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Till statsrådet och chefen för

Miljö- och naturresursdepartementet

Genom beslut den 28 januari 1993 bemyndigade regeringen det stats-
råd har till uppgift föredra ärendensom att lantmäteriet, landskaps-om
information och fastighetsdataverksamhet tillkalla särskildatt ut-en
redare med uppdrag lämna förslagatt organisation för fastig-om en ny
hetsbildning, fastighetsregistrering, fastighetsdataverksamhet, produk-
tion kartor och landskapsinformationav annan övervägasamt attm.m.

inskrivningsverksamheten bör integrerasom med denna organisation
och undersöka förutsättningarna för ökat samarbete mellanett land-
och sjökarteverksamheterna besluta sakkunniga,samt att om experter
sekreterare och biträde utredaren.annat

Med stöd detta bemyndigande förordnades fr.o.m.av den 1 feb-
ruari 1993 Kjell Larsson särskild utredare.som

Som har fr.o.m. den 23experter 1993 deltagit hovrätts-mars
Sten Andersson, Justitiedepartementetassessorn t.0.m. den 3 maj

Åke1993, avdelningschefen Burman, Statens lantmäteriverk, avdel-
ningsdirektören Lena Bäng, Domstolsverket, överstelöjtnanten Gunnar
Drakenberg, konsult Högkvarteret, byråchefen Bengt Kjellson,
Centralnämnden för fastighetsdata, bankdirektören Lars Lindgren,
Svenska Handelsbanken, avdelningschefen Mats Norrlund, Statens
lantmäteriverk, teknD Rune Olsson, Miljö- och naturresursdeparte-

departementsrádetmentet, Stefan Strömberg, Justitiedepartementet,
departementssekreteraren ÖstenssonPer Finansdepartementet samt
fr.o.m. den 13 april 1993 kommunchefen Lars-Göran Loré, Hällefors
kommun t.0.m. den 6 december 1993, stadsbyggnadsdirektören Arne
Santesson, Malmö kommun t.0.m. den 6 december 1993 fr.o.m. den

maj4 1993 avdelningsdirektören Ulf Andersson, Statskontoret,
hovrättsassessorn Britta Ahnmé-Kágerman, Justitiedepartementet,
sjökartedirektören Folke Hallbjörner, Sjöfartsverket t.0.m. den 14
juni 1993, fr.o.m. den 15 juni 1993 avdelningsdirektören Mats
Rosander, Sjöfartsverket, fr.o.m. den 7 december 1993 stadsmätnings-
chefen Göran Granér, Stockholms kommun, hovrättsassessorn Peter
Strömberg Justitiedepartementet, fr.o.m. den 1 januari 1994 1:e



februari,ldenfr.o.m.Riksrevisionsverket,Janssonrevisor Susanne
Norrman,KnutrådmannenochtingsrättLundsAlvå,Janlagmannen

tingsrätt.Lunds
varit departements-1993aprilldenfr.o.m.harHuvudsekreterare

naturresursdepartementetochMiljö-Frostenson,Ivarsekreteraren
1993 kammarrättsassessornapril19denfr.o.m.sekreteraresamt

april13denfr.o.m.ochGöteborgiKammarrättenKanold,Madeleine
kommun.SkövdeNyström,stadsingenjören Peter1993

inskrivnings-Lantmäteri- ochantagitharUtredningen namnet

utredningen.
26 feb-denskrivelseröverlämnatutredningentillharRegeringen

19935deni Dalarna,länsförbundLantbrukarnas marsfrån1993ruari
Stockholmsfrån1993augusti17kommunförbundet, denSvenskafrån
lantmäteri-Statens1994 från19 majdenstadsbyggnadsnämnd samt

verk.
ochprincipbetänkandet Kart-överlämnattidigareharUtredningen

1993:99.SOUbolagochmyndighetifastighetsverksamhet
fastighets-ochKart-betänkandetöverlämnahärmedfårJag

författningsreglering.ochsamordningfinansiering,verksamhet -
slutfört.därmedUtredningsuppdraget är

1994juni22Stockholm den

Kjell Larsson
FrostensonIvar

KanoldMadeleine

NyströmPeter
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Sammanfattning

Enligt utredningens direktiv har jag lämna förslagatt om en ny
organisation för fastighetsbildning, fastighetsregistrering, fastighets-
dataverksamhet produktion kartorsamt och landskaps-av annan
information överväga inskrivningsverksamhetensamt att börom
integreras med denna organisation.

