåen ca-
i storleksordningen l 300 anställda-
kontor statliga lantmäteriet finnspå alla de där detså gott ortersom-

i dagrepresenterat
tyngdpunkten i verksamheten, 70 inriktad lokal ochprocent, motca-
regional marknad.
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vilkaexemplifierabild bolaget kankonkretEn attges genomavmera
till Svenskt Lant-överförasbörnuvarande verksamheter somav

mäteri AB:

lantmäteriverksam-iuppdragsverksamhet dagenslokal och regional-
till deförrättningsförberedelserför producerahet och attresurser

Till bolaget försfastigheter.myndigheterna för kartor ochregionala
och konkurreramedkanregionalaockså sådana vararesurser som

fastighetsver-ochkartor Kart-den upphandling allmänna somavom
ÅngeÄven tillförasi börKartvårdscentralenket kommer göra.att

lantmäterietsstatligainom detinnebärbolaget. Detta att resurserna
Lantmäteri med undan-ABtill Svensktdivisionernuvarande övergår

myndigheternaregionalai dekvarför de stannartag somresurser
för fastigheter.kartor och

avdelningar,Lantmäteriverketsviduppdragsverksamhetnuvarande-
i dagLantmäteriverketvidvissaKartCentrum samt somresurser

kapitelallmänna kartorproduktionarbetar med seav -

fastighetsdataförCentralnämndeninomde delar verksamhetenav-
uppdragsverksamhethänföras tillenligt kapitel 8 börsom

utveckling,för ledning,bolagets behov gemensamma resurserav-
administrationpersonal,marknadsföring, ekonomi, m.m.

planerings-utrednings- ochfortsattadet vid detbör betonasDet att
personalbehovetreelladetviktigt analyseraarbetet är närmareatt av

förväntadtillkopplingmedi övrigt och dettaoch görsattresurser
produktion.tjänsterefterfrågan bolagets ochpå

för densitt i Gävle. AnsvaretLantmäteri skall haSvenskt AB säte
bedrivssatsningarregionalpolitiska påföljdtillverksamhet som av

bolaget.förutsätts i huvudsakandra övertasorter av
kommunala sektorndenkundgrupperna kommerDe attstora vara

50tillsammans omsättstatliga myndigheter medoch procent avca
förrättningsförberedelser ochUpphandlingenningen. merparten avav

ske i konkurrens,kommerproduktionen allmänna kartor att menav
relativt andelerhållabolaget kanrimligtdet är storatt anta att aven

MBK-verksamhet.lokalbeställningar. gällerdessa Detsamma
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denFör myndighetens behov i högre grad för de kon-ännya men
kurrerande leverantörerna det viktigt delar deär myndig-att av nya
heternas upphandling kan flerårskontrakt, inte minst vad gälleravse
förrättningsförberedelser. viktigEn ingrediens i bolagets möjligheter

bibehålla decentraliserat kontorsnät handlaratt kunna erhållaett attom
flerårsavtal vad gäller förrättningsförberedelser, kopplat till kommu-
nala inomuppdrag MBK- och det fastighetsrättsliga området. De
affärsrisker finns i etableringen Svenskt Lantmäteri tillAB ärsom av

del kopplade till de myndigheternas upphandlingarstor ochnya som
kommer vid bolagets planeringväga och beslut dimensio-att tungt om
nering personal, övriga lokaliseringav resurser, osv.

Följande riktlinjer bör bakgrund vad har anförtsmot av som nu
kunna ligga till förgrund bolagets inriktning:

koncentration på produkter och tjänster med betydande volym, där-
hög marknadsandel och god lönsamhet kan uppnås

decentraliserat kontorsnät åstadkomma kundnärhetatt ochettgenom-
konkurrensfördelar

tydligt och decentraliserat resultatansvar åstadkommaatt ettgenom-
hög motivation och hos de anställda.engagemang

12.4.2 Kapitalfrågor

översiktligEn gjortsgenomgång har den föreslagna bolagsverk-av
samhetens ekonomi. Genomgången har bl.a. olika verksam-avsett
hetsområdens konjunkturkänslighet, efterfrågeutveckling, kundstruktur,
konkurrens rörelserisk, finansiell risk och beräknad omsättning,samt
resultat Genomgången har gjorts utifrån förutsättningen attm.m.
verksamheten skall klara för branschen normal avkastning och att
dagens decentraliserade kontorsnät i huvudsak bibehålls. Viktiga
slutsatser genomgången är att:av

35 omsättningen beställningarär bolaget, i kon-procentca av som-
kurrens, erhåller från fastighetsverketKart- och och de regionala
myndigheterna för kartor fastigheteroch i form förrättningsför-av
beredelser och produktion inom för allmänna kartorramen

25 omsättningen har den kommunala sektornprocentca av som-
kund
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konjunkturkänslig.50 omsättningen relativtärprocentca av-

mark-vidare ochdenna grund bör företaget kunna utvecklasPå ge en
avkastning kapital.nadsmässig pá satsat

Ägarfrågor12.4.3

statligttalar däremot,utredningsdirektiven inte skälI ettatt,anges om
samladlämplig lösning förbolag framstår upp-ensom

inriktning.bekräftat dennadragsorganisation. Utredningens arbete har
lantmäteriorganisationden roll nuvarandekanHär nämnast.ex. som

finnsförsvarsmakteni totalförsvaret det samarbete medhar och som
aktuellai detta sammanhangi olika sammanhang. antalmånga Ett av

återfinnas i bolaget.i den situationenverksamheter kommer attnya
rimligt utbud lantmäte-fråga åstadkommaEn är att ett avannan

i infrastrukturen och harriservice. Lantmäteriservice delär statenen
lantmäteribolagfinns fungerande tillgång.för det Ettett attansvar en

uppfylla dettamedel förmed decentraliserat kontorsnät är ett attett
decentraliseradutredningsdirektiven angivna måletiDet om enansvar.
Lantmäteristatligt ägande Svenskt ABorganisation kan nås avgenom

ingår i bolagets affärsidémål lämpligtoch detta på sättattt.ex. genom
strategier.och

statligtförfinns antal faktorer talarsåledes ägtDet ettett som
eller fleraalternativ kanbolag. Direktiven vidare ett ettatt varaanger

Alternativet harbolag ägda och kommunerna gemensamt.statenav
från kommunalt håll.visst intresse kan konstaterasstuderats och

statligt ochhelägtMycket tyder dock bolaget i börpå att starten vara
bli aktuellt först sedanviakommunalt ägande böratt ett engagemang

verksamhetenledningbolaget etablerats och bolagets strukturerat mer
i detalj.

12.4.4 Bolagsstruktur

förfinns kriterier behöver belysas ochantal vägasDet ett sammansom
inombra struktur styrning verksamhetenåstadkomma ochatt en av

förutsättningarnagivenSvenskt Lantmäteri utgångspunkt påAB. En är
regionalfinns i lokal,marknaden och den tydliga uppdelning som

internationell marknad.respektive riksmarknad expanderandesamt en
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fåFör konkurrenskraft och lönsamhet viktigtdetäratt att gemensam-
kostnader för administration, utveckling, marknadsföring kanma m.m.

fördelas bas möjligt. viktigtpå så Det också strukturenärstor attsom
finansiell förstyrka kunna nödvändiga affärsrisker. Slutligenatt tager

det viktigt struktur, styrning fördelningär och resultatansvaratt av
personalen kan känna tillhörighet tillgörs så den verksamhet denatt

arbetar med, kunna påtagligt sin insats fåresultat och vispå såse av
hög motivation och stort engagemang.

För konkurrenskraft inå behöver verksamheten tillräckligatt ut-
sträckning hållas alternativ därvidlag allEtt samlaär attsamman.
verksamhet i bolag och med hjälp intern organisation i divi-ett av en
sioner och enheter åstadkomma koppling till olikade marknadsseg-

och också åstadkomma och greppbara resultatenheter.småmenten
alternativEtt organisera iverksamheten koncern medärannat att en

moderbolag och antal sikthelägda och kanske delägda medpåett ett
kommunala intressen dotterbolag.

ñnns anledningDet för omedelbar och långt gångenatt varna en
uppdelning på dotterbolag. Med utgångspunkt från den gjordamånga
genomlysningen finns skäl för tillskapa statligttalar ägdattsom en
koncern med moderbolag fåoch dotterbolag. Huvudinrikt-någraett
ningen dotterbolagen bör från uppdelningpå marknadensutgå på
kunder lokalregional respektivemarknad riksmarknad. fåFör att en-
fortsatt bra utveckling för specialiseradeden verksamhet i dagsom
koncentrerats till bliKartCentrum bör KartCentrum dotterbo-ett eget
lag.

Särskilda överväganden behöver det gäller organisationgöras när
den fastighetsekonomiska verksamheten. arbetar bådeDen motav

lokal, regional och riksmarknad. de konkurrensfördelarnaEn storaav
i dag verksamheten innebäretableradär på många Dettaäratt orter.
samtidigt det inte ñnns varje avvägningså på Enatt stora ort.resurser
måste ske mellan behovet tillvara synergier lokal-medatt taav annan
regional iverksamhet bolaget och enhetligåstadkomma styrningatt en
och enhetligt agerande.ett

Ovan har gjorts frågor vikt förgenomgång antaletten av av en
uppdragsverksamhet i bolagsform. Genomgången har genomförts så
långt den bedömts kunna ligga till grund för principiella ställnings-att
taganden. För de frågor rimligtberörts detärmerparten attav som en
kommande bolagsledning får inflytande.avgörandeett



237Kapitel 121993:99sou

Tjänsteexport12.4.5

fastighetsdataförCentralnämndenlantmäterietstatligaSåväl det som
inomutomlandsuppdragsverksamhettiobedriver sedan drygt år ramen

fördet1993juliden 1Sedanstatliga tjänsteexponen.för den svarar
bådamarknadsföringförABSwedesurveybildadeändamålet myn-av

administrationländeri andrauppdragsverksamhet samtdigheternas
aktiernaochABprojektgenomförande. Swedesurvey ägs statenoch av

ioch dessi GävlesittKammarkollegiet. Bolaget har säteförvaltas av
förCentralnämndenförgeneraldirektörernaåterfinns bl.a.styrelse
förfinnsbolagetLantmäteriverket. Inomfastighetsdata och resurser

där-projektkoordineringförsäljning ochmarknadsföring, menm.m.
projekt. Dessaavtaladegenomföraföringa resurserattemot resurser

härförersättningmyndighet ochrespektivefråni första handhämtas
BolagetAB.och Swedesurveymyndigheternaavtal mellanenligtutgår
effektivbedrivaförredskapmyndigheternas0rdmed andra attär en

tjänsteexportverksamhet.framgångsrikoch
tjänsteexporten ärstatligadentanke bakom attgrundläggandeEn

statligsvenskinombyggtskunnandedettillhandahålla stora uppsom
kvali-höjadärigenom bl.a.ochmarknadutländskförvaltning på en
Sådanexportintäkter.biståndetsvenskadetpå samtteten generera

bl.a.myndigheter,antalrelativtvidbedrivs i dagverksamhet stortett
ochSweroadVägverketcentralbyrån,StatistiskaRiksskatteverket,

det ärverksamheterför dessa är attSwedplan. GemensamtBoverket
statligadeninombyggtserfarenheteroch dekunnandedet uppsom

uppdragsgivarna.erbjudsområderespektiveförvaltningen på som
i andramyndigheterochdepartementblandi huvudsakåterfinnsDessa

biståndsor-fråndeltillfinansierasprojektenländer och stor pengarav
direktfinansierasheltProjektutvecklingsbanker.och avsomgan

verk-denförinomockså, bl.a.förekommeruppdragsgivaren ramen
bedriver.Swedesurvey ABsamhet som

bedrivas påkantjänsteexportverksamhetdennaangelägetDet är att
Öst- ochutvecklingen iminsti framtiden. Interationellt sätt ävenett

ochfastighets-insatser påbehovvisar detCentraleuropa stora av
svenskaför deföreligger. Intressetlandskapsinformationsområdet som

fleraiberoendeminst påintemycketerfarenheterna är avse-stora, en
geografiska närheten.denbakgrund ochhistoriskenden gemensam

Även efterfrågan påväxandestarktvärlden finnshåll iandrapå en
lagstiftning, register,uppbyggnadentillknutnatjänster är avsom
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kartor, administration och hänger med utveck-m.m. som samman
lingen demokrati och marknadsekonomi.mot

Med utgångspunkt i redovisade förhållanden jag följandegörovan
bedömning.

Det angelägetär efterfrågan det kunnandepåatt och de erfaren-
heter byggs i de svenska myndigheterna inom detta områdesom upp
kan tillgodoses också i framtiden. Jag har olikaprövat alternativ för

tillgodose detta önskemål.att
Eftersom den myndigheten inte skall sigägna åtnya upp-

dragsverksamhet inom Sverige det heltär konsekvent inte helleratt
låta myndigheten sigägna åt uppdragsverksamhet riktad utlandet.mot

Alternativet låta myndigheten ochatt uppdragsbolaget äga ett
försäljningsbolag med verksamhetgemensamt riktad andra länder,mot

tilldela dett.ex. nuvarande Swedesurveyatt AB den rollen,genom är
behäftat med vissa nackdelar. Till dessa hör bl.a. uppdragsbolagetsatt
självständiga ställning myndigheten skulle kunnagentemot ifrågasättas.
Det bör därför i stället ankomma uppdragsbolagetpå i sambandatt
med genomförandearbetet hur bolagetavgöra skall organisera sin
utlandsverksamhet.

Även myndigheter i princip inte bör bolagäga det minärom upp-
fattning kan i dettagöras fallatt ett avsteg bättre lösningom en annan,
inte ñnna.står Ett sådant motiverasatt den vikt böravsteg av som
fästas vid denna verksamhet det utländska intresset byggersamt attav

förtroendepå framför allt för just myndighetens kunnande. Ett sådant,
myndigheten försäljningsbolag,ägt bör också kunna handla denav upp

kompletterande kompetens och produktion kunderna efterfrågar.som
Upphandlingen kan härvid ske från Svenskt Lantmäteri AB ocksåmen
från privata företag.

Sammanförandet den det statliga lantmäteriet och Central-av av
förnämnden fastighetsdata utomlands bedrivna uppdragsverksamheten

i bolag,ägt Swedesurveyett staten AB, syftade bl.a. till skapaav att
redskap för bedriva effektivett och framgångsrikatt tjänsteexport-en

verksamhet.
Ett intressant alternativ, ligger linjei med ovanstående, ärsom att

föra försäljningen svenskt, statligt myndighetskunnandesamman av
inom detta och angränsande områden i företag myndig-ägsett som av
heterna eller i någon form. Sambandenstaten mellan verk-av annan
samheterna och den möjliga kompetenshöjningen inte minst detnär
gäller marknadsföring kan mycket visaväl sig motivera företag.sådantett
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inomföretagochmyndighetermedi samrådmin avsiktDet är att
andrai denfrågastudera denna närmare etappenområdenangränsande

utredningsarbetet.av

Sammanfattning12.5

innebärkapitelredovisats i dettaförslag attDe som

fastighets-myndighetsuppgifter förbedrivnaregionaltlokalt och-
vaduppgifterinskrivning,fastighetsregistrering,bildning, avser

överlantmätarmyn-övrivissalandskapsinformationkart- och samt ga
förmyndighetplaceradregionaltinomsamlasdighetsuppgifter en

principskall imyndigheternaregionalafastigheter. Dekartor och
verksamhets-motsvarandesamlascentral nivålänsbaserade. Påvara

fastighets-ochi Kart-fastighetsdataverksamhetenochområden ett
i Gävle,skall liggaverk som

i förhål-förses medfastighetsmyndighetenkart- ochden regionala-
juridisk kompetens,förstärktorganisationerlande till dagens

itilldelasfastigheterochför kartormyndigheternaregionalade en-
rollförstärktlantmäteriorganisationtill nuvarandeförhållande som

Motsvarandelandskapsinformationsfrågor.för kart- ochsamordnare
nivå,centralsamordnare sker påförstärkning i rollen som

produktionföruppdragsverksamhet ochförbildasaktiebolag av-
förrättningsförberedelser.för vissakartordelar allmänna samtav

landskaps-produktion inomhuvudsakomfattar iBolagsverksamheten
fastighetsekonomiskverksamhet,informationsområdet, Kartcentrums

verksamhet,fastighetsrättsligochlokal MBKverksamhet samt

ochKart-itjänsteexportverksamhet bedrivs statenett genomav-
försäljningsbolag.fastighetsverket ägt
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utredningens13 Konsekvenser av

förslag

13.1 konsekvenserAllmänna

verksamhetsformer inomMina förslag till organisation och nyany
kvantifierbara sådanamedför rad konsekvenser. Direkt rörsektorn en

förändringarutrustning till möjligapersonal, lokaler och och leder när
konsekvenser verksam-gäller behovet statliga anslag. Andradet rörav

Åter styrning ochandrahetens kvalitet, omfång och inriktning. rör
uppföljning verksamheten.av

kännetecknatMina förslag eliminerar de problemnågra somav
för-behandlas konsekvensernaorganisation. det följandedagens I av

områden.slagen principiellt viktigapå några

uppföljning13.1.1 Styrning och

splittrad ochi vissa delarorganisationen upplevsDen nuvarande som
vidare i vissaoch förstå. inrymmeroklar överblicka Densvårsamt att

och uppdrags-myndighetsuppgifteravseenden oklara mellangränser
fastighetsbildnings-huvudmannaskap förverksamhet delatsamt ett

verksamheten.
myndigheter tillföra 300Mina förslag närmareatt ensamman

samtidigt samla uppdrags-24 regionala myndighetercentral och och
till förenkladlederverksamhet m.fl. produktionsresurser i bolagett en

såväl denuppföljning gällerstyrning och verksamheten. Dettaav
uppföljningen.styrningeninterna den ochexternasom

myndighetsrollen också utövandetrenodling underlättarEn avav
central och regio-myndigheten föreslås fådet den påansvar som nya

landskapsinformationnal nivå det gäller samordningennär somav
myndigheter.och distribueras rad olikaproduceras av en

detaljplanelagdaFörslaget administrativt förfarande inom om-om
för plangenomförande innebär och kommunernasråden bl.a. statensatt
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ansvarsområden för fastighetsbildning fastighetsregistreringoch renod-
las.

Uppföljning styrningoch från central nivå de föreslagnagentemot
regionala myndigheterna för kartor och fastigheter underlättas också

mina förslag. Avskiljning produktion och uppdragsverk-genom av
samhet ställer dock krav framförpå allt den centrala myndigheten,att

också i viss regionalade myndigheterna,mån utvecklar kvali-men en
ñcerad beställarkompetens. Kraven ökar speciñkationsarbete, kvali-på
tetsstyrning och uppföljning produktionen det gäller landskaps-närav

Ökadeinformation, MBK-verksamhet och förrättningsförberedelser.
insatser krävs beställaren förrättningsförfarandet delasnär påav upp
fler aktörer.

13.1.2 Rättssäkerhet, jäv och förtroendefrâgor

Uppdelningen den hittillsvarande verksamheten i myndighets- ochav
bolagsuppgifter renodlingen huvudmannaskapet för fastighets-samt av
bildning medför den tidigare jävsproblematiken elimineras ochatt att
den därmed förknippade rättssäkerhetsfrågan bortfaller.

Det statliga lantmäteriets dubbla roller upphör. gäller bl.a. iDetta
fastighetsvärderings- tillsynssammanhang.och På motsvarande kansätt
inte längre kommun handlägga förrättning expropriativ karak-en en av

där kommunentär sakägare.är
Genom förrättningsorganisationens kompetens inom det fastig-att

hetsekonomiska området stärks skapas ökade möjligheter för bättreen
balans mellan sakägarna i förrättningsförfarandet. Också förstärk-
ningen den juridiska kompetensen inom de regionala myndigheternaav
bidrar till stärka rättssäkerheten.att

Generellt bör vidare förtroendet för myndighetens verksamhet öka
i och med uppdragsverksamheten överförs till bolag.att

13.1.3 Konkurrens och offentliga kostnadsminskningar

Att samla all uppdragsverksamhet i bolag och upphandlaett att mer-
produktionen allmänna kartor vissa förrättningsför-parten samtav av

beredelser möjliggör långsiktigt kostnadseffektiv produktion. Dettaen
sker dels avtal mellan myndigheten beställare och konkur-genom som
rerande leverantörer, dels graden konkurrens ökar.attgenom av
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kan kon-förrättningsverksamhetenUngefär hälften alla imomentav
allmänna70 produktionenlikasåkurrensutsättas, procent avca av

kartor.
tydligare foku-möjliggöri beställare utförareUppdelningen och en

kvalitet kankostnader.relationerna mellan kvalitet och Rättsering på
landskapsinformationsom-fastighets-inom både ochlättare eftersträvas

rådena.
ryckeroch bolagsdelarUppdelning verksamhet i myndighets-av

lantmäteriet fåttstatligakritik främst detundan grunden för den som
för lika villkor.bristen konkurrenspå på

nivå innebärmyndighetsuppgifter centralSammanförandet på attav
organisationnuvarandeundviks, det sker ivisst dubbelarbete både som

för projektutvecklingsarbete planeratoch framför allt det är somsom
GFI.landskapsinformationsområdena,fastighets- ochberör både t.ex.

IntegreringenutnyttjasAdministrativa kringresurser också bättre.kan
myndighet leder tillfastighetsregistrering ifastighetsbildning och enav

rationaliseringsvinster.betydande
i myndighetersynergier till följd uppdelningenVissa minskade av

ökar i och medtill transaktionskostnadernaoch bolag kan leda attatt
utnyttja vissaintedet längre går att gemensamt resurser.

användarinflytandeService, valfrihet ochl3.1.4

administrativa förfarandetföreslagnafastighetsområdet innebär detPå
ochintegrationen i den kommunala plan-fastighetsbildningför att

byggprocessen vinstersamhällsekonomiskautvidgas, vilket skaparkan
och bör minska kommunernas kostnader.

fastighetsbildningförkortning handläggningstider förDen somav
fastighetsregistrering detintegrationen fastighetsbildning och samtav

eko-medföra betydandeadministrativa förfarandet innebär bör också
Även börenskilda fastighetsägarenomiska vinster för förbyggherrar.

servicegrad.ökadförkortade handläggningstider upplevas som en
förenkling både förinnebärMinskningen antalet myndigheter enav

regionalprincip kon-den enskilde och organisationer iatt engenom
landskapsinforma-finnas fastighets- ochtaktpunkt kommer för allaatt

tionsfrágor.
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13. 1.5 Personal

jämförelseEn mellan det antal för närvarande verk-ärpersoner som
inom de myndigheter ingår i ifrågavarande caöversynsamma som

3 300 årsarbetskrafter och det antal iredovisassumman av som
kapitel 12 för regionalade myndigheterna för kartor och fastigheter,
Kart- och fastighetsverket för Svenskt Lantmäteri 3 000AB casamt
årsarbetskrafter genomförande kan medföra minskatatt ett ettanger
personalbehov. Hänsyn har inte tagits till de förändringar blirsom
följden förslaget inom det kommunala området. bör emellertidDetav
påtalas dimensioneringen den regionala organisationenatt utgåttav
från ADB-baserat handläggningssystem för fastighetsbildningenatt ett

genomfört fulltär ut.
blirDet angelägen uppgift för de organisationskommittéeren som

föreslås kapitelse 14 ñnna lösningar långtså det äratt som som
möjligt begränsar de negativa effekterna det minskade personalbe-av
hovet. Härvid bör hela verksamhetsområdet beaktas, dvs. denäven
kommunala verksamheten, lösningaroch sökas tillgodoser såvälsom
den enskildes, kommunernas intressen.statenssom

13. 1.6 Regionalpolitiska effekter

Förslaget till uppdelning verksamheterna har utformats det såså attav
långt möjligt skall bibehållagå den lokalt förankrade lantmä-attsom
teriverksamheten.

Förslaget kommer få vissa negativa regionalpolitiska konse-att
kvenser till följd myndighetsfunktionerna till viss del samlas påattav
regional nivå. Möjligheter finns dock för den regionala myndigheten
för kartor och fastigheter inrätta lokala kontor för sin verksamhet.att
Genom uppdragsverksamheten och vissa förrättningsförberedelseratt
kan samlas i uppdragsorganisation i utsträckning harstoren som
kunder lokalt framför allt kommunerna skapas förutsättningargoda- -
för bolaget bibehålla den lokala förankringen.att

Verksamheter till följd regionalpolitiska satsningar förlagtssom av
till olika i landet bör kunna bedrivas vidare företrädesvis inomorter
Svenskt Lantmäteri AB.
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Internationaliseringsaspekter13. 1 .7

myndig-ochi bolags-verksamhetuppdelning nuvarandeGenom av
riktlinjerlinje med deväl iutredningens förslagliggerhetsverksamhet

lagkomplexlikaså med detinivåer finns EES-avtalet,olikapå som
i Europeiskamedlemskapsvensktkraft vid eventuelltträder i ettsom

Gemenskapen.
möjligtocksådetuppdragsverksamhetBolagsformen för gör att

blir avtalspart.internationella kommersiella avtalskapa att statenutan

konsekvenser13.2 Ekonomiska

handi förstaredovisas nedanpreciseringarekonomiskaDe avsersom
kananvändare ochochför kommunerkonsekvenserfinansiella stat,

enligtkonsekvensersammanfattning dedelvis ovan somavses som en
övrigt kommente-ekonomiskakvantifiera i Ivarit möjliga termer.att

samhällsekonomiska aspekter.någraras

myndigheterIntegration13.2.1 av

till följdrationaliseringseffekt uppståradministrativa attDen avsom
liksomLantmäteriverketochfastighetsdataförCentralnämnden
upphörinskrivningsverksamhetenförcentralaDomstolsverkets ansvar

omfattar decentralmyndighettillskapasdet i ställetsamt att somen ny
storleksordningentill ibedömsmyndighetsuppgifter uppgåverkenstre

myndighetensinomigenomeffekt bör bl.a. slå10 mkr år. Dennaper
perspektiv detkansamhällsekonomisktanslagsñnansierade del. I ett

eftersom de tvåpositiv effektblirifrågasättas det totaltdock enom
ochmyndighetmedi principcentralmyndigheternanedlagda ersätts en

bolag.ett
följdtilluppkommerverksamhetsmässiga synergier attDe avsom

bl.a.centralmyndighet bestårimyndighetsuppgifterna samlas aven
delsunderlättas,utvecklingsverksamhetcentralmyndigheternasdels att

Vidareutrustningen.tekniskabesparingar vad denvissa upp-avser
fastighets-följdtillsamordningsfördelar i övrigt bl.a.kommer attav

synergier bedömsEffekterna dessavarandra.frågorna förs närmare av
inom detSynergiernastorleksordningen 10 mkr år.till iuppgå per

centralmyndighetenefter det dentekniska området bedöms öka att nya



246 Kapitel 13 1993:99SOU

utarbetat och för myndighetsorganisationen ADB-en ny gemensam
strategi.

denI Lantmäteriverket redovisade promemorian rörande struk-av
för fastighetsbildning,turöversyn fastighetsregistrering, inskrivnings-

väsende fastighetstaxeringoch har verket bedömt rationaliseringsef-att
fekten vid sammanläggning verksamheterna kommer uppgåen attav
till i storleksordningen 50-100 mkr år. Den enskilda effek-störstaper

integreringenutgör fastighetsregistreringten i fastighetsbildningen.av
Taxeringsverksamheten ingår inte i förslagdet till organisationny som
redovisas i detta betänkande. Rationaliseringseffekten till följd attav
organisationsförslaget genomförs och därigenom förutsättningaratt
skapas för fullt utnyttja komplett handläggningssystematt ut iett
förrättningsverksamheten bedöms till iuppgå storleksordningen 50 mkr

år. Huvuddelen denna rationaliseringseffekt uppkommer tillper av
följd integreringen fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyn-av av
digheternas verksamhet.

juridiskaDen kompetensen förutsätts stärkas sådantpå sättett att
de domarinsatser ofta bråkdelar och de notarietjänster finns vidsom
inskrivningsmyndigheterna i varje län med heltidsanställdaersätts två
jurister vid den regionala myndigheten. vissaI län kan beman-större
ningen bli något större. Den kompetensmässiga förstärkningen förut-

totaltsätts inte leda till merkostnader.sett några
Samordningen inom landskapsinformationsområdet med behövlig

förstärkning förutsätts ske såväl centralt framför allt detpå regio-men
nala planet. Merkostnaden för denna satsning beräknas till iuppgå
storleksordningen 15 mkr år. Denna kostnadspost medför visserli-per

ökade anslagskrav bedöms i samhällsekonomiskt perspek-gen ettmen
tiv lönsam investering.vara en

13.2.2 Upphandling statsuppdraget och vissa för-av av
rättningsförberedelser

Genom den i dag inom myndigheterna bedrivnaatt produktionen ut-
för konkurrenssätts kommer det rationaliserings-uppstå och effek-att

tivitetsvinster. Upphandlingsförfarandet kommer emellertid att vara
förenat med vissa merkostnader och medföra vissa andra konsekven-

På såväl central regional nivå det skemåste personalmäs-ser. som en
sig förstärkning för upphandlingen skall kunna ske underatt betryg-
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utfördaochföljasingångna avtalVidareformer. måstegande upp
personal-myndighetersnuvarandeVissa delarkontrolleras.arbeten av

itjänstertill följdminskadock kunnaadministration bör attavm.m.
upphandlas.stället

utsträck-iförrättningslantmätaren störreeffektytterligare ärEn att
fältet förbesiktningarutföra påsker i dag attning vad måsteän som

tidigare denberörda sakägaresådana frågor medklara avut som
ombesörjde. Denmätningsorganisationenmyndigheten anställda mer-

balanserastill viss delkanhärigenom uppkommerkostnad av ensom
rättssäkerhetökadochkvalitetförrättningsresultatetshöjning enav

följd.överklagandenfärre antalmed ett som
Även tilluppgåupphandlingsvolymen kommersamladeden attom

bedöm-försiktigahär den300 mkrstorleksordningen år görsi per
upphandlingenekonomiska effektendenningen sammantagnaatt av

5-10 mkr år.storleksordningentill ikommer uppgåatt per

förfarandetadministrativa13.2.3 Det

ratio-olika slagtillbedöms ledaadministrativa förfarandetDet tre av
beskrivitsharkonkurrenseffekten,naliseringseffekter. dessa,En av

förfarandesådantförenklingaspekt denandra ärEn ettsomovan.
tilldelskostnader,till dels lägrei sin ledermedför, vilket atttur

Äventidigare.genomföras snabbarefastighetsbildningen änkan om
tidigarefå dagarskefastighet bara kan någraregistrering en nyav

tredjei Denkostnadsminskningar byggprocessen.betydandeuppstår
fastighetsbild-undvikasdubbelarbete kaneffekten är attatt genom

byggprocessen.plan- ochutsträckning medi ökad samordnasningen

Övriga effekter13.2.4

dettillledakommerorganisationsförslagetgenomförande attEtt attav
vissa övergångsvisa kostnader.uppkommer

andraavvecklas,vissa lokaler måsteFörslaget innebär bl.a. att
liksomflyttapersonalViss måstenyanskaffas och vissa byggas om.

utrustning.arkiv och
uppmärksamhetsärskildLokal- flyttkostnaderna måsteoch ägnas

också degällerförslaget.genomförandet Dettamedi samband av
uppstå.kan kommaomställningskostnaderövriga attsom
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En kostnadspost måste uppmärksammas gäller behovetannan som
utbildning egentligen investering i samband med omorganisa-av en- -

tionen. Detta gäller inom samtliga delar den organisationen ochav nya
inom de kommuner skall för fastighetsbildningen ettsom svara genom
administrativt förfarande.

Det rimligt räknaär med omställningskostnader, effektivitets-att
förluster och möjliga driftstörningar vid integreringen myndig-av
hetsfunktionerna. Det kan vidare vissauppstå problem myndig-när
heter med i viss olikartadmån kultur skall integreras harmoniskt i en

organisation. Erfarenheter från skilda kulturer kan emellertid ocksåny
utgöra värdefull källa till förnyelse kan verka inspirerande ien som
den organisationen.nya

Till de övriga effekter organisationsförslaget medför ochsom som
långsiktigär karaktär hör de möjligheter integreringav som en av

fastighetsbildnings-, fastighetsregistrerings-, inskrivnings- och
kartverksamheten skapar för framtiden. Detta gäller bl.a. iansprâk-
tagande teknik, tillhandahållande information, utvecklingav ny av
inom lagstiftningsomrâdet Betydande samhällsekonomiska vinsterm m..
står härvid ñnna.att

13.3 Sammanfattning

Den samlade bilden konsekvenserna vid genomförande mittettav av
förslag visar det medför positiva effekter bl.a. vadatt avser

möjligheter till styrning och uppföljning verksamhetenav-
förstärkning rättssäkerhetenav
ökad konkurrens
ökad service, valfrihet och inflytande.

Med den utformning jag givit förslagen bedömer jag de regional-att
politiska effekterna kommer bli begränsade. Förslagen innebäratt att
den samlade sysselsättningen inom området kommer minska. Dennaatt
minskning emellertidär begränsad till storleksordningen tio procent
och kommer kunna ske under loppet flera bliratt år. Det viktigav en
uppgift för organisationskommittéerna utveckla lösningar depåatt
problem kan uppstå.som
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uppkommerförslagminaeffekternaekonomiskalångsiktigaDe av
till följdbl.a. av:

myndigheterminskning antaletkraftig av
myndigheterintegrationen av

förrättningsförberedelservissakartor ochupphandling allmännaav
förfarandet.administrativadet

effekter.ekonomiska EttpositivaförslagSamtliga dessa genom-ger
engångskaraktärkostnadermedföraemellertidförande kommer att av

behovflyttning,Exempel härpåkostnader. ärövergångsvisa avsamt
till deförhållandedriftstörningar.för Iviss riskutbildning samt

förhållandeviskostnaderjag dessaeffekterna bedömerlångsiktiga som
små.

motiverarangivitsskäl ettredan deñnnerJag att ovansom
förslaget.genomförande av





251Kapitel I 4SOU 1993:99

Genomförande14

Utgångspunkter14.1

myndighetsfunktioner inomorganisationsförslag har delsredovisatI
Domstolsverket,för fastighetsdata,Lantmäteriverket, Centralnämnden

fastighetsregister- och in-fastighetsbildnings-,överlantmätar-,samt
uppdrags-produktions- ochförts delsskrivningsmyndigheter samman,

frånutgångspunktskilts Medinom myndigheternaverksamhet ut.
fort-beträffande detvissa ytterligare förslagförslag härdessa lämnas

erfaren-Utgångspunkterbemanningsarbetet.organisations- och ärsatta
arbetsrättsliga avtal.omorganisationer gällandeheter från tidigare samt

kommitténförslag lämnatsutgångspunkt deEn är omsom avannan
ledning iEffektivareledningsformerförvaltningsmyndigheternas

förledningsformerna1993:58 hurstatliga myndigheter, SOU om
förslag,Utredningensförvaltningsmyndigheter skall utformas.statliga

i denför remissbehandling,föremålför närvarande är utmynnarsom
för-för statligahuvudmodellenrådighetsverksmodellens.k. som en

valtningsmyndigheter.

organisationskommittéer14.2 Bildande av

skallverksamhetertill de tidigare myndigheternasMed hänsyn att
böruppgifter för bolagmyndighetsuppgifter respektivefördelas på tre

för bolagetmyndigheten,inrättas, förorganisationskommittéer enen
ledningsorganisationen börför awecklingsarbetet. Beträffandeoch en

i funk-myndigheten trädervidtagas innanvissa förberedelser den nya
tjänsteninnehavaretion. Vidare bör den ska somavvaraperson, som

möj-centralmyndigheten, sågeneraldirektör i den utses snart somnya
deninrättandettagit ställning tillligt efter det riksdagenatt nyaav

iordförandemyndigheten. Generaldirektören bör också utses som
förut-sådanamyndigheten. Därmed börorganisationskommittén för

utform-inflytandereellt påsättningar verkschefenskapas ettatt ges
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ningen myndighetens organisation innan myndigheten inrättasav m.m.
den 1 juli 1995.