Mitt arbete skall enligt direktiven uppdelat i två varvidstegvara
det första skall behandla principöverväganden och huvudstrukturen

genomförandeplansamt Jag har redovisat förslagen i dessam.m.
avseenden i principbetänkandet Kart- och fastighetsverksamhet i
myndighet och bolag SOU 1993:99. I andra har jagett steg att
behandla frågor bl.a. finansieringslösningar, förutsättningarna förom

ökat samarbeteett mellan land- och sjökarteverksamheterna samt
författningsändringar. Detta andra redovisas i föreliggandesteg
slutbetänkande Kart- och fastighetsverksamhet finansiering, samord--
ning och författningsreglering.

*

Redan i principbetänkandet de berörda verksamheternaattangavs
utgör viktig del samhällets grundläggande infrastrukturen förav
vilken har övergripandestaten ett Verksamheterna bidrar tillansvar.

effektiviteten höjs iatt grundläggande register- informationssystemoch
till snabbare och bättresamt funktioner i verksamheter.många En väl

fungerande och samlad organisation för denna infrastruktur utgör en
förutsättning för samhällsekonomisktett utnyttjande dennaav resurs.
De förslag jag lämnade i principbetänkandet utgick frånsom en
helhetssyn Ävenhelaöver verksamhetsområdet. regeringens ochom
riksdagens ställningstagande till frågan organisation förom en ny
lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten inte allapå punkterm.m.
överensstämmer med mina förslag kan jag konstatera arbetet medatt
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liggerinledandedeochinleds stegenorganisationen attförändraatt nu
utgångspunkt.angivnaminmedlinjei ovan

infrastruk-påfinansieringslösningar bygger etttillförslagMina
detockså närhelhetsgrepppå strävan ta ettturellt attsynsätt samt en
jagjag närtillämpar ävensynsättfrågorna. Dettafinansielladegäller

sjökarteverk-land- ochmellansamarbeteökatfråganbehandlar om
delstillutvecklatsfråga har attsamheterna. Denna avsesenare

myndigheterdemellansamarbeteökattill sommöjligheterna ett
verksamhets-andravissamedverksamheternämndaför samtansvarar
vidaredelsbolag,ochmyndigheternäraliggande sam-mässigt en

data.geografiskautbyteökatåstadkommaförordning ettatt av

Ik

infrastrukturellaför denfinansieringssystemföreslårJag nyttettatt
skalllantmäteriverketinom detbedrivasskallverksamhet nyasom

jagavgränsningDenmarginalkostnadsprincipen. sombygga på
helamedförverksamhet statsupp-attför dennagällaskallföreslår

bildinfor-landskapsinformationsområdetinomproduktiondragets -
ikartmaterialetallmännaoch detdatabaseruppbyggnadmation, av

fastighetsdata-fråninformationtillhandahållandetövrigt samt av-
bearbetningarochurval-terminalanslutningar,formisystemet av

skallmarginalkostnadendärområdedetinom varafallerm.m.
härvidföreslåsFastighetsdataverksamhetenavgiftsuttaget.förgrunden

Central-inombedrivsverksamhetdenallhuvudsakiomfatta som
ajour-fastighetsregistermyndigheternasfastighetsdata,förnämnden

enligt lant-nedsättningeniinformation samthållning systemetav
förexpeditionsavgifterocksåverksamhetsområdet börTillmäteritaxan.

föras.gravationsbevisochfastighets-

Sh

marginal-egentligaför dentalarskälemellerid flera attfinnsDet som
korrigeras.skallkostnaden

dennaföreslårberäkna. Jagsvårdenskäl ärsådant är attEtt avatt
uttagskøstnad.definierasskallmarginalkostnadenanledning ensomatt

försäljning,förkostnaderinrymmahuvudsakihärvidkommer attDen
trycktaför deöverföringsmediadistribution och samtöverföring, -

tryckningen.medochfrånkostnaderallakartornaallmänna -
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Ett skäl det finansiellaär underskottannat uppstår. Medsom
utgångspunkt i bl.a. det statsfinansiella läget finns det skäl talarsom
för användarna den informationatt samhället tillhandahållerav som
betalar bidrag till de grundläggandeett produaionskostnadema
uppbyggnad, ajourhållning och förvaltning. Detta bidragsannan
totala storlek bör årligen fastställas statsmakterna. Bidraget börav
fördelas olikapå tjänster med utgångspunkt i bl.a. erfarenheter om
olika tjänsters priselasticitet priskänslighet.