Av skäl bör ledningen för bolagsverksamheten såutses snartsamma
riksdagen tagit ställning till etablera bolag och tillförsäkrasatt ettsom

inflytande dess organisationskommitté.över
kommittéEn för arbete med awecklingsorganisationen bör också

utses.
Under arbetets gäng ska organisationskommittéerna informera

berörda huvudorganisationer och i förekommande fall berördannan
central arbetstagarorganisation med vilken har avtal eller brukarstaten
ha avtal löner och andra anställningsvillkor bereda dem till-samtom
fälle framföra sina synpunkter.att

viktigtDet denär nuvarande personalens motivation och kompe-att
tillvara i förändringsarbetet. Därför bör lokala ochtens tas centrala

för personalorganisationerna erbjudas ingå i organi-representanter att
sationskommitéerna eller särskilda fackliga referensgrupper.

14.3 Bildandet de myndigheternaav nya

enlighetI med direktiven redovisas i detta betänkande förslag om
myndigheternas framtida organisation frågorEtt antal formellm.m. av
och praktisk därefteråterstår lösa innan myndigheten inrättas.natur att
Hit hör främst följande frågor, nämligen

instruktion-
inre organisation-
resursdimensionering-
rådgivande Kartråd, Ortsnamnsråd, eventuellt FoU-råd etc.organ-
former för uppföljning respektive myndigheters produktivitet ochav-
effektivitet
diarie- och dossiéplan-
beskrivning tjänsterav-
förutsättningar för avtal mellan myndighet och bolag-
inventarie- och utrustningsplan-
ekonomiadministration enligt Riksrevisionsverkets ekonomiadmi--
nistrativa anvisningar
principer för ADB-strategi-
budgetdirektiv för internbudget 199596
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arbetsordning-
nationellt ochorganisationer,samverkan med myndigheter och andra-

internationellt.

regeringen för beslut.punkterna underställasFlera de nämnda börav
organisationskommittéföreslår regeringen uppdrarJag åt att,att en

iförslag ochi med befintliga myndigheter, utarbetasamarbetenära
Organisationskom-erforderlig omfattning besluta i ovanstående frågor.

förse kommit-mittén befintliga myndigheternabör få uppdra deåt att
för sina ställnings-underlagsmaterial kan behövamed det dennatén

RiksrevisionsverketKommittén också få anlitataganden. bör samt
Organisationskommit-diarie- arkivsystem.Riksarkivet i fråga ochom

1994 underpåbörja sitt augusti månadbör kunna arbete undertén
förberedariksdagsbeslut för kunnaförutsättning regerings- och attav

myndighetsor-nödvändiga innan denoch vidta de åtgärder är nyasom
ganisationen träder i kraft.

14.4 Bildandet bolagav

organisationskommitté ställningsärskildmotsvarande börPâ sätt taen
till följande frågor om

utarbetande affärsidéav
bolagsstruktur-
bolagsordning-
kapital- ñnansieringsfrågoroch-

mellan myndighet och bolagöverlåtelser och avtal-
resursdimensionering-
förslag till styrelsesammansättning-
ekonomiadministration-
ADB-strategi-

14.5 myndigheterAvveckling befintligaav

frågor formell praktisk hanterasrad både och mäste närEn naturav
befintliga myndigheterna.det gäller avvecklingen de Detta avserav

bland annat:
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avsluta tidigarede myndigheternas ekonomiadministration enligt-
Riksrevisionsverkets anvisningar
fackliga förhandlingar överflyttande tillpersonal myndighetom av-
respespektive bolag
hantera eventuella övertalighetsproblem enligt Finansdepartementets-
och Statsrådsberedningens anvisningar.

Avvecklingsfrågorna hanteras inom särskilda avvecklingsmyndigheter.
En samverkan mednära personalorganisationerna bör ske också i detta
arbete.

14.6 Tidsplan

Som framgått tidigareden redovisningen återstår antalännu ettav
utredningsuppgifter innan Lantmäteri- och inskrivningsutredningens
uppdrag slutfört. Enligt direktivenär ska allt utredningsarbete vara
avslutat före den junil 1994. Under förutsättning positivav en
regerings- och riksdagsbehandling utredningens principdel, bör denav

organisationen kunna iträda kraft l juli 1995. bör kunnaDettanya
ske fastighetsdatareformen vid denna tidpunkt inte helttrots att är
avslutad. Efter halvårsskiftet 1995 återstår län, kommun ochett etten
inskrivningsområde Gotland. Införandet fastighetsdatasystemet iav-
Gotland bör kunna ske under hösten 1995 planerat hinderutansom av

det vid denna tidpunkt föreligger myndighetsstruktur föratt en ny
fastighetsregister-,såväl inskrivnings- fastighetsdataverksamhet.som

I korthet kan tidsplan skisseras enligt följande:en

den l november 1993 överlämnar Lantmäteri- inskrivningsut-och-
redningen sitt principbetänkande, och utredningens tvåetapp startar.
remissbehandling principbetänkandetpå november 1993 januari- -
1994.

1994. Proposition avlämnas till riksdagen.mars-
majjuni 1994. Riksdagsbeslut.-
sista maj 1994. Lantmäteri- och inskrivningsutredningen överlämnar-
sitt slutbetänkande.
juli 1994. Tillsättning ledningarna för de organisationernaav nya-
efter riksdagsbeslutet.
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augusti 1994. Organisationskommittéerna påbörjar sitt arbete.-
maj 1995. Organisationskommittéerna avslutar sina uppdrag.-
den juli 1995.1 De myndigheterna inleder sin verksamhet.nya-
Svenskt Lantmäteri påbörjar sin i bolagsformAB verksamhet senast
vid tidpunkt.denna tidigare myndigheternaDe awecklas.





GORBILA





Bilaga 1
®

Kommittédirektiv
%W

W

Dir. 1993:11

Översyn fororganisationen lantmäteri-, fastighets-av
data- inskrivningsverksamhetoch m.m.

Dir. 1993:11

Beslut vid regeringssammanträde 1993-01-28

Statsrådet Thurdin anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas med uppdrag lämna för-att atten
slag organisation för fastighetsbildning, fastighelsregistrering, fas-om en ny
tighetsdataverksamhet produktion kartor och landskapsinfor-samt av annan
mation Utredaren skall inskrivningsverksamhetenäven övervägam.m. om

integrerasbör med denna organisation och undersöka förutsättningarna för
ökat samarbete mellan Iand- och sjökarteverksamheterna.ett

Nuvarande verksamhet och organisation

Den nuvarande lantmäteriorganisationen grundar sig bl.a. riksdags-ett
årbeslut 1970 prop. 1970:188, bet. l970:SU208, rskr. 1970:423. Verksam-

heten till delen ocksåstatligär större kommunal.men
Det statliga lantmäteriets huvudsakliga myndighctsuppgifter är att svara

för fastighetsbildning, fastighetsregistrering och framställning allmännaav
kartor och landskapsinformation. ocksåLantmäteriet bedriverannan upp-
dragsverksamhet i form fastighetsvärdering, kartproduktion, flygfotogra-av
fering, mätningar Verksamheten budgetåret 199192 totaltomsattem.m. ca

265 miljoner1 kronor.
Det statliga lantmäteriet omfattar Statens lantmäteriverk, överlantmä-en

tarmyndighet och fastighetsrcgistermyndighet i varje län fastig-80en samt
hetsbildningsmyndigheter. Totalt sysselsattes den julil 1992 3003ca perso-

850 vid Lantmäteriverket i Gävle.ner, varav
l 41 kommuner finns kommunala fastighetsbildningsmyndigheter. Dessa

myndigheter s.k. specialenheter frågorförär gäller tätbebyggelsens ut-som
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också fastighetsre-29 finns kommunalaveckling. Inom dessa kommunerav
gistermyndigheter.

ocksåTill lantmäteriverksamhet brukar räknas kommunal verksamhet
MBK-verksamhetmed mätning, beräkning och kartläggning s.k. ut-som

förs samband med fastighetsbildningen. Denna verksamhet är storutan av
omfattning.

Inskrivning lagfarter och inteckningar sker vid inskrivningsmyn-av m.m.
någraVarje tingsrätt, undantag, inskrivningsmyn-digheterna. med har en

några årfinns 93 inskrivningsmyndigheter. Under ytterligaredighet. Det
registreringen för fastighetsboksker vissa delar landet i eller tomträtts-av

innehåller lagfarenregister för varje fastighet uppgifter bl.a.bok. Dessa om
förvärvsdatum, areal, inteckningar Vid tingsrätterna arbetarägare, cam.m.

drygt 350 sysselsatta inom inskrivningsverksamhe-3 500 ärpersoner, varav
ten.

pågåendeden fastighetsdatareformen införs ADB-base-Genom ett nytt,
såväl jord- ochfastighetsdatasystem. manuellaSystemet deersätterrat

fastighetsregistermyndigheterna manuella fastig-stadsregistren hos desom
Fastighetsda-och tomträttsböckerna hos inskrivningsmyndigheterna.hets-

år Centralnämnden fas-kommer omfatta hela landet 1995. förlasystemet att
fastighetsdata-CFD har huvudansvaret för genomförandettighetsdata av

främst Domstolsverket ochreformen. Arbetet bedrivs i samverkan med
vid Centralnämnden för fastighetsdataLantmäteriverket. Verksamheten är

Även kom-lokaliserad till och 200i huvudsak Gävle sysselsätter personer.ca
uppbyggnad, bl.a.har viktig roll i fastighetsdatasystemets närmunerna en

dess och adressrcgister.det gäller plan-
sjökort VerksamhetenSjöfartsverket för framställningen av m.m.svarar

Norrköping.förlagd tillär

Teknisk utveckling

inskrivning har under defastighetsregistrering ochFastighetsbildning, se-
genomgripande teknisk utveck-präglats snabb ochdecenniernanaste av en

genomgripandeutnyttjande datateknik. Detling, främst mest ex-genom av
stadsregistcrböckerna fastighets-jord-emplet Överföringen ochär samtav

fastighetsdatasystemet.till detoch tomträttsböckcrna gemensamma
landskapsinformation sker ikartor ochProduktion storannan numeraav

digitala produktionslinjer.hjälp digital Förutsträckning med teknik ochav
databaserbetydande bygga medsatsningnärvarande görs att upp geo-en

så-systemskiftekartproduktion. genomförsbl.a. för Ettgrafisk information
kartproduktionövergång från till uppbygg-datorstödtlledes innebär ensom

kangeografisk information grund förmednad databaser utgörasomav
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många andra produkter traditionella kartor. Vidare har satelliterän in-som
hämtare data för kartläggning liksomtillkommit särskilda satellitsystemav
för lägesbestämning. såvälUtvecklingen möjliggör effektivitetsförbättring

kvalitetshöjning.som

Utvecklingen inom statlig och kommunal förvaltning

Omstruktureringen statlig och kommunal verksamhet inne i in-är ettav
Ökadtensivt skede. konkurrens avgörande betydelse förär ökaattav pro-

duktivitet och tillväxt. Krav konkurrens ocksåställs i utsträckningstor
följd EES-avtalet. Avregleringar olika sektorer successivtgörssom en av av

för främja effektiviteten i ekonomin. Ett alternativ till privatiseringatt är att
lösningarskapa marknadsliknande inom den offentligaäven sektorn genom

skilja rollerna beställareatt och producent.som
Den kommunala organisationen förändras genomgripande. Förändring-

berör den kommunalaäven lantmäterisektorn. Utvecklingen inomarna
många kommuner gåtthar samla fastighctsrättslig kompetens tillmot att en
organisation och föra den tekniska verksamheten tillatt gemensamma organ
för all kommunalteknisk mätning. En bakgrund till denna utveckling är
plan- och bygglagens 1987:l0 integrerasyfte plangenomförandet bättreatt
i plan- och byggprocessen. traditionellaDe stadsingenjörskontorens ställ-
ning förändras därmed. En tendens den kommunaltekniskaär attannan
verksamheten Nedgångenunder konkurrens.sätts i byggnadsverksamheten
drabbar vidare lantmäteriverksamheten i kommunerna särskilt starkt med
dess särskilda inriktning bebyggelseanknuten fastighetsbildning. Dettamot
förstärker behovet kommunövergripande lösningar samverkanav genom
eller upphandling.

Aktuella utredningar m.m.

De beskrivna tekniska och administrativa förändringarna har utgjort ut-
gångspunkter för omfattande utredningsverksamhet områdetinom underen

åren.de åretsFlera betänkanden har ibehandlats budgetpropositionsenaste
eller under beredningär i rcgeringskansliet.

Fastighetsbildningskostnader

I betänkandet Kostnader för fastighetsbildning SOU 1990:9 redo-m.m.
visar Fastighetsbildningskostnadsutredningen bl.a. nuvarande finansie-att
ringssystem för lantmäteriförrättningar leder till vissa förrättningar inteatt
blir utförda frånde önskvärdaär allmän synpunkt. Systemettrots haratt
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Utred-också kvalitet.förrättningarnashaft vissa negativa verkningar
subventionerasföreslår sådana förráittnirlgar skall ärningen att ange-som

kost-från enskilde ställer sig alltfördenallmän synpunkt förlägna men som
Subventioncn fastig-föreslås införandefinansieradbli engenom avsamma.

fastighets-terminalanvändarc ianviindaravgift förhetsregisteravgift och en
datasystemct.

bekräftar prak-Remissinstansernarcmissbehandlats.Betänkandet har
köpmotstånd förrättningar.vissaproblembilden medtiskt helt mottaget

majoritet instanserna.subventionering tillstyrksFörslaget stor avenom av
nyligenKommunförbundet harSvenskaLantmäteriverket och gemensamt

finansie-förslag gällerbetänkandet medsitt yttrandekompletterat över som
ringsprinciper m.m.

Fasligltetsregistrciirzg m. m.

redovisa möjligheterhaft regeringens uppdragLantmäteriverket har att
Lantmäteriverket har ifastighetsrcgistrcringen.rationaliseraatt en prome-

fastighetsbildning, fastighetsregistre-huvudförslagmoria redovisat attsom
föremål struktur-blir föroch fastighetstaxeringinskrivningsväsendering, en

uppgå miljoner50-100 kro-tillRationaliseringseffektcn bedömsöversyn.
år.nor per

understryker be-RemissinstansernaPromemorian har remissbchandlats.
den in-ifrågasätter vissa avseendenibred strukturöversynhovet menav en

råderSamstämmighet behovetLantmäteriverket förordar.riktning omsom
fastighetsbildningsverksamheterna.ochsamordna fastighetsregister-att

fastighetsområdet känneteck-anförtKommunförbundet harSvenska att
ansvarsförhållanden ouppklaradeochorganisation, oklarasplittradnas av

åtgärder vidtas förfinansicringsfrågor. behöverdärförFörbundet attanser
åindamålsenligåstadkomma ordning.att en mer

bredmedstrukturöversynunderstryker behovetStatskontoret an-enav
och kom-sådan arbetsfördelning mellangälla bl.a.börEn Översyn statsats.

beställar-utförarorga-ökad användningrationaliscringseffektcr och avmun,
Även vidarebehovetRiksrevisionsverket instämmer i över-nisation. av en

syn.
till Lantmäte-redovisas tveksamhetinskrivniitgsverksamhetcnVad avser

domstolsorganisa-från inte minst inomriverkets förslag flera instanser,
framförsDettidigtbedöms hl.a. för översyn.tionen. Det göraatt ennuvara
framtidasådan överväganden denparallellt medböröversyn görasatt omen

innehåll. Några pekarremissinstansermateriellainskrivningsvcrksamhetens
utgångspunkter domstolsväsendelsutredningariredovisasde omsom

framtida irganisation.
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De remissinstanser, bl.a. Riksskatteverket, kommenterat fastighets-som
taxeringen det tveksamt eller direkt olämpligt bryta dennaanser att ut ur
skatteförvaltningen.

Fastighetsdatasystemets datorstruktur

Fastighetsdatautredningen har i sitt betänkande Fastighetsdatasystcmets
datorstruktur SOU 1992:34 redovisat slutsatsen ingen ändring bör skeatt

datorstrukturen med de förutsättningar råder. Utredningenav som nu anser
författningsregleringatt bör ske. Remissinstanserna har isystemeten ny av

huvudsak anslutit sig till utredningens slutsatser. åretsRegeringen har i bud-
getproposition anslutit sig till slutsatsen den datorlösningencentrala böratt
behållas tills vidare.

Register byggnaderöver

Centralnämnden för fastighetsdata föreslår i Basregister överrapporten
byggnader CFD Rapport 1991:1 nämnden och kommunerna iatt samver-
kan ajourhållerlägger och register byggnader. föreslåsöver Registretettupp
utformas del fastighetsdatasystemet.som en av

Sedan möjligheten aktualiserats forcera uppläggningen registretatt av
med sikte förenkla fastighetstaxeringnästa haratt nämnden redovisat ett
förslag med inriktningdenna i sin särskilda inför anslagsframställ-rapport

årningen 1992. Fortsatt frågorutredning dessa pågår i samarbete mellanav
Centralnämnden för fastighetsdata, Lantmäteriverket och Riksskattever-
ket.

Remissbehandlingen nämnda dokument har inneburit mycketav ett
starkt stöd för förslaget. Ett genomförande skulle medföra förenklingar i
kommunernas verksamhet, i taxeringssammanhang, vid adressättning
landsbygden Behovet bättre författningsreglering fastighetsdata-m.m. av av

har också framhållits i dettasystemet sammanhang.m.m.
åretsRegeringen har i budgetproposition föreslagit Centralnämndenatt

för fastighetsdata inleder arbete med komplettera fastighetsdata-ett attnu
unikamed identiteter försystemet landets byggnader.

Organisationsövenyn domstolsväsendetav m. m.

Domstolsutredningen har i betänkandet Domstolarna inför 2000-talet
SOU 1991:106 lämnat olika förslag bl.a. i syfte renodla domstolarnasatt
verksamhet till dömande uppgifter. Utredningen, inte hade i uppdragsom

inskrivningsväsendetsövervägaatt organisatoriska hemvist, har allmänt ut-
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utgångspunkt i inskriv-medbedrivasbör atttalat det fortsatta arbetetatt
Justitiedepartemen-från domstolsväsendet.skiljasningsväsendct sikt bör

ochOrganisationDomstolsväsendetdepartementspromemorianihartet -
organisa-vissafram förslag1992:38 lagtframtiden Dsadministration i om

Remissbehandlingen betän-domstolsväsendet.förändringar inomtoriska av
Ärendena förbereds närva-nyligen avslutats.promemorian harkandet och

inom Justitiedepartementet.rande

fastighetsindelningGeografisk

ADB-ba-möjligheterna byggastuderathar ettLantmäteriverket att upp
digitalfastighetsindelningenden geografiskainformationssystem överserat

utarbetadutredningsrapportfastighetsregisterkarta. En gemensamt av
Svenska Kom-Lantmäteriverket ochfastighetsdata,förCentralnämnden
månad 1992. Iunder oktobertill regeringenöverlämnadesmunförbundet

kringinfrastrukturenföreslås regeringen utrederbl.a. att geogra-rapporten
fiska data.