int

Med den kunskap jag inhämtat under utredningens gång ochsom som
delvis dokumenteradär i detta betänkande föreslår jag kanavgijienatt
och nyttjanderättsavgiften för föl jdproduktion från det tryckta allmänna
kartmaterialet höjs intäkternaså från avgifterna ökar 50att med

Detta bör exempelvis kunnaprocent. ske kartavgiften höjsattgenom
för delar för tryckta kartor. föreslårJagsortementet också detav att

Försvarsmakten inköpta kartmaterialet i finansiellt hänseendeav
jämställs med det material försäljs till den civila marknaden ochsom

samtliga avgifter inflyteratt direkt tillfaller det lantmäteri-som nya
verket bidrag till den grundläggandeett produktionen. Nuvarandesom
konstruktion med s.k. ribbanbelopp bör avvecklas.ett

Priskänsligheten för digitalt lagrad landskapsinformation är stor
och det nuvarande bidraget till den grundläggande produktionen högt.
Många intressenter prisskälavstår från använda samhälletattav av
insamlad information i form GSD-baser och bygger i ställetav upp

baser eller använder äldre bakgrundsmaterial med lägre kvalitet.egna
Dessa förhållanden har med tydlighet ipåvisats utredningenstor en av
genomförd enkätundersökning. Framför inomallt och miljö-natur-
vårdsområdena detär angeläget ha tillgång till detaljerad ochatt
aktuell information och det bl.a.är dessa sektorer blir lidandesom om
informationen inte tillgängligär till rimliga priser. föreslårJag en
kraftig sänkning den nuvarande prisnivån för denna information.av
Sänkningen vid tillhandahållande GSD-baser bör till iuppgåav
storleksordningen 65 Genom sådan sänkning ökarprocent. en
förutsättningarna för införandet teknik och modernaav ny nya
analysmetoder bl.a. i s.k. geografiska informationssystem. Jag-
bedömer GIS-utvecklingen härigenomatt påskyndas med tilltvå år.tre
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har ökatfastighetsdatasystemetfråninformationAnvändningen av
tillhandahållandetvarithartill dettabidragande orsakkraftigt. attEn

kostnadpåförtsinte någonharAnvändarnaavgifter.tillskett lågahar
Använd-produktionskostnaderna.grundläggandetill debidragsom

blirtill följdframtideniockså systemetöka attningen bedöms av
informationtillförs attsamtrikstäckande, nyasystemetatt ny

vidsänktesUttagsavgiftentillsigansluteranvändare systemet.
fastig-sådananvändarnaockså1993.halvårsskiftet Jag att avanser
grund-till debidraskallsamlatsamhällethetsinformation som

s.k.föravgiftenföreslårproduktionskostnaderna. Jag attläggande en
ochfördubblas,dvs.fråga,genomsnitt 10 krtill iVISA-fråga höjs per

avgifterna.fastadevadhöjning skermotsvarandeatt avser

*

ochprinciperredovisadebygger påavgiftssystemEtt ovansom
beslutfattadestatsmakternaiförankrastillämpningsområde måste av

författningsmässigt.reglerasoch
förförutsättningarskapas attförslagnadetGenom systemet

till lågainfrastrukturgodtillhandahållaskall kunnasamhället en
ochvillkorkonkurrensneutralagivetvis ske påskallkostnader. Detta

lantmäteriverketsinklusive detsamtliga intressentergälla nya-
affärsdivision.

H3

framtiden.iroll ocksåviktigspelabör kunnaIntressentjinansiering en
registreringPrincipenajourhållningen.vidminstintegällerDetta om

förslagvissabetänkandei dettalämnartillämpas. Jagvid källan bör
delsvidareföreslårintressentñnansiering. Jagförformernavad avser

skallutformninginnehåll ochomfattning,statsuppdragets m.m.att
framåt-utförauppdragfår iStatskontoretförtydligas, dels att enatt

satsningar inomstatsmakternasstudiesamhällsekonomisksyjiande av
området.aktuelladet

tillhandahållabörlantmäteriverket attför detMålet varanya
form,landskapsinformation i denfastighets- ochgrundläggande

samhällsbehovangelägnatillgodoser samtaktualitetstandard och som
för hante-kostnadernaminskarationalisera ochtillmedverka attatt
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ringen och användningen fastighetsdata och landskapsinformationav
inom olika verksamhetsområden.