Övriga skrivelserochutredningar m.m.

kon-gjortregeringens uppdrag översynRiksrevisionsverket har aven
Översynenförvaltningsmyndigheterna.hosaffärsverksamhetkurrensutsatt

tvåigenomförtsprincipoch imyndigheterverksamheteromfattat 23har
bolagise-övervägandenmedanalysfasochkartläggningsfas omsteg, enen
Riksrevi-Iantmäteriområdet konstaterargällerVadoch privatisering.ring

förlags-Lantmäteriverketsaugusti 1992skrivelse den 31isionsverket atten
bolagiseras.kani utlandetuppdragsverksamhetenochverksamhet m.m.
uppdragsverk-föreslagit denårets budgetpropositioniRegeringen har att

LantmäteriverketochfastighetsdataförCentralnämndenvidsamhet som
aktiebolag.ibolagiserasutomlands skallbedrivs gemensamtett

utarbetamedinletts arbeteharJustitiedepartementet attInom ett en re-
i de för-bereds vissa ändringarVidareför fastighetsdatasystemet.gisterlag

egendom.i fastinskrivning och panträttreglerarfattningar som
31 1993denuppdragregeringensLantmäteriverket har att senast mars re-
anslagsframställ-fördjupadeled i densärskilddovisa ettrapport somen

särskilt be-Lantmäteriverket skall199495-199697.periodenningen för
landskapsinformationsområdet land-vilkenoch bl.a. övervägahandla typ av

ellerallmänna kartorproducerasbörskapsinformation motsva-somsom
finansieras.skallproduktionenrande och hur

till1992:34StatskontoretharStatskontoret lämnat över rapport rege-en
geografiska data.finansieringringen avom
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decemberden 11fleraSvenska Kommunförbundet har i skrivelser, senast
låter genomföraregeringenhemställt skyndsamt1992 M9243187, att en

fastighetsbildning ocharbetsformer förorganisation ochöversyn m.m.av
landets kom-enkät tillskrivelsefastighetsregistrering. Denna grundas en

utgångspunkt kommuner-haskrivelsen börEnligt översynen attsommuner.
fastighetsbildningsområdet, verksamheteninomvalfrihet ökar att avreg-nas

möjlighetkommunernakonkurrensleras attoch öppnas,vägen attmot ges
enskilda fastig-delantmäteriverksamheten,den lokalasamverka inom att

kommunerna rätthetsregistermyndigheterna awecklas att taattsamt ges
inom fastig-grundläggande kartorochinvesteringar ibetalt för sina stomnät

hetsbildningen.
regeringen den 11 ja-tilli skrivelseRiksförbund harLantbrukarnas en

vidframfört rättssäkerhetenbl.a.M93l987 synpunkternuari 1993
hemställtinslag ochexpropriativalantmäteriförrättningar med att rege-

statliga lantmäte-bolagisering detutredningringen föranstaltar avav enom
uppdragsverksamhet.riets

Behov samlad översynav en

lantmäteriområdet från börjanorganisationennuvarande ärDen av
fastighetsbildningen fastighetsregi-Då princip ochförstatligades il970talet.

fas-bedömdes dock kunna förstreringcn. 40-tal kommunerEtt större svara
tätbebyggelseutveckling. Det-förspecialenhetertighetsbildningen genom

Enbeträffande fastighetsregistreringen.30-talgällde kommunerettsamma
dåvarandenågra år Lantmäteristyrelsensammanslagning gjordes senare av

1973:CU3, rskr.bil. bet.kartverk prop. 1973:1 14,och Rikets allmänna
1973:36.

medNågon organisationen har därefter inte skettförändringstörre un-av
fastig-statligt bedrivnalantmäteriet dendet statliga övertogdantag attav

från juli 1990 prop.länsstyrelserna denhetsregisterverksamheten 1
l98990:BoU9, 198990:89.bet. rskr.198990:BoU4,198889:154, bet.

utvecklatsfastighetsdata successivtCentralnämnden förharDessutom som
fastighetsdata-i takt medmyndighet för fastighetsdataverksamhetencentral

användning.tillväxt och Ökadesystemets
också organisation i börjanfick nuvarandeInskrivningsverksamheten sin

till domstolarna.dessförinnan knuten1970-talet. Verksamheten ävenvarav
då vid sidan domstolsvä-diskuterades organisationRedan avom en annan

Ställningstagan-inskrivningsverksamheten.handsendet skulle kunna ta om
också i fortsättningen bordeemellertid inskrivningsväsendetdet blev att

494 f.. Det uteslötsdomstolarna 1970:20 delB ltill prop.knutet s.vara
organisationsfrågan kundedock inte prövas nytt.att senare



3 IBilaga

I departementspromemorian Domstolarna framtideni idéskiss Dsen-
1989:2 diskuterades inskrivningsverksamhetens framtida hemvist. Det kon-

tvåstaterades minst skäl talade förändra huvudmannaskapet föratt mot att
ansågsverksamheten. För det första slutförande fastighetsdatare-att ett av

formen bäst säkerställdes med nuvarande organisation. detFör andra fanns,
ansågs det, ingen myndighet organisatoriskt och kompetensmässigtsom var

inskrivningsärendena.omedelbart överatt tamogen
Domstolsutredningen fråganhar i sitt betänkande tagit och uttalat attupp

det fortsatta arbetet område utgångspunktdetta bör bedrivas med i attnu
inskrivningsväsendet frånsikt skiljs domstolsväsendet. Utredningen fann
emellertid tiden inte förännu slutgiltigt ställningstagandeatt ettvar mogen

frågan.i
Lantmäteri-, fastighetsdata- och inskrivningsverksamheterna omfattar tre

chefsmyndigheter och 291 regionala och lokala myndigheter. Organisatio-
såväl nivåcentral, regional lokal upplevs därmed splittradnen som som

svåroch oklar förstå.överblicka och Gränsdragningen inom framförsamt att
allt lantmäteriverksamheten ofta otydlig mellan myndighets-är och upp-
dragsverksamhet.

Det delade huvudmannaskapet, dvs. uppgiftsfördelningen mellan ochstat
kommun, för fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsverksamhet är

kompromisslösning. Den leder ibland till konflikter till utveck-samten att
långsammareling och förändring sker vad önskvärt. Vissa delarän ärsom

verksamheten präglas kostnads- och ñnansieringsproblem.av av
tekniskaDen utvecklingen har inneburit och innebär framöver möjlig-att

heter fortlöpande till effektiviseringöppnas och rationalisering. Detta leder
bl.a. till tillämpningar åtföljandemed kvalitetshöjning. Denna utveck-nya
ling leder till krav differentieringäven specialisering.och Det angelä-är

dessa möjligheter till innebärDet välget strukturerat ochatt tas att ettvara.
sammanhållet förändringsarbete stånd.bör komma till Myndighetsorganisa-
tionen sådaninte i alla påskyndas.avseenden förnyelsearbetetär att

Kraven opartiskhet fåttinom lantmäterisektorn har ökad aktualiteten
åren såvälunder de i statlig kommunal verksamhet. Det statligasenaste som

lantmäteriets uppdragsverksamhet bådehar ökat beträffande volym och
produktsortiment. Det inteär ovanligt lokala kontor harattnumera om-
kring hälften verksamheten baserad förhållandetuppdrag. Det detattav
statliga lantmäteriet uppdrag utredningar åbero-kangör sedanm.m. som

vid förrättning har uppmärksammats vid den nyligen gjordapartpas av en en
fastighetsbildningslagen prop.översynen 1991922127 s.49. Detta för-av

hållande också påpekatshar Lantbrukarnas Riksförbund.av
statliga hållerDen lantmäteriorganisationen i regel isär skildade verksam-

Förhållandetheterna bra klienten fårsätt. stunden tjänsterett att ena
utförda kommersiella grunder och i andra sammanhang möter samma or-
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frånbetänklighetermyndighet rättssä-ganisation beslutande inger docksom
kerhetssynpunkt.

med kommunal fas-En liknande problematik aktuell iär även kommuner
fastighetsbiIdningsmyndigheterKommunalatighetsbiIdningsmyndighet.

ellerhandlägger där kommunen sakägare sätt ärförrättningar är annat
också lösningfrågor till böranledningintressent. Dessa utgör att en nyen
ifastighetsbildningen kommunerna.förprövas

behovet markkostnaderna för tillgodoseDet sänksangelägetär attatt av
ändamål. gäller inteoch andra Dettaför bebyggelse, infrastruktur angelägna

dcsatsningar underminst inför genomförandet järnvägarvägar, m.m.av
åren. förfarandet effektivt,angeläget för alla ärnärmaste Det är attparter

lågaochkvalitet, snabbhet, enkelhet, rättssäkerhetdvs. kännetecknas av
präglasförrättningsförfarandekostnader. förutsätterbLa.Detta ett som av

förhållanden ris-och utvecklingNuvarandeopartiskhet och hög kompetens.
förfarandet förtroende ochleda till förlorarkerar emellertid ersättsattatt

eller domstolsprocedurer.med komplicerade och kostsamma avtals-mera
genomgri-fram till samlad ochVad redovisats lederhar att ensom nu

statliga kommunala lantmäte-ske den och delar denpande böröversyn avav
naturligt vidriverksamheten fastighetsdataverksamheten. Det är attsamt av

sådan inskrivningsverksamheten bör integre-övervägaöversyn även omen
fastighetsområdet.myndighetsutövning Behovetmed övrig av enras

tidigare bl.a. fleraunderstryks, har redovisats,samlad översyn som av re-
fastighetsre-Lantmäteriverkets utredningmissinstanser i yttranden över om

gistreringen Statskontoret och Riksrevisionsverket.t.ex.m.m., av
tillkallas huvudsaklig uppgiftEn särskild utredare bör därför med attnu

fastighetsbildning,föreslå fastighetsrcgistrering, fas-organisation fören ny
landskapsinfor-produktion kartortighetsdataverksamhet ochsamt av annan

mation. inskrivningsverksamheten börUtredaren skall även överväga om
med organisation.integreras denna

Mål för översynen

måletövergripande samhällsekonomiskt perspektivDet bör iatt ettvara
organisation ratio-utforma främjar effektiv fastighetsmarknad ochen som

markanvändning försörjning landskaps-nell god med kartor ochsamt annan
information.

kvalitet, effektivitetOrganisationen skall präglas och kompetens. An-av
såklara. Organisationen utformad denskall skallsvarsroller attvara vara

fortlöpande och utveckling. De totala kostna-underlättar rationalisering
minska.derna skall
organisationen logiskt uppbyggd. Denskall och konsekventDen nya vara
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skall enkel och tydlig. så långtDen skall möjligt enhetlig övervara som vara
hela landet. För myndighetsutövning skall delat huvudmannaskap undvi-ett
kas.

decentraliseradEn och marknadsanpassad organisation skall eftersträvas.
skall kundnärhet beståDen präglas god service. Organisationenoch börav
nivåer.av

frånMyndighetsutövning skall i princip skiljas uppdragsverksamhet.
Översynen skall främja rättssäkerhet i myndighetsutövningen läggasamt

för ökad konkurrensgrund inom övrig verksamhet.

utgångspunkterUppdraget och riktlinjer-

Allmänna utgångspunkter

Åganderätten åtföljandemed befogenheter nyttja marken utgöratt en
grundsten i samhället. Fastighetsbildning, fastighetsregistrering, inskriv-
ningsverksamhet, fastighetsdataverksamhet produktion kartor ochsamt av

landskapsinformation viktig del samhällets grundläggandeutgörannan en av
infrastruktur. dessa ändamåls-Att verksamheter bedrivs rationellt ochett
enligt med iakttagande höga krav rättssäkerhet grundläg-sätt ärav en
gande förutsättning för fungerande marknadsekonomi.en

Staten har övergripande för denna infrastruktur. välEn funge-ett ansvar
rande infrastruktur dock intresse förär kommun, nâ-stat,gemensamtav

kreditinstitut, så-ringsliv, organisationer och enskilda. Förekomsten ettav
frågordant intresse bör underlätta lösning arbetsför-gemensamt en av om

delning, former för samverkan, gränsdragning, kostnads- och intäktsfördel-
ning m.m.

frågor såvälutredningenDe skall behandla berör lokal, regionalsom som
nivå. Mångacentral och aktörer måsteberörda. Utredningen bedri-ärorgan

bunden nuvarande struktur. Endast förutsättningslöstutan att ettvas vara av
förhållandenoch dagens organisatoriska obundet torde haangreppssättav

förutsättningar leda till önskvärda och funktionellaförändringar resultat.att
Detta innebär utredningsarbetet bedrivasbör ochäven öppet medatt ut-

nyttjande kunskap erfarenheteroch inom berörda myndigheter, organisa-av
så långtbör påtioner Utredningsarbetet möjligt bedrivas sådantm.m. som

pågående verksamhet och förhindrasutveckling inte eller försenas.sätt att
principfrågorUtredningsarbetet bör i första skede inriktas hu-ochett mot

vudlinjer. Förslagen bör grundas erforderliga omvärlds- och konsekvens-
utgångspunkt målanalyser. Utredaren habör med i redovisade frihet att

olika lösningar. Det angeläget utredningsarbetet genomförspröva är att
sådansnabbt och med inriktning det efter remissbehandling kan ligga tillatt

grund för beslut riksdagregering och riktlinjer för de berördaav om nya
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följassedan kommariktlinjer förutsättsverksamheterna. Ett beslut attom
kring genomförandetdetaljerarbetefortsatt närmareett m.m.omav

utgångspunkterVissa särskilda

fastighets-särskildadeutgångspunkt börför utredarens arbeteEn attvara
viktigt led ikanawecklas. Dettaregistermyndigheterna skall ett ensessom

fattas. Re-där beslutenkällan, dvs.utveckling registrering vidgenerell mot
fastighetsbildningled vidavslutandegistreringsfunktionen bör utgöra ett

skall registreras.och andra beslut som
frånskiljasinskrivningsväsendet börställning tillUtredaren bör ta om

inskrivningsverksamhetenvilken utsträckningoch idomstolarna överväga
så-fastighetsområdet. Enmyndighetsutövningmed övrigkan integreras

nämli-domstolsväsendet.för Det ärpositiv betydelsedan förändring är av
rättskipnings-det egentligaligger utanförvikt uppgifterattstor somavgen
domstolarnaområdet förvaltningsmyndigheter. Detta förtillförs attöver

frågorsådanalösningverksamhet tillsinskall kunna koncentrera somav
domstolsprövning.verkligen kräver

myndighetsutöv-med övriginskrivningsverksamhetenintegreringEn av
fastighetsområdet också inskriv-underlätta samverkan mellanbörning

sådan organisation kanfastighetsregistreringen. Enningsverksamheten och
Ävenutveckling. denkompetensmässigmöjlighet till ge-ge en gemensam

utbyggdtalar föranknytningen till fastighetsdatasystemet enmensamma
samverkan.

också skilja inskrivningsväsen-skälfinns emellertid talarDet mot attsom
myndighetsvcrksamhctfrån det meddomstolarna och integreradet annan

Frågor inteckning kräverfastighetsområdet. beviljande lagfart ochom av
på områden gällerdetcivilrättens närsällan juridisk fackkunskapinte t.ex.

frågor. Anknytningen till domsto-fastighetsråttsligafamiljerått vissaoch
tillgång civilrättsligadennatill bl.a.inskrivningsväsendetlarna garanterar

kunskap.
andra omständigheter kanGivetvis bör utredaren beakta även varasom

hem-inskrivningsverksamhetens framtidabetydelse bedömningenför avav
från Domstolsut-betänkandetdel remissvarenvist. Utredaren bör överta av

departementspromemorian domstolsvä-ochredningen 1991:106SOU om
Äveninskrivningsverksamheten.delarsendet Ds de berör1992:38 i som

panträttsområdet beaktas.utvecklingen bör
några skallutgå från organisatoriska ändringar inteUtredaren skall att nu

samordnings- och ratio-fastighetstaxeringsverksamheten. Devad gällerske
tillkan föreligga bör kunnanaliseringsmöjligheter ctltas genomvarasom

inriktasbörutvecklingsarbete. Utredarens övervägandensamordnatfortsatt
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sådan samverkan skallatt underlättas.
Nu målangivna utgångspunkteroch till riktlinjerleder för organisato-ett

riskt huvudalternativ översiktligt redovisas i det följande. Utredarensom
vidareutvecklabör detta förstahandsalternativ. Det bör dock, tidigaresom

stå utredaren fritt inom ocksåsagts, angivna föreslåatt pröva ochramar
andra lösningar.

Riktlinjer för Lratiansöversynenorgan

frågornaDe organisatoriska kan utgångspunktmed dels i de kravses som
ställs påverksamheten nivå,lokal dels i vad kan lämpligsom vara en
struktur för de centrala funktionerna. När detta i visssynsätt utsträckning
tillämpas i det följande skall det inte såuppfattas utredningsarbetet skallatt

Övervägandenabindas nuvarande organisatoriska nivåindelning. börav
i dessaäven avseenden obundnagöras nuvarande arbetsfördelningav m.m.

målenAv de angivna framgår decentraliserad verksamhet medatt en 0r-
ganisatoriska nivåer skall eftersträvas.

Verksamheten med fastighetsbildning och fastighetsregistrering bör sam-
las i organisation. Till denna bör, det bedöms lämpligt, förasävenen om
inskrivningsverksamheten. Organisationen benämns här praktiska skälav
fastighetsmyndigheten. Det bör naturligtvis påankomma utredaren före-att
slå benämningar föreslagna organisationer. fastighetsmyndighetenI bör

påverksamhet ingåutöver fältet central del med funktioner finnsen som nu
i Lantmäteriverket, Centralnämnden för fastighetsdata och, inskriv-om
ningsverksamheten integreras, Domstolsverket.