ät

Fastighetsverksamheten område. övergripandeomspänner Deett stort
finansieringssystemen förutom deutgörs, nämnda verksam-ovan
heterna, expeditionsavgifter vid inskrivningsåtgärd, fastighets-av
bildningsavgifter enligt lantmäteritaxan och skattefinansiering bl.a.av
viss utvecklingsverksamhet, tillsyn och stöd redovisarJag nedanm.m.
mina förslag i dessa avseenden.

åk

Utnyttjandet de inskrivningsmyndigheternatjänster tillhanda-av som
håller varierar konjunkturen.med Redan före krisen fastighets-på
marknaden uppvisade betydande årliga underskott medsystemet en
genomsnittlig kostnadstäckningsgrad 75på Under budgetåretprocent.
199293 ökade underskottet och uppgick till 185 mkr motsvarande en
kostnadstäckningsgrad 55 Genom statsmakternas ställnings-procent.

tilltagande organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverk-en ny
samhet har inskrivningsväsendet lämnats utanför den organisa-nya
tionen. föreslårJag dessa skäl inskrivningsväsendet också iattav
finansiellt avseende skall frikopplas från övrig fastighetsverksamhet.

Gränsen mellan verksamhetsområdena bör dras sådantpå sättett att
det lantmäteriverket har tillhandahålla fastighets- ochattnya grava-

Övrigationsbevis och uppbära avgifter för dessa bevis. expeditions-
avgifter avseende lagfart och andra inskrivningsåtgärder direktär
hänförliga till inskrivningsväsendet framtidenoch bör i beräknas med
utgångspunkt i kostnaderna för verksamheten vid inskrivningsmyndig-
heter och Domstolsverket. Härigenom uppkommer i det närmasteen
direkt koppling mellan utförd prestation och avgift. föreslårJag
emellertid inte sänkningnågon den avgiftsnivånnuvarande utanav en
tillfällig frysning nuvarande avgifter. merintäktDenav som
härigenom uppkommer kan utjämning det underskottses som en av

dragits med under lång följd Merintäktensystemet börår.som en av
indirekt slussas till finansieraöver sådan övrig verksamhet inomatt
fastighetsområdet det först sikt finns förutsättningar för attsom
finansiera på sätt.annat
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Ik

lantmätenförrättningar ochköpmotstánd föreligger vissaDet motsom
fäst uppmärksamhetFastighetsbildningskostnadsutredningen påsom

harutredningen redovisadehotbildrisker och denkvarstår. De som
subventionerabekräftats. Utredningens förslagemellertid inte att

ordinarieden90 mkrförrättningsverksamheten med år utöverper
beroendeinte genomförts bl.a.nedsättningen enligt lantmäteritaxan har

fastighetsregisteravgiftårligföreslagna finansieringendenpå att en --
avgift.inte Med denna utgångs-betraktats skatt ochhar utgöra enen

medtillalternativa för kommapunkt har jag sökt rättavägar att
förelår skerköpmotståndet. dettaJag att genom

kostnadsunderlagfastighetsbildningen inte påförs änstörreettatt-
integreringenfallet.för närvarande Trotsvad är att avsom

introduktionfastighetsbildningenfastighetsregisteringen i samt av
handläggningsstöd medför gränsernaADB-baserat attett nytt

börfunktionerna alltmer kommermellan de båda att tonas ner
förbli oförändrat,kostnadsunderlaget

framför alltlantmäteritaxan förändrasnedsättningen enligtatt-
höjs 500 kr,nedsättningsbeloppet till lattgenom

teknik,kostnadsbesparandeianspråktagande av ny-
ambitions-förändringförrättningsförfarandet,förenklingar avav-

förhållandena i detanpassning efternivåerna, standardenav
enskilda fallet m.m.,

organisationen,uppgifter inom denökad delegering egnaav-
olika faseri förrättningenstill sakägarmedverkanökade möjligheter-

och
lantmäteritaxan.konstruktion påen ny-

föreslår jag med detsistnämnda punktenBeträffande den att, nuvar-
bibehållande kravetgrund och medande kostnadsunderlaget ett avsom