Det naturligtär denna myndighet statligär med hänsynatt till vad som
tidigare framförts enhetlighet och statligt Inskrivningsverksam-om ansvar.
hetens karaktär ocksåtalar för detta.

Fastighetsmyndighetens frågaarbete i fastighetsbildningeget skallom
omfatta det myndighetsuppgiftcr.är Vissa delar arbetet med fastig-som av
hetsbildning, förräitningsförberedelser, bört.ex. under konkurrens- -
kunna utföras berörd friståendekommun, statlig uppdragsorganisa-av av en
tion eller konsultbasis.

Verksamhet bedrivs uppdragsbasis skall i princip organisato-som nu
riskt frånskiljas myndighetsfunktionen. Uppdragsverksamheten i dagär en
viktig del de offentliga fastighetsanknutna aktiviteterna, mångasärskilt iav
små och medelstora kommuner. Verksamheten har ökat i omfattning och va-

framgångsrik.rit En verksamhet denna karaktär till detavgränsad kom-av
petensområde fastighetsfrågor,omfattas fastighetsrätt och fas-som t.ex.av
tighetsekonomi, landskapsinformation måste finnas i fortsätt-samt även
ningen utföras under former enligt angivna förutsättningar. Utreda-men nya
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uppdragsorganisation. Om inteför samladformernabör överväga enren
alterna-lämplig lösning. Ettframstår statligt bolagskäl talar däremot som en

ochägdaflera bolag statenutredas eller gemensamttiv bör är ett avsom
kommunerna.

och enkel. lprincip klariverksamhetnuvarande äruppdelningDenna av
avgränsnings- ochuppstå rad awäg-emellertidkommer detpraktiken att en

Uppdelningenutredaren.måsteningsfrågor uppmärksammas avavsom
vissa samhällsekono-bl.a.bedrivs integrerat innebärverksamhet attsom nu

dessa förde-efterförlorade. Utredaren bör strävamiska fördelar kan att
fortsättningen.iså långt tillmöjligt ävenlar tas varasom

skall kunna bevaraslantmäteriverksamhetdecentraliseradFör att en
träffas mellan fas-glesbygdsområden långsiktiga avtal kunnamåste särskilt i

innebärLeif. uppdragsorganisationen. Dettatighetsmyndigheten och att
uppdragsorganisationen.läggasförrättningsförberedelser kan utt.ex.

fastighets-under beaktandeväsentligt detta skeremellertid attDet är att av
myndighetsutö-för denmåste formellt och reellthamyndigheten ett ansvar

också stödja lokala verksam-för denviktigtDetvande verksamheten. är att
till-för lokalenkla lösningarutvecklingsverksamhet inriktasheten motatt

låmpning.
och kart-med mätnings-hur arbetet denbestämmerKommunerna egna

skall inteorganiseras. UtredarenMBK skall när-läggningsverksamheten
det finnside avseenden därverksamhetanalysera denna änannat sam-mare

lång-träffabör kunnaFastighetsmyndigheteni övrigt.band med uppdraget
innebördmedMBK-organisationmed kommuner harsiktiga avtal egensom

fastig-förberederi tillämpliga fallorganisationenkommunaladen t.ex.att
Även blirarbetsfördelningenväsentligtfall dethetsbildningen. i dessa är att

sådanatt myndig-förfår reelltformellt ochfastighetsmyndigheten ett ansvar
plan-fastighetsbildning ochmellanverksamhet. Sambandethetsutövande
vikt.tillmätasdocktekniskt hänseende, börgenomförande, särskilt i stor

plansituationerfastighetsbildningen enklaiför förenklingFormer t.ex.av
eftersträ-Lösningar böri detta sammanhang.särskiltbör kunna övervägas

organisationsåväl effektivenhetlighet ochtillgodoser kravenvas som
medger kommu-inriktningenbehov. Den angivnakommunernas attsom

området.verksamhet inomfriare kan utveckla sinsättett egennerna
särskiltkonsekvensertill vissaförändringarna lederDe föreslagna som

detrådgivningsverksamhetsådan fråga hur denEnbör ärövervägas. som
verksamhet harorganiseras. Dennabedriver skallstatliga lantmäteriet nu

fråga gällersmå Enför medelstora kommuner.betydelse ochstor annan
länsstyrelsenför biträdaöverlantmätarmyndigheternas och formenroll att

rskr.l989l90zBoU9,198889:154, bet.lantmäteritjänster jämförmed prop.
behövsfortsättningendet i198990:89. Utredaren bör pröva även enom

fastig-särskildaAwecklingen denivåregional i den organisationen. avnya
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hetsregistermyndigheterna innebär arkivfrågornabl.a. behöveratt upp-
märksammas.

Utgångspunkten för huvudaltcrnativet till organisation de centralaav
funktionerna tidigareär angiven bakgrundmot det skall finnas fastig-att en
hetsmyndighet och uppdragsorganisation. Till den bör föras all be-en senare
rörd verksamhet inte ingåskall i fastighetsmyndigheten eller börsom som
bedrivas i form.annan

Vid denna uppdelning ingåendekrävs överväganden verksamhetenom
med kartor och landskapsinformation. I denna verksamhet ingår be-annan
tydande uppgifter i dag utförs myndighet, tillsyn och samord-som t.ex.av en
ning all mätnings- och kartverksamhet, forsknings- och utvecklingsverk-av
samhet, samordning uppbyggnad ajourhållningoch databaser,av av ansva-

ändamålsenligtför vårdatochret ett ortnamnsskick sekretessgransk-samt
ning och för kartförsörjningen i krig. Utredaren bör granska ochansvar
lämna förslag olika uppgifter skall utföras.om var

utgångspunktEn bör fördelning mellan myndighetoavsett ochvara -
uppdragsorganisation den bekostadeatt produktionen kartor,statenav av-
flygbilder och landskapsinformation verksamheten med riketsannan samt
gcodetiska och riksgränsarbetennät fortsättningsvisäven bör bedrivas i stat-
lig form eller eventuellt i samarbete mellan och kommun. Det motiverasstat
bl.a. försvaretsäven kartbehov skall tillgodosesatt producentav av samma
och det därmed intresseäratt arbetet bedrivs frånett säkerhetssyn-att ett
punkt och andra synpunkter godtagbart sätt.

vadAven har anförts talar för huvudaltcrnativet bör inriktasattsom nu
samlad uppdragsorganisation statligmot eller statligkommunal grund.cn

l-or sammanhållen uppdragsorganisation ocksåtalar det starka samban-en
dct mellan allmän kartläggning och därtill knuten uppdragsproduktion samt

svåra avgransningsproblem skulleatt uppkomma vid ytterligare uppdel-en
ning. Utredaren skall belysaäven möjligheterna till ytterligare effektivitets-
vinster ökat samarbete med Sjöfartsverket frågai kartproduk-genom om
tion.

Tjänsteexport bör, regeringen har föreslagit i budgetpropositionensom
prop. 1992932100 bil. 15, bedrivas i särskilt bolag. Utredaren börett upp-
märksamma behovet samband mellan detta bolag och de organisationerav

han kan föreslå.komma attsom

Finansiering

Fastighetsbildningen finansieras avgifter enligt lantmäteri-tas utav som
1971:1101. skallAvgifterna täckataxan kostnaderna för verksamheten.

Även den kommunalt bedrivna fastighetsbildningen finansieras enligt
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fastighetsdatavcrksamheten och in-Fastighetsregistreringen,taxa.samma
expedi-finansieras skallskrivningsverksamheten anslag motsvaras avav som

Ett undantagvid inskrivningsmyndigheterna.tionsavgifter för bevis ärm.m.
med kommunalaregistreringen bekostasbedrivna vilkenden kommunalt

statliga skatte-kartläggningen finansieras medskattemedel. allmännaDen
medel.

förhållande i finansieringssamman-börEtt särskilt uppmärksammassom
inriktadeverksamheterbetydande delar berördahang ärår attatt av

utsträckning nyttiggörsgrundläggande infrastruktur iskapa storsomen
samhället.inom andra delar av

förslag finansieringen verksamheternabör lämna hurUtredaren avom
utgångs-föreslås.den organisation Enbakgrundskall ordnas mot somav

möjliga del finansieringen.avgifter förpunkt skall störstaatt svarar avvara
så möjligt. angelägetenkelt DetAvgiftssystemet skall är att syste-vara som

så långtsådant möjligt blir direktdetkonstrueras sätt attmet som en
skall beakta vadutförd prestation och avgift. Utredarenkoppling mellan

avgiftsnivånfråga Fastighetsbildningskostnads-ifram i bl.a.kommit omsom
remissbehandlingen detta.förslag ochutredningens av

kartläggningen utreda-finansieringen den allmänna bördet gällerNär av
dnr M9222797 Lantmäte-redovisningen det uppdragdelta av somavren

1993 bl.a.redovisa till regeringen den 31 ochriverket skall senast mars som
åtkomstfråga. arbeten kringdenna Statskontoretsskall behandla geogra-av

också underlag.fiska kandata utgöra ett
fråga baserad fastighetsdatasystemet böruppdragsverksamhetl ut-om

sådan verksamhet i ökad omfattning böri utsträckningredaren vilkenpröva
till finansieringen driftenbidra systemet.av av

överklagandelnstansordning vid

ocksåorganisation anledningharVad att tasagts uppom en ny gersom nu
frågan inomskall överklaganden de beslut fattaspröva av somvem somom

fråga instansordningen gäller i dag olika bestäm-organisationens l omram.
fastighetsregistermyndighetermelser för fastighetsbildningsmyndigheter,
fastighetsbildningsmyndighetsinskrivningsmyndigheter.och Talan mot en

fastighetsdomstolen. Fastighetsregistermyndighetensbeslut förs normalt i
Överklagan-regel överklagas till kammarrätten.beslut skall däremot som

i ochinskrivningsmyndighetens beslut hovrätten. Det kanden prövas avav
sådanaskäl för skillnader eftersom myndigheternas verksam-för sig finnas

åt. Utredaren emellertidi flera avseenden skiljer sig bör undersökaheter om
någrasamordning instansordningen skulle kunna innebära förde-viss aven

lar.
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Arbetets genomförande, tidsplan m.m.

Den beskrivning förhållandenade nuvarande och utvecklingsmöjlighe-av
verksamhetsområdetinom föregåendejag lämnat i det bildenterna som ger

snabb förändring. Genom den jagutredning förordar ökarav en som gra-nu
den omställning Föreståendeännu förändringar belys-bör dock iav mer. ses
ning de huvudsakliga funktionerna kommer finnas kvaratt ävenattav om
de kan komma rationaliseras påoch fördelas mellanatt sättett nytt t.ex.
myndigheter, kommuner, bolag och andra aktörer.

Riktlinjerna för den omställning inleds bör arbetasnämntssom nu som
fram snabbt. förstal skall redovisas före den 19931 novemberett steg som
behandlas principöverväganden och huvudstruktur genomföran-samten en
deplan I andra stegbör frågorutredaren behandla bl.a. författ-ettm.m. om
ningsändringar och ñnansieringslösningar. Uppdraget skall slutredovisas
före den juni 1994.l

De aktuella förändringarna påfrestandekan upplevas och sprida osä-som
kerhet hos dem arbetar inom berörda verksamheter. Iviss utsträckningsom

sådankommer osäkerhet alltid finnas i dynamiska Förändringarskeden.att
innehåller emellertid positiva ocksåäven Det finns förväntningarmoment.
inom berörda organisationer klargörande ställningstaganden vad gällerom

långsiktigaverksamhetens inriktning. frågorGenom dessaatt tasnu upp
utgångspunktmed såi optimal organisation möjligt skall skapas,att en som

ökar möjligheterna för fortsatt utveckling och tillämpningar. Detta ärnya av
betydelse för dem arbetar inom verksamhetsområdet.som

Berörda hållaspersonalorganisationer bör informerade utredningsar-om
betet beredas tillfälle framföra synpunkter.samt att

Utredaren samrådaskall med den särskilda utredare har tillkallats försom
frågorvissa i plan- och bygglagen frågaover Matt 1992:03. lse m.m. om

behovet nivåregional i den organisationen skall utredarenav en nya sam-
råda med Regionberedningen C 1992:06.

Utredaren skall i övrigt pågårdel de utredningar inom aktuelltta av som
och områden. ståangränsande frågorDet bör utredaren fritt att ta upp om
samband medäven andra angränsande verksamheter inte berörts i detsom
föregående.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och sär-
angåendeskilda utredare utredningsförslagens dir.inriktning 1984:5,

beaktande EG-aspekter dir. 1988:43 redovisning regionalpoli-samtav av
tiska konsekvenser dir. 1992:50.

Jag har i ärendet särskilt samrått chefenmed för Justitiedepartementet
statsrådetoch Laurén chefen Kommunikationsdepartementet.församt
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Hemställan

regeringen be-hemställerjagvadjag har anförthänvisning till attMed nu
ärenden lantmäte-föredrastatsråd har till uppgiftmyndigar det att omsom

fastighetsdataverksamhetochlandskapsinformationriet,
kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkallaatt aven -

för fastig-organisationlämna förslaguppdrag1976:119 med att en nyom-
produktionfastighetsdataverksamhet,fastighetsregistrering,hetsbildning,

in-övervägalandskapsinformation samt attkartor och omm.m.annanav
organisation och under-dennamedbör integrerasskrivningsverksamheten

sjökarteverk-Iand- ochinomsamarbeteför ökatsöka förutsättningarna ett
samheterna samt

biträdeochsekreteraresakkunniga,experter, utre-besluta annatatt om
daren.

belastaskallkostnadernaregeringen beslutarhemställerjagVidare attatt
Utredningaranslaghuvudtitelnsfjortonde m.m.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenssig tillRegeringen ansluter
hemställan.hennes

naturresursdepartementetochMiIjö-
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instruk-med1988:1232Förordning
lantmäterimyndigheternaförtion

Miljö- naturresursdepartementetoch

1988-11-24Utfärdad:

Ändring 1993:838införd: SFSt.o.m.

Lantmäterimyndigheterna1 kap. m.m.

lant-förordning Statensi dennalantmäterimyndighet1 § Med avses
fastighetsbildningsmyndig-överlantmätarmyndigheterna,mäteriverk,

fastighetsregistermyndigheterna.heterna och

överlant-Lantmäteriverket,omfattarlantmäteriet2 statliga§ Det en
fastighetsbildningsmyndig-statligavarjemätarmyndighet i län, de

varjefastighetsregistermyndighet i län. Lant-statligochheterna en
för verksamheten.chefsmyndighetmäteriverket är

i tillsynshänseen-underordnad dennaorganisationUtanför denna men
och kommu-fastighetsbildningsmyndigheterkommunalade ñnns det

1990:253.Förordningfastighetsregistermyndigheter.nala

verksam-ochlantmäteridistrikti är3 indelat§ Landet ettär vartsom
Regeringen bestäm-fastighetsbildningsmyndighet.förhetsområde en

Är ikrigsfara bestämmerriket i krig ellerindelning.dennamer
indelningen.Lantmäteriverketstället
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Allmänna bestämmelser och uppgifter

4 § Lantmäterimyndigheterna skall

ha hand frågor fastighetsbildning, fastighetsbestämning,om om
fastighetsregistrering, fastighetsvärdering och fastighetssamverkan,

framställa och allmänna kartor,utge

ha hand frågor lokal mätning och kartläggning grund-om om av
läggande mätningsverksamhet,natur

4. tillhandahålla uppgifter fast egendom,om

tillhandahålla uppgifter geodetisk, fotogrammetrisk ochav
kartograñsk natur,

6. lämna andra myndigheter i fastighetstekniska,stöd fastighetsrättsli-
fastighetsekonomiska, geodetiska, fotogrammetriska och kartogra-ga,

fiska frågor,

tillhandahålla underlag för tillämpningen plan- och bygglagenav
l987:10 och lagen 1987:12 hushållning med naturresurserom
m.m.

För de kommunala fastighetsbildningsmyndigheterna och fastighets-
registermyndigheterna gäller inte första stycket 2 och Första
stycket 3 och 5 första stycket i vad geodetiska, foto-samt avser
grammetriska och kartografiska frågor, förgäller kommunalen
fastighetsbildningsmyndighet endast kommunen har bestämt attom
myndigheten skall för mätningsverksamhet. Förordningsvara
1990:253.

5 § Fastighetsregistermyndigheterna har till uppgift registreraatt
förändringar i fastighetsförhållandena. frågaI uppläggande ochom
förande fastighetsregister finns särskilda bestämmelser.av



Bilaga 2 3a

Lantmäteriverket förOm fastighetsregistermyndigheten begär det, får
fastighetsregistret skallvisst område besluta hela eller delaratt av

läggas i fastighetsregistermyndighetens ställe.verketupp av

distri-6 § Regeringen i fråga utgivning, förläggande ochbeslutar om
bution kartor.allmännaav

allmännaförordningen 1980:754 upplâtande det1 om av
följdproduktion finns detkartmaterialet för bestämmelser omm.m.

till.allmänna kartmaterial har upphovsrättstatensom

totalförsva-fred bedrivas krav7 § Verksamheten i skall deså att som
i möjligaställer vid krig eller krigsfara kan tillgodoses störstaret

utsträckning.

Är utomordentliga för-riket i krig eller krigsfara eller råder sådana
kxigsfara vari riket harhållanden föranledda krig ellerärsom av av

förbefunnit sig, särskilda bestämmelser verk-meddelar regeringen
samheten.

särskilda bestämmelserBehövs det med hänsyn till rikets säkerhet om
material framställs vid lantmäterimyndigheterna,utnyttjande av som

för-överbefälhavaren lämnaskall Lantmäteriverket efter samråd med
slag till regeringen.dettaom

Verksförordningens tillämpning

8 Verksförordningen 1987:1100 tillämpas Lantmäteriver-§ skall på
inte i16 i 18 § tillämpasket med undantag Bestämmelsenav

verkets uppdragsverksamhet.

Följande bestämmelser i Verksförordningen skall tillämpas på över-
fastighetsbildningsmyndigheternalantmätarmyndigheterna, statligade

första stycket,och de statliga fastighetsregistermyndigheterna: 3 §
4--6 23, 27--29 §§.§§, 7 § 1 och 2 14, 15, 17, 24 ochsamt

1971:762 tillämpas iOm fastighetsbildningskungörelsen skall ären-
29inte myndighetens beslut i §det gäller dock bestämmelserna om
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verksförordningen. Verksförordningens 29 tillämpas§ inte vidheller
beslut räkning enligt lantmäteritaxan 1971:1101 och vid förandeom

fastighetsregistret. Förordning 1991:1521.av

föreskrifterInterna

9 § Lantmäteriverket skall i arbetsordning eller i särskilda besluten
meddela de föreskrifter behövs de statliga lantmäterimyndig-som om
heternas organisation och formerna för myndigheternas verksamhet.

Överlantmätarmyndigheten, fastighetsbildningsmyndigheten och
fastighetsregistermyndigheten beslutar den myndighetensom egna
arbetsordning inom för den normalarbetsordning Lant-ramen som
mäteriverket fastställer. Förordning 1991:1521.

2 kap. Statens lantmäteriverk

Särskilda uppgifter

1 § Lantmäteriverket central förvaltningsmyndighetär för frågor om
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering, fastig-
hetssamverkan, fastighetsregistrering, mätningsverksamhet enligt
1 kap. 4 första§ stycket 3 och allmän kartläggning.

Lantmäteriverket skall också verka för ändamålsenligt och vårdatett
ortnamnsskick och fastställa i den utsträckning inte någonortnamn

har sådan befogenhet.annan

2 § Lantmäteriverket skall

leda och tillsynutöva den verksamhetöver skall skötassom av
övriga statliga lantmäterimyndigheter tillsyn denutöva översamt
verksamhet skall skötas kommunala lantmäterimyndigheter,som av

leda och tillsyn fastighetsregistermyndigheternasutöva över arbete
med lägga fastighetsregister i den utsträckningatt detnytt samt,upp
inte ankommer på Centralnämnden för fastighetsdata, försvara ge-
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fastighetsregistre-databehandling påautomatisknomförandet av
område,ringens

frågor rörvägledning iverksamhetsområdesittinom somge
bygglagenochplan-enligtersättningochplangenomförande

exploateringssamverkan,101987: samt

förflygfotograferingochuppmätninggeodetiskaför landets4. svara
kartläggningsändamâl,

kartlägg-ochmätnings-grundläggandesamordningförverka5. av
ningsverksamhet,

ajourhällningenochuppbyggandetvidsamordningförverka av
information,lägesbestämdavseendedatabaser

fotogram-geodesi,inomutvecklingsarbetenvetenskapligautföra7.
utsträck-i denämnesområdennärliggandekartografimetri och samt

uppgifter,övrigaverketsmedsambandharning dessa arbeten

behovtotalförsvaretstillgodosemyndighetfunktionsansvarigsom
leda ochdärvidochfastighetsinformationlandskaps- och m.m.,av

ochteknisktikrigstryckningen kartortillsyn överutöva m.m.av
administrativt hänseende,

flygbildmaterialochgranska kart-säkerhetriketsskydd förtill
arkiv,geodetiskaverketsuppgiftersamt ur

utredamyndighetstatligdomstol ellerframställning10. på annanav
myndighet,sådanhosärendeni ellerutlåtande måloch avge

förriksgränsensvensk-finskadenavseendemed på11. ansvara
skötsel gränsensochför tillsyn ut-redovisning gränsen samt avav

1990:253.Förordningmärkning.

bedrivaverksamhetsområdesittlantmäteriet får inomstatliga3 § Det
enligtersättningutomlandsSverige ochiuppdragsverksamhet mot

Riksrevi-medsamrådefterfastställerLantmäteriverketgrunder som
tjänsteexportförordningentillämpningenVidsionsverket. av
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1992:192 skall Lantmäteriverket samråda med Boverket och Cen-
tralnämnden för fastighetsdata i frågor intresse. För-gemensamtav
ordning 1993:838.

Lantmäteriverkets ledning

4 § Lantmäteriverkets generaldirektör chef förär myndigheten.

Styrelsen

5 § Lantmäteriverkets styrelse består högst sju general-av personer,
direktören medräknad. Generaldirektören styrelsensär ordförande.

Styrelsen beslutförär ordförandennär och minst hälften de andraav
ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 § Inom Lantmäteriverket finns planeringssekretariat och femett
avdelningar, nämligen administrativa avdelningen, fastighetsavdel-
ningen, kartavdelningen, produktionsavdelningen och marknadsav-
delningen.

Avdelningarna och planeringssekretariatet indeladeär i enheter. Inom
planeringssekretariatet finns försvarsenhet. Om det finns särskildaen
skäl får ytterligare enhet inrättas.

Planeringssekretariatet leds planeringsdirektör. Administrativaav en
avdelningen leds administrativ direktör, marknadsavdelningenav en

marknadsdirektör och och de Övrigaav en avdelningarnavar en av
teknisk direktör. Försvarsenheten föreståsav en militärassi-av en

ocksåstent, säkerhetschef.är Var och de andrasom enheternaen av
leds enhetschef.av en

Dessutom finns till Lantmäteriverket knutet kartråd ochett ett ort-
namnsråd. Förordning 1990:253.
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Kaxtrådet

dei frågoruppgift rådtill verketKartrådet har7 § att avsersomge
sådana kartorbetydelsefulla frågorallmänna kartorna. Innan ommera

Kartrådet sammanträ-synpunkter.inhämta rådetsskall verketavgörs,
ordföranden det.bestämmerder när

ochförföreträdare8 ingår ledamöter§ kartrådetI en avvarensom
Över-överbefälhavaren,nämligenmyndigheter och förbund,följande

Sjö-Vägverket,räddningsverk,för civil beredskap, Statensstyrelsen
hydrolo-meteorologiska ochSverigesLantmäteriverket,fartsverket,

historiskariksantikvarieämbetet och Statensinstitut,giska museer,
naturvårdsverk, Bo-jordbruksverk, Skogsstyrelsen, StatensStatens

vattenfallsverk,geologiska undersökning, StatensSverigesverket,
iRådet fårkommunförbundet.SvenskaStatistiska centralbyrån och

ytterligare ledamöter.fall tillkallasärskilt

i sitt ställeden hanLantmäteriverket ellerGeneraldirektören i utser
i kartrådet.företrädarelantmäteriverketsordförande ochär

efterLantmäteriverketkartrâdetandra ledamöternaDe utses avav
Förordningförbund.ellerrespektive myndighetförslag av

1991:1521.

Ortnamnsrådet

i arbe-Lantmäteriverketstödjauppgifttill9 Ortnamnsrådet har§ att
ortnamnsskick. Innanändamålsenligt och vårdatfrämjamedtet att ett

inhämtaskall verketfrågorbetydelsefulla avgörs,ortnamnommera
ordförandensammanträderOrtnamnsrådet närsynpunkter.rådets

1990:253.Förordningdet.bestämmer

förföreträdaredelsledamöteringår10 § ortnamnsrådetl varensom
nämligenorganisationer, Post-myndigheter ochföljandeoch en av
historiskaoch StatensRiksantikvarieämbetetVägverket,verket, mu-

Svenskafolkminnesinstitutet,Språk- ochLantmäteriverket,seer,
kommunför-SvenskaochhembygdsförbundSverigesspråknämnden,
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bundet, dels företrädare för universiteten ochen gemensamt en ge-
för de svenska sameorganisationerna.mensamt Rådet får i särskilt

fall tillkalla ytterligare ledamöter.

Generaldirektören i Lantmäteriverket eller den han i sitt ställeutser
ordförandeär och lantmäteriverkets företrädare i ortnamnsrådet.

De andra ledamöterna ortnamnsrádet Lantmäteriverketutsesav av
efter förslag respektive myndighet eller organisation. Förordningav
1993:838.

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen 1987:1101 skall tillämpas på
Lantmäteriverket.

Personalansvarsnämnden

12 § Lantmäteriverkets personalansvarsnämnd består förutom av--
generaldirektören och personalföreträdarna chefen för administ-av--
rativa avdelningen, organisations- och personaldirektören, verkets
chefsjurist och chefen för den avdelning ärendet närmast rör.som

Nämnden beslutförär ordförandennär och minst andra ledamötertre
är närvarande.

Personalansvarsnämnden frågorprövar i 19 § verksför-som anges
ordningen 1987:1100 också beträffande anställda hos överlantmätar-
myndigheterna, de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna och de
statliga fastighetsregistermyndigheterna. Förordning 1990:253.

Föreskrifter

13 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören besluta föreskrif-att
i 13 § verksförordningenter 1987:1100.som Detta gälleravses
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övrigteller iprincipiellt slagföreskrifterdock inte är avsom av
vikt.större

Ärendenas handläggning

föredragandeinför generaldirektörenMilitärassistenten direkt14 § är
till försvarsenheten.i viktigare frågor hörsom

utläm-frågorviktigareMilitärassistenten skall avgörsnärnärvara om
innefat-inom verket ochhandlingar upprättadenande är somsomav

för spridninggodkännandeflygbildmaterial ellerkart- ellertar om
1975:370 förbudutförsel karta enligt lagenoch tillstånd till omav

utförsel vissa kartor.spridning ochmot av

får inteförhinderställföreträdare harmilitärassistenten och hansOm
särskilt yttrandegodkännashandlingar utlämnas ellersådana utan

från överbefälhavaren.

Överlantmätarmyndigheterna3 kap.

uppgifterSärskilda

Överlantmätarmyndigheten verksamhetsområde ochhar länet1 § som
uppgifthar till att

fastighetsbild-statligverksamhet skall skötasleda den enavsom
ningsmyndighet,

samordningföroch verkamätningsverksamhetentillsynutöva över
kartläggningsverksamhet,mätnings-grundläggande ochav

kartor,framställning allmännamedverka i arbetet med av

inomupplysningar i frågorenskilda råd och4. lämna kommuner och
verksamhetsområde,överlantmätarmyndighetens
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framställningpå domstol eller statlig myndighet utredaav annan
och utlåtande i mål eller ärenden hos sådan myndighet,avge

informera och tillhandahålla allmänna kartor och andra inomom
det statliga lantmäteriet framställda produkter,

fullgöra de administrativa uppgifter Lantmäteriverket över-som
lämnar överlantmätarmyndigheten,

för lantmäteritjänster inom länsstyrelsen. Förordningsvara
1990:253.

2 § När överlantmätarmyndigheten fullgör sina uppgifter enligt
l kap. §4 och 3 kap. l § skall den särskilt

förverka förrrättningar och uppdrag handläggs snabbt ochatt
ändamålsenligt,

i fråga indelningen i lantmäteridistrikt, inrättande fastighets-om av
bildningsmyndigheter för särskilda fastighetsbildningsuppgifter samt
sådana myndigheters verksamhetsområden och arbetsuppgifter föreslå
åtgärder behövs för rationell fastighetsbildningsverksamhet,som en

stödja fastighetsbildningsmyndigheterna i deras verksamhet med
uppgifter och utredningar,

upprätta och planer för grundläggande stommätning ochprogram
kartläggning begäranpå kommun kontrollera mätnings-samt av en
arbeten, i den utsträckning dessa uppgifter inte fullgörs Lantmäte-av
riverket.

Överlantmätarmyndighetens ledning

Överlantmätaren3 § chef förär överlantmätarmyndigheten.

Överlantmätaren beslutar i ärenden skall avgörasensam som av
överlantmätarmyndigheten. fårHan dock överlåta till tjäns-en annan

vid myndigheten besluta iteman sådana ärenden.att



2 llBilaga a

förord-länsstyrelseinstruktion ochförordningen 1988:971 medI
i länlänsstyrelsen Norrbottensningen 1988:972 med instruktion för

före-finns skyldighet för överlantmätarenbestämmelser att varaom
1990:253.Förordningi viddragande ärenden länsstyrelsen.

personal deLantmäteriverket fördelningen på4 beslutar§ om av
olika myndigheterna.

12 finns personalansvarsnämnd.5 2 kap. bestämmelser§ I § om

kap. Fastighetsbildningsmyndigheterna4

Särskilda uppgifter

fastig-förVarje lantmäteridistrikt verksamhetsområdetl § utgör en
hetsbildningsmyndighet.

fastighets-inrättas förYtterligare fastighetsbildningsmyndigheter kan
bildningsuppgifter

rationalise-jordbrukets och skogsbruketssammanhänger medsom
ring liknande Lippgifter.och

2. utvecklingen tätbebyggelse,rörsom av

särskilda slag.andraav

finnasfastighetsbildningsmyndighet skallBeslut sådan samtattom
meddelasarbetsuppgiftermyndighetens verksamhetsområde ochom

Lantmäteriverket.av

ochfastighetsbildningsmyndighetlagen 1971:133 kommunall om
inrättandefastighetsregistermyndighet finns bestämmelser avom

hand-behörighetkommunala fastighetsbildningsmyndigheter med att
tätbebyggelsei utvecklingenlägga huvudsak ärenden rörsom av

inom kommunen.

Fastighetsbildningsmyndigheten2 § skall
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handlägga förrättningar inom myndighetens ansvarsområde,

främja ändamålsenlig fastighetsindelning,en

verka för samordning fastighetsbildningen med de åtgärderav som
planläggs och utförs på angränsande områden andra myndigheterav
och organ,

4. planlägga och utföra mätnings-, utstaknings- och kart-
läggningsarbeten inom sitt verksamhetsområde sköta stomnätsamt
och mätningsarkiv,

5. tillhandahålla uppgifter och utreda fastighetsförhållandenom
m.m.,

på uppdrag hjälpa till med överlåtelse- ellerparternas upprättaatt
upplåtelsehandling, faströr egendom, eller avtal enligt 12 kap.som
2 fastighetsbildningslagen§ 1970:988, det underlättar handlägg-om
ningen ärende hos myndigheten,av

7. framställningpå domstol eller statlig eller kommunalav annan
myndighet utreda och utlåtande i mål eller ärenden hos sådanavge
myndighet.

För kommunal fastighetsbildningsmyndighet gäller första stycket 4en
endast kommunen bestämt myndigheten skall ha sådanaattom upp-
gifter.

Fastighetsbildningsmyndighetens ledning m.m.

3 § Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteridistrikt som
verksamhetsområde distriktslantmätare.är Chef för statligen annan
fastighetsbildningsmyndighet länslantmätare.är en

Chefen för fastighetsbildningsmyndigheten beslutar i ärendenensam
skall avgöras myndigheten. fårHan dock tillöverlåtasom av en

tjänsteman vid myndigheten besluta i sådana ärenden.annan att
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4 § Chefen för fastighetsbildningsmyndigheten förrätt-är
ningslantmätare. fârHan dock tjänsteman vid myndig-sätta en annan
heten i sitt ställe förrättningslantmätare. Han skall därvid tillsom se

tjänstemannen tillräckligahar kunskaper erfarenheteroch föratt
uppgiften. Om fastighetsbildningsmyndighetens sammansättning vid
förrättning finns särskilda bestämmelser.

5 § Lantmäteriverket beslutar fördelningen personal depåom av
olika myndigheterna. Lantmäteriverket får dock överlämna över-
lantmätarmyndigheten besluta fördelning.dennaatt om

6 § 2I kap. 12 finns§ bestämmelser personalansvarsnämnd.om

7 § Om kommunal fastighetsbildningsmyndighet inrättats,haren
skall kommunen sända uppgift chef för myndighetenärom vem som
till Lantmäteriverket och överlantmätarmyndigheten. gällerDetta
också vikarie för chefennär har utsetts.en

8 § Chefen för kommunal fastighetsbildningsmyndighet har deten
för verksamheten i 4 och 5 §§ verksförordningenansvar som anges

1987:1100. Chefen skall dessutom till Lantmäteriverket fårattse
det underlag verket behöver för sin tillsyn.som

5 kap. Fastighetsregistermyndigheterna

l § statligaDen fastighetsregistermyndigheten i länet försvarar
fastighetsregistreringen i den utsträckning fastighetsregistreringsverk-
samheten inte skall skötas kommunal fastighetsregistermyndig-av en
het. Regeringen bestämmer kommunal fastighetsregistermyn-om en
dighet skall finnas. Vid krigsfara och krigunder beslutar Lantmäteri-
verket detta. Lantmäteriverket bestämmer myndighetensom om
verksamhetsområde.

lagen 1971:133I kommunal fastighetsbildningsmyndighet ochom
fastighetsregistermyndighet finns bestämmelser inrättandeom av
kommunala fastighetsregistermyndigheter. Förordning 1990:253.

lO 13-1069
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fastighetsregistermyn-statligachef för denl § Länslantmätaren ära
1990:253.digheten. Förordning

uppgift chef för kom-2 § skall sändaKommunen är enom vem som
fas-fastighetsregistermyndighet till Lantmäteriverket och,munal om

databehandling,tighetsregistret automatiskförs med användande av
fastighetsdata. gäller ocksåtill Centralnämnden för Detta när en

vikarie för chefen har utsetts.

för chefen för kommunalBestämmelserna i kap. 8 gäller4 § även en
fastighetsregistermyndighet.

ifastighetsregistermyndigheten3 Chefen för beslutar§ ären-ensam
överlåta tillmyndigheten. får dockden skall Hanavgöras ensom av

i ärenden.tjänsteman vid myndigheten besluta sådanaattannan

personal defördelningen4 § Lantmäteriverket beslutar påom av
1990:253.Förordningolika statliga fastighetsregistermyndigheterna.

personalansvarsnämnd.5 2 12 finns bestämmelser§ kap. §I om
Förordning 1990:253.

6 Tjänstetillsättningkap. m.m.

tid.regeringen för bestämdGeneraldirektören förordnas1 § enav

administrativ direktör, teknisk direk-Tjänst planeringsdirektör,som
avdelningschef vid verket tillsättsmarknadsdirektör ochtör, avannan

regeringen efter anmälan generaldirektören.av

tid enligtvid för vissMilitärassistenten beordras tjänstgöra verketatt
särskilda bestämmelser.

Lantmäteriverket tillsätter övriga tjänster vid verket, överlantmätar-
och demyndigheterna, statliga fastighetsbildningsmyndigheternade

bemyndigandefastighetsregistermyndigheterna. Efterstatliga av
tillsätta tjänsteröverlantmätarmyndighetLantmäteriverket får dock en

fastighetsbildningsmyndigheternamyndigheten statligavid och de
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inom länet. Efter sådant bemyndigande får också fastighetsregis-ett
termyndigheten tillsätta tjänster vid myndigheten. Förordning
1990:253.

2 § Förordnande generaldirektörens ställföreträdareatt meddelasvara
regeringen för bestämd tid. Det sker efter anmälan general-av en av

direktören.

3 § Andra styrelseledamöter vid Lantmäteriverket generaldirektö-än
regeringen för bestämd tid.utsesren av en

4 § Behörig till tjänst chef för fastighetsbildningsmyndighetsom en
denär dels har civilingenjörsexamenavlagt vid sektionen försom

lantmäteri vid Tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen sär-
skilt inriktad fastighetsbildningpá och därmed sammanhängande
frågor eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två
års praktisk erfarenhet sådan verksamhet skall skötasav som av en
fastighetsbildningsmyndighet.

5 § Behörig till tjänst chef för fastighetsregistermyndighet ärsom en
den dels har avlagt civilingenjörsexamen vid sektionen för lant-som
mäteri vid Tekniska högskolan i Stockholm med utbildningen särskilt
inriktad fastighetsbildningpå och därmed sammanhängande frågor
eller har motsvarande kunskaper, dels har förvärvat minst två års
praktisk erfarenhet fastighetsregistrering.av

6 § har upphävts förordning 1990:253.genom

7 § Den inte uppfyller behörighetskraven enligt 4 eller 5 § fårsom
inte Lantmäteriverkets medgivande förordnasutan till vikarie för che-
fen för fastighetsbildningsmyndighet eller fastighetsregister-en en
myndighet. Förordning 1990:253.

8 § När vikarie behövs för chefen för statlig fastighetsbildnings-en
myndighet, förordnas vikarie överlantmätarmyndigheten, annatav om
inte följer 15 § anställningsförordningen 1965:601.av
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skyldigfastighetsbildningsmyndighetför statlig är9 Chefen§ att,en
tjänstviss tid uppehållaLantmäteriverket,efter beslut under somav

myndighet.sådanchef föräven en annan

skyldigafastighetsbildningsmyndighet10 Tjänstemän vid är§ atten
nämnderde kommunaladen ellerlänsstyrelsen ellerbegäranpå av

vidbyggnadsväsendet deltauppgifter inom plan- ochfullgörsom
sammanträdevidlänsstyrelsen ellerhandläggningen ärenden hosav

nämnd.med sådanen

fastighets-statligelleröverlantmätarmyndighetvidTjänstemän enen
deltalänsstyrelsenregistermyndighet skyldiga begäranpåär att av

länsstyrel-sammanträden hosoch vidvid handläggning ärendenav
1991:1636.Förordningsen.

Bisysslor

anställningsför-enligt 37 § andra stycketbisysslall § Besked om
tjänste-i frågaLantmäteriverket1965:601ordningen lämnas omav

statliga fastighets-deöverlantmätarmyndigheterna,vid verket,män
fastighetsregistermyndighe-statligabildningsmyndigheterna och de

planeringsdirektören,generaldirektören,frågadock inte iterna, om
direk-tekniskamarknadsdirektören, deadministrativa direktören,

Förordningavdelningscheferna vid verket.och de andratörerna
1990:253.

Överklagande

statliga fastighets-överlantmätarmyndigheterna, de12 Beslut§ av
fastighetsregistermyndigheter-statligabildningsmyndigheterna och de

före-inteLantmäteriverket, något ärfår överklagas hos annatomna
Förordning 1990:253.skrivet.
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Förordning 1988:317 med instruktion

för Domstolsverket

Justitiedepartementet

Utfärdad: 1988-05-19

Ändring införd: 1992:25SFSt.0.m.

Uppgifter

l § Domstolsverket central förvaltningsmyndighet förär de allmänna
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, försäkringsöver-
domstolen, bostadsdomstolen, arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälpsmyndigheten och de allmänna advokatbyråerna.
Förordning 1992225.

2 § iakttagandeMed domstolarnas självständighet enligt regerings-av
formen vid fullgörandet deras dömande och rättstillämpandeav upp-
gifter skall omstolsverket, följervad särskildautöver bestäm-som av

inom sittmelser, verksamhetsområde i administrativt hänseende leda
och samordna verksamheten, meddela föreskrifter och allmänna råd

till verksamheten bedrivs effektivt.samt attse

Verket får inte föreskriva viss rotel eller visst mål elleratt etten
ärende tilldelasskall viss enskild ellerdomare be-pá sättannaten

hur dömandestämma uppgifter skall fördelas mellan enskilda do-

mare.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen 1987:1100 skall tillämpas på Domstolsver-
ket.
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Domstolsverkets ledning

myndigheten.generaldirektör chef för4 § Domstolsverkets är

Styrelsen

general-5 Domstolsverkets består högst§ styrelse åtta personer,av
ordförande.direktören Generaldirektören styrelsensmedräknad. är

hälften de andraStyrelsen beslutför ordföranden och minstär när av
närvarande.ledamöterna är

Organisation

6 finns fyra enheter, nämligen§ Inom Domstolsverket

organisationsenheten
ekonomienheten
personalenheten
juridiska enheten.

ñnns sekretariat.Dessutom ett

organisationsenhetenVarje enhet leds byrâchef. Chefen för ärav en
generaldirektörens ställföreträdare.

Personalansvarsnämnden

vid frågor7 § Personalansvarsnämnden Domstolsverket prövar som
i 19 verksförordningen 1987:1100 för anställda inom verk-§anges

samhetsområdet.

8 § förutom generaldirektören,Personalansvarsnämnden består, avav
cheferna för juridiska enhetenpersonalenheten och den tvåsamt

Generaldirektörenandra ledamöter regeringen. ärutsessom av
ordförande.nämndens
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Nämnden beslutförär ordföranden minstnär och andra ledamötertre
närvarande.är

Tjänstetillsättningar m.m.

9 § Generaldirektören förordnas regeringen för bestämd tid.av en

Tjänster byråchef tillsätts regeringen efter anmälansom av av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts Domstolsverket.av

lO § Andra styrelseledamöter generaldirektörenän utses av rege-
ringen för bestämd tid.en

ll § har upphävts förordning 1990:1047.genom

Bisysslor

12 § Besked bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsför-om
ordningen 1965:601 lämnas Domstolsverket i frågaävenav om
byrâcheferna.
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instruktionFörordning 1988:278 med

för Centralnämnden fastighetsdataför

Miljö- och naturresursdepartementet

Utfärdad: 1988-05-05

Ändring införd: 1992:158SFSt.0.m.

Uppgifter

l § Centralnämnden för fastighetsdata har till uppgift att

i samverkan med Statens lantmäteriverk, Domstolsverket och
andra berörda myndigheter genomföra fastighetsdatareformen och
förvalta fastighetsdatasystemet,

koordinatregistrera fastigheter, samfálligheter och byggnader,

för driften fastighetsdatasystemet,svara av

i4. samverkan med Statens lantmäteriverk, Domstolsverket och
andra intressenter fastighetsdatasys-utveckla och förmetodersystem

användning inom olika verksamhetsområden,temets

uppmärksamma möjligheterna fastighetsdatasyste-kompletteraatt
uppgiftermed för statliga och andrabetydelseärmet nya som av

myndigheters eller organisationers verksamhet,

tillhandahålla underlag för tillämpningen plan- och bygglagenav
1987:10 och lagen l987:12 hushållning med naturresurserom
m.m.
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2 § Centralnämnden får inom sitt verksamhetsområde bedriva upp-
dragsverksamhet i Sverige ersättning enligtoch utomlands mot grun-
der nämnden fastställer efter Riksrevisionsverket.samråd medsom

Vid tillämpningen förordningen 1981:673 vissamed bestämmel-av
för statlig myndighets affärsdrivande verksamhet i utlandet skallser

nämnden samråda med Plan- och bostadsverket och Statens lantmä-
teriverk i frågor intresse.gemensamtav

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen 1987:1100 skall tillämpas Centralnämn-på
den med 18undantag av

Myndighetens ledning

§4 Centralnämndens generaldirektör chef för myndigheten.är

Styrelsen

5 § Centralnämndens styrelse består högst general-åttaav personer,
direktören medräknad. Generaldirektören styrelsens ordförande.är

Styrelsen beslutför ordföranden och minst hälften de andraär när av
ledamöterna närvarande.är

Organisation

6 § Centralnämnden finnsInom sju enheter, nämligen tekniska enhe-
driftsenheten, fastighetsregisterenheten, inskrivningsregisteren-ten,

heten, utvecklingsenheten, administrativa och stabsenheten.enheten

Varje enhet leds byråchef.av en
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Utvecklingsrád

6 § Vid Centralnämnden finns för behandling utveck-rådetta av
lingsfrágor betydelse för kommunerna.av

bestårRådet generaldirektören, ordförande, derådetsär samtav som
ledamöter i övrigt Centralnämnden Förordningutser.som
1992:158.

Personalföreträdare

Personalföreträdarförordningen7 § 1987:1101 tillämpasskall på
Centralnämnden.

Personalansvarsnämnden

8 § Centralnämndens personalansvarsnämnd förutombestår av--
generaldirektören och personalföreträdarna enhetscheferna.av--
Generaldirektören ordförande.nämndensär

Nämnden beslutför ordföranden och minst fyra andra ledamö-är när
närvarande.ärter

Tjänstetillsättning

9 § Generaldirektören förordnas för tid.regeringen bestämdav en

Tjänster enhetschef tillsätts regeringen efter anmälansom avav
generaldirektören.

tjänster tillsättsAndra Centralnämnden.av

10 § Förordnande generaldirektörens ställföreträdare med-att vara
delas regeringen för efterbestämd tid. sker anmälanDetav en av
generaldirektören.
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11 § Andra styrelseledamöter generaldirektörenän utses av rege-
ringen för bestämd tid.en

Bisysslor

12 anställningsför-§ Besked bisyssla enligt 37 § andra stycketom
ordningen 1965:601 lämnas Centralnämnden i frågaävenav om
enhetschefer.
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LANTMÃTERIVERKETSLantmäteriet DETALJORGANISATION
Lantmäteriverket

011993 10 --

Ekonomlenhet 42 GDGeneraldirektör
Förvaltnings-
kontor 32 n

p°s°°°&quot;°&#39;37 SWEDESURVEY AB
1 2Rattskansll 5

FASTIGHETS-MARKNADS-PLANERINGS-AVDELNINGS-
AVDELNINGAVDELNINGSEKRETARIATCHEFER
Fastighetsbild-GIS-centrumFörsvarsenhet
ningsenhetAvenagruppenlnlormatlon
RegistercnhetAllmän enhet
Värderingsenhet

l 12749s 25

KART-KARTAVDELNING PRODUKTIONS-
AVDELNING CENTRUMDataenhet

kñnenhetEk°n°m|3kGeodetlsk utveckllngs-
Fotogrammetrlskenhetenhet mäkt9s:h°$°°d°usfInformationssystem opogral sk etartenTeknlkenhet

51338112

härintill.undermyndighetsstrukturpá sidanSekommentar
direktrapporterandeenheter.operativtorganiseradi fyraDencentralaadministrationenär

AB, medLMVSwedesurveySwedsurveyharombildats1993-06-10 tillUtlandsenheten
Kammarkollegiet.huvudintressenter.AktiernaförvaltasCFDoch avgemensammasom
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LANTMÃTERIETS MYNDIGHETSSTRUKTURLantrnäteriet
Lantmäteriverket

1993 10 01- -

Lantmäteriverket
ILMV

Generaldirektör
CENTRAL Ortnamnsråd
ORGANISATION

SwedesurveyAB

Avdel- Plane- Fastig- Produk-Mark- Kartav- Kart-
nings- rings- hetsav- tionsav-nadsav- delning Centrum

sekre- delningchefer delning delning
tariat

ÖverlantmätarmyndigheterÖLM Statliga fastighetsregister-REGIONAL myndigheterSFRMORGANISATION

I24st 24st

TI
I | I |

Lantmäteri- special- KommunalaKommunala
distrikt fastighets-enheterför special-

jord och register-enheterförLOKAL 69 st skogsbrukets myndighetertätorts-ORGANISATION rationalise- KFRMutveckling- - - - - - - - - - - - -
ring m m

Lokal-
kontor 12 29stst 41 st

KommunalajStatliga J sk v
V

Fastighetsbildningsmyndigheter FFFBM Fastighetsregisterrnyndigheter

Streckadlinjetillfigurbetyder underordnat inteorganisatorisktatt organ
tillhörLantmäteriet endasttillsynshänseendei underordnat.ärutan

Denadministrativaledningenfördessaverksamheterorgani-är
Öst-seradfemdivisioner:Syd-,i Väst-,Mellan-, ochNordsverige.

Deleds femavdeIningscheferldivisionscheferdärmedocksåav som
hardetövergripande för 10regionenheter.ansvaret
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ORGANISATIONDVsOMSTOLSVERKET

1993 10 01- -

Tjänsteförslags-
nämnden

SEKRETÅRmTGeneraldirektör
ochlnformatlonsp

dokumentatlonssektlen

Utblldnlngssektlon
Personalansvars-
nämnden 11

JURIDISKENHETPERSONALENHETORGANISATIONS- EKONOMIENHET
AllmänsektionsektionAllmänsektion AllmänENHET
rättshjälpförhandllngsverksamhetbudgetAllmänsektion -- - handboksverksamhetekonomladmlnlstratlvt PA-löreskrlftererganlsatlonsutredningar m m -- -- lurldlskafragorpersonalårendenutvecklingsarbete löpandearbetsordnlngar --- personalpoiltiskafrågordeallmännaadvokat-ARKFi - -- lnskrlvnlngssektlonpersonaladmlnlstrativtbyråernadimensionering -- lnskrlvningsväsendetredovisning utvecklingsarbeteuppbördocharkivfrågor --- fastlghetsdatapersonaisoclalafrågorstâmpelmedelblanketter av --- upphandling arbetsrättsligafrågorcentralregistrator - -- E-sektionnotarlekanslletInternserviceberedskapsplanläggning - -- i rättshlälpsärenden-talan

Redovlsnlngssektlon DrlftsektlonADB-sektion
redovisningoch bokslut PA-systemADB-systern;utveckling, - -- reseräknlngsgransknlng löneadmlnlstratlondrift rådgivningoch - -utbetalning ersättningrättsfallspubllcerlng av-- nämndemäntillstatistik- statlstlkreglstrerlng- BerednlngscentralenförFöredragningauppglfterILokalsektlon lastlghelsdatanänsteföralagsniimnden,Sektionför ekonomisystemlokaler,Inredningoch- NolarlenämndenochPeraonal-ekonomi-utvecklingutrustning av- ansvarsnämndensystem

4°3930 49
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°RG5T°CFDSFÖRCENTRALNÄMNDEN
FASTIGHETSDATA 1993 ,o 01

Styrelse

Ut kli rådvec ngsGeneraldirektör GD
Marknadsrád

SWEDESURVEYAB
12

INSKRIVNINGS- FASTIGHETS- UTVECKLINGS- RONNEBY
REGISTERENHET REGISTERENHET ENHET Pc-baseradsystem-lnskrlvnlngsregleter- utvecklingFastighetsreglster- Systemutveckling- - - Terminalbaseradfrågor fragor för samhällsplanering -Uppbörd stämpel- informatlonsiör-införande basregls Byggnadsreglster-av av- - -skatter medllngoch expeditlons- överbyggnader frågoroch fastighetster
avgifter Avlserlng FDS-data taxerlngslnformatlonav-Pantbrevsreglster till andra Tematiskakartorochsystem- -BKN-system GIS-

4419 18 12

TEKNISKA STABSENHETDRIFTENHET ADMINISTRATIV
ÖvergripandeENHETEN planeringDrift FDSoch ENHETav -- ochuppföljningSamordning ADB- övrigasystemav Ekonom;oohporoonop- . såkêfhüåffågmverksamheten installationochöver- odmn-usuouon -- KontaktytamotUtveckling, vakning llnjenåtdokumen- av mformauo -- . ABSwedesurveyoch terminalertationoch underhåll Kongomsemce,bkah,. KundtjänstUpphandlingsystemav av -- datorutrustningReglsteröveriöring- registrering

53 24 1433

AB,till Swedesurveyombildats1993-06-10SwedesurveyharUtlandsenheten
förvaltasAktiernahuvudintressenter.LMVmedCFDoch avgemensammasom

Kammarkollegiet.
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inskrivnings-förLokaliseringsorter

SFBMstatligaIM,myndigheter
fastighets-KFBMkommunalaoch

inklusivebildningsmyndigheter
lokalkontor

IME]

SFBM

KFBM
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Lantmäteridistrikt lokaliseringsorter för statliga SFBM ochsamt
kommunala KFBM fastighetsbildningsmyndigheter samt
inskrivningsmyndigheter IM

Lantmäteri-
Län distrikt SFBM KFBM IM

AB Norrtälje Norrtälje Huddinge
Jakobsberg

Stockholms Stockholm Stockholm Nacka
västra Märsta Solna Norrtälje

Sollentuna Sza Roslags
Sollentuna

Stockholms Stockholm Täby Solna
Vallentuna Stockholmnorra

Södertälje
Stockholms Stockholm Nacka
östra Gustavsberg Huddinge

Södertälje Södertälje Södertälje
Nynäshamn

C Uppsala Uppsala Uppsala Uppsala

Östhammars Östhammar

D Södermanlands Nyköping Eskilstuna Eskilstuna
Katrineholm Katrineholm
Eskilstuna Nyköping

ÖstergötlandsE Linköping Linköping Linköping
Mjölby Norrköping Mjölby
Norrköping Motala Motala

Norrköping

F Vetlanda Vetlanda Jönköping Eksjö
Jönköping

Värnamo Värnamo Värnamo
Vaggeryd

G Ljungby Ljungby Ljungby
Växjö Växjö Växjö Växjö
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Lantmäteri-
IMKFBMdistrikt SFBMLän

KalmarKalmarKalmarKalmarH
OskarshamnBorgholm
VästervikEmmaboda

VästervikVästerviks
Hultsfred
Oskarshamn

VisbyVisbyGotlandsI

KarlshamnKarlskronaBlekingeK
Karlskronaöstra
Ronneby
SölvesborgSölvesborgBlekinge

västra

HässleholmSimrishamnSimrishamnL
Klippan
KristianstadKristianstadKristianstadNordöstra
SimrishamnHässleholmSkånes
AngelholmBroby

ÄngelholmÄngelholms
Klippan

EslövHelsingborgLandskronaLandskronaM
Helsingborg
LandskronaEslövEslövs
Lund
MalmöMalmöMalmöMalmö
TrelleborgLund
Ystad

YstadYstads

HalmstadHalmstadHalmstadHallandsN
VarbergFalkenberg

Varberg
Kungsbacka
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Lantmäteri-
Län distrikt SFBM KFBM IM

O Bohusläns Göteborg Göteborg Göteborg
södra Stenungsund Mölndal Stenungsund

Strömstad
Bohusläns Strömstad Uddevalla Uddevalla

Uddevallanorra

P Vänersborg Vänersborg Vänersborg Alingsås
Bengtsfors Trollhättan Borås
Lilla Edet Sjuhäradsbygden

Trollhättan
Vänersborg
Åmål

Alingsås Alingsås

Sjuhärads- Kinna Borås
bygden Borås

R Skaraborgs Lidköping Falköping
västra Lidköping

Mariestad
Skaraborgs Mariestad Skövde Skövde
östra Falköping

S Arvika Arvika Arvika
Säffle Karlstad
Årjäng Kristinehamn

Sunne
Karlstads Karlstad Karlstad

Kristinehamn
Torsby Torsby

Hagfors
Sunne

Örebro Örebro ÖrebroT läns Hallsberg
Hallsberg Karlskoga Karlskoga
Lindesberg Lindesberg

ÖrebroNora

U Västmanlands Västerås Västerås Köping
Köping Sala
Sala Västerås
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Lantmäteri-
IMKFBMSFBMdistriktLän

FalunHedemoraHedemoraW
Hedemora
LeksandLudvikaLudvika
Ludvika
MalungMalungMalungs
Mora

MoraMora
Alvdalen

BorlängeBorlängeBorlänge

FalunFalunFalu

LeksandLeksands
Rättvik

BollnäsGävleGävleGävleX
GävleSandviken
Hudiksvall
LjusdalBollnäsBollnäs
SandvikenSöderhamn

HudiksvallHudiksvalls

LjusdalLjusdals

ÅngeÅnge HärnösandY
Sollefteå
SundsvallSundsvallSundsvallSundsvalls
ÖrnsköldsvikTimrå

KramforsKramfors
Härnösand

SollefteåSollefteå

ÖrnsköldsvikÖrnsköldsvikÖrnsköldsvik
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Lantmäteri-
Län distrikt SFBM KFBM IM

Z Härjedalens Sveg Sveg
Östersund

Östersund ÖstersundJämtbygdens
Bräcke
Järpen

Strömsunds Strömsund

AC Umeå Umeå Umeå Lycksele
Vännäs Skellefteå

Umeå
Vilhelmina Vilhelmina

Åsele

Lycksele Lycksele
Storuman

Skellefteå Skellefteå Skellefteå

BD Piteå Piteå Boden
Gällivare

Arvidsjaurs Arvidsjaur Haparanda
Luleå

Luleå Luleå Piteå

Bodens Boden

Kalix Kalix

Haparanda Haparanda

Kiruna Kiruna

Gällivare Gällivare

Summa 69 116 41 94

Dessutom finns 12 stycken SFBM i form specialenheter följandemed lokalisering:av
Stockholm, Malmö, Halmstad, Göteborg, Vänersborg, Mariestad, Karlstad, Falun,
Mora, Leksand, Gävle, Härnösand, Östersund, Umeå och Luleå.
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ÖRKORTNINGSORDLISTAF

Anläggningslagen 1973:1149AL

BostadskreditnämndenBKN
BrottsbalkenBrB

CFD Centralnämnden för fastighetsdata

DAFA DAFA Data AB
DepartementsserienDs

DV Domstolsverket

ElectronicEDI InterchangeData

FastighetsdatakommitténFADAK
Fastighetsdata- InskrivningsregisterkommitténFADIR och
FastighetsbildningskostnadsutredningenFBK U
SOU 1990:9
Fastighetsbildningslagen 1970:988FBL

FBM Fastighetsbildningsmyndighet
FastighetsdatasystemetFDS

FDU Forcerad databasuppbyggnad
FastighetsinformationsregisterFIR

1986:223FL Förvaltningslagen
Forskning och utvecklingFoU

FR Fastighetsregister
FastighetsregistermyndighetFRM

GFI Geografisk fastighetsindelning
Geografiskt InformationssystemGIS
Global PositioningGPS System

GSD Geografiska Sverigedata

HELAS Lantmäteriets till stöd förhandläggningssystem
produktionen
Handläggningssystem för statliga lantmäterietsHLS det
förrättningsverksamhet

InskrivningsmyndighetIM
InskrivningsregisterIR

JB Jordabalken



Bilaga 5

KFBM Kommunal fastighetsbildningsmyndighet
KFM Kronofogdemyndighet
KFRM Kommunal fastighetsregistermyndighet
KF V Kart- fastighetsverketoch

L194 Lantmäteriets förslag till inriktning verksamhetenav
under 1990-talet

LL Ledningsrättslagen 1973: l 144
LMS Kungliga lantmäteristyrelsen
LM V Statens lantmäteriverk
LRF Lantbrukarnas Riksförbund
LU80 1980 lantmäteriutredningårs DsBo 1983:3 m.fl.

MBK Mätning, beräkning och kartframställning
MGV Militärgeograñskt verk
MKF Myndigheten för kartor fastigheteroch i respektive

län

PBL Plan- och bygglagen 1987:l0

RAK Rikets Allmänna Kartverk
RF Regeringsformen
RRV Riksrevisionsverket

SamGIS Samverkan GISom
SCB Statistiska centralbyrån
SFBM Statlig fastighetsbildningsmyndighet
SFRM Statlig fastighetsregistermyndighet
SGAB Sveriges Geologiska AB
SGU Sveriges geologiska undersökning
SIGIT Svenska instititet för geografisk

informationsteknologi
SIS Standardiseringskommissionen i Sverige
SK Svenska kommunförbundet
SLAB Svenskt Lantmäteri AB
SOU Statens Offentliga Utredningar
STANLI Standardisering inom Landskapsinformation
STG Allmänna Standardiseringsgruppen vid SIS

ÃFL 1971 förvaltningslagårs
ÃULL Lagen 1971:1037 äganderättsutredning ochom

legalisering

ÖLM Överlantmätarmyndighet

BlBL.KUNGL.
0311993 1 --

STOCKHOLM



1993utredningaroffentligaStatens

förteckningKronologisk

K.biståndet.UDi 34.Förarprövare.samarbetsformerochl.Styrnings-
Del och B. Ju.ungdomsbrott. AReaktion35.grundskolan.U.för mot2.Kursplaner

totalförsvarsplikt.Fö.effektivitet. 36.Lagochför kvalitetErsättning3. om
arbetsuppgifterJK:sför 37.Justitiekanslern.En översynresurstilldelningssystemUtformning avnyttettav- Ju.högskoleutbildning.U.grundläggande m.m.

S.modeller.framtidensjukvårdeniochtortyrskadade Hälso-38. trerehabiliteringstödtillStatligt4. av -
Ku.för filmcensuren.39.Engränsll. S.flyktingar m.

och Ju.rättighetsfrågor.Del A B.psykofar- 40.Fri- ochberoendeframkallandeBensodiazepiner- framtiden.1990och ibostadsräkningårFolk- och41maka.S. .livsmedelsproduk- Fi.småskaligochLivsmedelshygien
högskolor.Fö.42.FörsvaretsJo.tion.
arbetslöshet.A.Politiklönediskriminering. 43.löneskillnader och mot7.

Översyn Fi.tjänsteinkomstbeskattningen.arbetsmarknaden.Ku. 44.kvinnor ochOm män av
demokratinsBytänkandeellerloss.kvinnor bryter sigOm Trosalönediskriminering. 45.böneskillnaderoch8.

C.Bilagedel.Ku. räddning.arbetsmarknaden.och påmän
kyrkofrâgor. C.46.VissaPostlag.K.

skola,valmöjligheterinomKonsekvenser47.10. datalag.Ju.En avny
primärvård. C.ochäldreomsorgbarnomsorg,Socialförsäkringsregister.S.1l . iförvaltning ochverksamheteriKommunala48.Vârdhögskolor12. egen

studie.C.jämförandeaktiebilag.Enkommunalahuvudmannaskap.U.utvecklingkvalitet -- -Ökad betalningsansvar.S.med49.Ett årK.järnvägen.13. konkurrens
Serveringsbestämmelser.S.50.Ju.14. och våragrundlagar.EG

kvalitet värna.bulleromfördelning 5l.Naturupplevelser attinternationellför utan15.Svenskaregler enav -
M.oljekris. N.olja vid en

arbetslöshet.vid A.ekonomi- Ersättning52.ekonomiochpolitikför16. villkorNya - Fi.kommuner.53.K0stnadsutjämningmellanFi.förslag.kommissionens
brott. Ku.ekonomi- på grund54.Utvisningpolitikekonomioch16. villkor förNya av- skadeståndsansvar.Ju.DetallmännasFi. 55.Bilagor.förslag.kommissionens

strategisktkänsligaÄgandet Kontrollenallmänhetens 56. övertelevisionioch export varor.17. radio avav
UD.tjänst.Ku.

del lfastigheter,Beskattning57.M.Delaktighet.18. ToleransAcceptans av
Fi.fastighetsskattellerSchablonintäktM.19. miljöarbetet.ochKommunerna - Fi.myndigheter.statligaledningiEffektivareFi. 58.prisstabiliteten.20.Riksbankenoch

21.Ökat marknadsföringslag.C.59.Nypersonval.Ju.
Ju.befogenheter.rättsligaPolisensvärt Fi. 60.arbetestatsråds22.Vad är ett

Överföring läkemedletHIV-smitta61.krona. U. genom23.Kunskapens av
S.Preconativ.Ku.partiell översyn.Utlänningslagen24. en- Fi.beskattningen.Rättssäkerhetenvidjordbrukare. Jo. 62.åtgärderförSociala25.

tillanslutningStudieripartiochsäkerhetsfrágor.Ju. 63.PersonvissaHandläggningen26. av - betänkandePersonvalskommitténsoch2. M.27.Miljöbalk. Del l
Ökat 1993:21. Ju.personvalSOUFi.28.Bankstödsnämnden.

U.folkbildningen.förföretagsbeskattningen. Frågor64.reformering29.Fortsatt av
buller.Handlingsplan65. motFi.Del 2.

Bilagedel.M.buller.HandlingsplanS.socialtjänsten.biståndinom mottill30.Rätten
miljöbalken.M.införandealkoholomrádetoch inom 66.Lagpåroll31.Kommunernas avom

KASAMskämbränsleSlutförvaring använt67.missbrukarvárden.S. av -
92. M.FUD-programyttrande SKBsöveranställningsskyddslag.A.32.Ny

Åtgärder nätmonopol.N.med68.Elkonkurrensjordbruk ochförberedaSverigesför33. att
för EG. Jo.livsmedelsindustri



Statens offentliga utredningar 1993

Kronologisk förteckning

69.Revisorernaoch EG. N.
70.Strategiför småföretagsutveckling.N.
7l Organisationernabidrag.C..72.Att inhämtasynpunkterfrån medborgarna Det-kommunalaomröstningsinstituteti tillämpning.C.
73.Radikalaorganisationsförändringari kommuneroch

landsting.C.
74.Kvalitetsmätningi kommunalverksamhet.C.
75.VissamervärdeskattefrágorII, offentlig-verksamhet Fi.m.m.
76.Verkställighet fängelsestraff.Ju.av
77.Kommunaltjänsteexportoch internationellt

bistándC.
78.Miljöskadeförsäkringeni framtiden.M.
79.Handelochmiljö hållbarspelplan.M.mot en-80.statsförvaltningenochEG. Ju.
81.Översyn arbetsmiljölagen.A.av
82.Frivilligt socialtarbete.Kartläggningoch

kunskapsöversikt.S.
83.Statistikoch integritet,del Skyddförl uppgifter-till denstatligastatistiken Fi.m.m.
84.Innovationerför Sverige.N.
85.Ursprungochutbildning socialsnedrekryteringtill-högrestudier. U.
86.Amningsvänligasjukhus för skydda,stödjaochatt-främjaamning.S.
87.Beredskapslagring olja. N.av
88.ProduktsäkerhetslagenochEG. C.
89.Massflykttill Sverige asyl-ochhjälpsökande.Fö.av
90.Lokal demokratii utveckling.C.
91 Socialtjänstensroll i samhällsplaneringoch.sarnhällsarbete. En kunskapsöversiktochett-diskussionsunderlag.S.
92.Dencentralapolisorganisationen.Ju.
93.Vårdenssvåraval. S.
94.Anpassadkontroll byggandet.M.av
95.Ansvars-ochuppgiftsfördelninginom detcivila

försvaret.Fö.
96.Förändringari lönegarantisystemet.A.
97.VästsverigeochSkåne regioneri förändring.C.-98.Partnerskap.Ju.
99.Kart- och fastighetsverksamheti myndighetoch

bolag.M.
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förteckningSystematisk

naturresursdepartementetochMiljö-Arbetsmarknadsdepartementet
Delaktighet.[18]ToleransAcceptansanställningsskyddslag.[32]Ny

miljöarbetet.[19]ochKommunernaPolitik arbetslöshet.[43]mot
Miljöbalk. Del och2. [27]1[53]vid arbetslöshet.Ersättning

Översyn Naturupplevelser buller kvalitet värna.[81]arbetsmiljölagen. utan attenav -
[51][96]Förändringari lönegarantisystemet.

buller.Handlingsplanmot
Kulturdepartementet buller. Bilagedel.[65]Handlingsplanmot

miljöbalken. [66]införandeLaglönediskriminering. avlöneskillnaderoch om
kärnbränsle KASAMsSlutförvaring använtarbetsmarknaden.[7]Om kvinnor och på avmän -

FUD-program92. [67]yttrande SKBsöverlönediskriminering.Om kvinnorochLöneskillnader
Miljöskadeförsäkringeni framtiden. [78][8]och arbetsmarknaden.Bilagedel.pämän

[79]ochmiljö hållbarspelplan.Ägandet Handel motallmänhetenstjänst.och televisioni enradioav -
kontroll byggandet.[94]Anpassad[17] av
fastighetsverksamheti myndighetochochKart-partiell [24]Utlänningslagen översyn.en- bolag. [99][39]En för ñlmcensuren.gräns

brott. [54]Utvisningpå grundav

Näringsdepartementet
omfördelning oljaSvenska för internationellregler av

vid oljekris. [15]en
Elkonkurrensmednätmonopol.[68]
Revisorerna EG. [69]och

[70]Strategiför smäföretagsutveckling.
Innovationerför Sverige.[84]
Beredskapslagring olja. [87]av

Civildepartementet
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Statens offentliga utredningar 1993

Systematisk förteckning

Socialtjänstensroll iJustitiedepartementet samhällsplaneringoch samhälls-
arbete. Enktmskapsöversiktoch diskussions-ettEn datalag.[10] -ny underlag.[91]EG ochvåragrundlagar.[14]
Vârdenssvåraval. [93]Ökatpersonval.[21]

Handläggningen vissasäkerhetsfrågor.[26]av KommunikationsdepartementetReaktion ungdomsbrott.Del ochA B. [35]mot
Postlag.[9]Justitiekanslern.En JK:s arbetsuppgifteröversynav Ökadkonkurrenspåjärnvägen.[13][37]m.m.
Förarprövare.[34]Fri- och rättighetsfrágor.Del A ochB. [40]

Det allmännasskadeståndsansvar.[55] FinansdepartementetPolisensrättsligabefogenheter.[60]
Personochparti Studieri anslutning Nya villkor för ekonomitill ochpolitik ekonomi-- -Personvalskommitténsbetänkande komrnisionensförslag. [16]
ÖkatpersonvalSOU 1993:21. Nya villkor för ekonomi[63] ochpolitik ekonomi--Verkställighet kommisionensfängelsestraff.[76] förslag. Bilagor. [16]av
statsförvaltningen RiksbankenochEG. [80] ochprisstabiliteten.[20]
Dencentrala Vadpolisorganisationen. statsrådsarbete[92] är värt [22]ett
Partnerskap.[98] Bankstödsnämnden.[28]

Fortsattreformering företagsbeskattningen.av
Utrikesdepartementet Del 2. [29]

Folk- ochbostadsräkningår 1990och framtiden.i [41]Stymings-ochsamarbetsformeri biståndet.[1]
Översyn tjänsteinkomstbeskattningen.[44]Kontrollen strategisktkänsligaöver [56] avexportav varor.
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Effektivareledningi statligamyndigheter. [58]Försvaretshögskolor. [42]
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Statistikoch integritet,del 1 Skyddför uppgifter till-Socialdepartementet denstatligastatistiken [83]m.m.

Statligtstödtill rehabilitering tortyrskadadeav Utbildningsdepartementetflyktingar fl. [4]m. Kursplanerför grundskolan.[2]Bensodiazepiner beroendeframkallandepsykofarmaka.- Ersättningför kvalitet ocheffektivitet.[5]
Utformning resurstilldelningssystemförett nyttavSocialförsäkringsregister. -

grundläggandehögskoleutbildning.[3]Rättentill biståndinom socialtjänsten.[30]
VárdhögskolorKommunernasroll alkoholområdetoch inom

kvalitet utveckling huvudmarmaskap.[12]missbrukarvárden.[31] - - -
Kunskapenskrona. [23]Hälso-och sjukvårdeni framtiden modeller. [38]tre- Frågorför folkbildningen. [64]Ett år medbetalningsansvar.[49]
Ursprungochutbildning socialsnedrekryteringtillServeringsbestämmelser.[50] -
högrestudier. [85]Överföring HIV-smitta läkemedletav genom

Preconativ.[61] JordbruksdepartementetFrivilligt socialtarbete.Kartläggningochkunskaps-
Livsmedelshygienochsmåskaliglivsmedelsproduktion.översikt. [82]
[6]Amningsvänligasjukhus för skydda,stödjaochatt- Socialaåtgärderför jordbrukare. [25]främja amning. [86]
Åtgärderför förberedaSverigesjordbruk ochatt
livsmedelsindustriför EG. [33]