i dennakostnadstäckning, byggs ochfullpå taxaatttaxa uppen ny
i nuvarandemotsvarande denrestiden jämnas på sätt taxan.ut som

likartat i hela landet.enhetligt utformad och tillämpasbörTaxan vara
upphöra.olika förrättningstyper skallTransfereringarna mellan

direktmöjligt syfta till åstadkommaAvgiftsuttaget bör långtså att en
skeutförd prestation och avgift. börkoppling mellan Detta attgenom

förrättning.för varje individuell Deavgifterna till tidsåtgångenknyts
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lantmäterimyndigheterna skall emellertid långt dettaså möjligtärnya
alltid upplysa sakägare den slutliga förrättningsavgiftens storlekom

angivande takpris. Detta takpris får, de faktiskaettgenom av om
kostnaderna för förrättningen visar sig bli högre, överskridas med
maximalt 15 Om de faktiska kostnaderna däremot blir lägreprocent.
skall fakturering ske detta lägre belopp.av

Jag har studerat olika former taxekonstruktioner skaparav som
incitament för förenkla och rationalisera förrättningsförfarandetatt
ytterligare. finnerJag det angeläget taxekonstruktionen utvecklasatt
vidare i denna riktning.

Jag det möjligtär komma till med det köp-att rättaattanser
motstånd för närvarande föreligger vissa lantmäteriförrätt-motsom
ningar med det jagangreppssätt redovisat.som nu

*

kostnaderDe och det kostnadsunderlag skall påföras fastighets-som
bildningen bör således inte öka. innebärDet bl.a. kommunerna inteatt
heller framgent erhåller ersättning från fastighetsbildningen för
verksamhetens utnyttjande kommunala och primärkarte-stomnätav
verk. De motiv tidigare förtalat den nuvarande lösningen gällersom
också i dag. Ett ytterligare skäl införandetär principer förav nya
prissättning denpå det lantmäteriverket tillhandahållnaav nya
informationen inom fastighets- och landskapsinformationsområdena.
De positiva effekterna tillämpningen dessa principer kommerav av
bl.a. kommunerna till del.

Den s.k. återbäringstaxan bör avvecklas. bör skeDetta oavsett om
fastighetsbildning också framgent kommer bedrivas i kommunalatt
regi eller inte. Om det i framtiden kommer finnas kommuneratt som
handlägger fastighetsbildning bör den kommunala lantmäterimyndig-
heten kompenseras för de kostnader fastighetsregisteringensom
medför. Kostnaderna för denna verksamhet kommer minska tillatt
följd integreringen fastighetsregistreringen i fastighetsbildningenav av

tilloch föjd införandet teknik.av av ny

ät

Viss verksamhet inom fastighetsområdet bör också fortsättningsvis
finansieras med skattemedel. Det gäller bl.a. viss utvecklingsverksam-
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utvärderinghet tillsyns- och stödverksamhet. föreslårJagsamt att en
bedrivna tillsyns- stödverksamhetenkommer till stånd den ochav nu

och det framtida behovet sådan verksamhet analyseras.att av
kartmaterial förrättningar andraellerRegistrering på avav-

uppgifter fortfarande i traditionella manuellasker huvudsak med-
införandet denrutiner. rutiner förhindrar i utsträckningDessa stor av

möjligheterfastlagda principen registrering vid källan. Denumera om
utökadtekniska utvecklingen kan i anspråkden tas ensom ger genom

Visssatsning digitalt lagrad grafisk fastighetsinformation. verksam-på
databasuppbyggnadeni riktning forceradehet denna denpågår genom

för ekonomiska kartan anslag till registerkarteupp-den och ettgenom
till förslagrustning. Regeringen har inte tagit ställning detännu om en

nationell geografisk fastighetsin-samverkan mellan medsystem
formation redovisats i dennaden s.k. GFl-rapporten. I rapportsom

initialainfrastrukturell och debl.a. GFI har karaktär attattanges en
ocksåkostnaderna bör finansieras med anslagsmedel. l rapporten anges

investering.satsning GFl samhällsekonomiskt lönsampå äratt en en
finner fastighetsbildningen med denna integreradeoch denJag att

fastighetsregistreringen satsning inom dettaskulle ökadgagnas av en
område.

St

förslår vidare inte i framtiden börbl.a. det heller utgåJag att
ersättning för ombudskostnader vid lantmäterzjförrättningar. Jag
redovisar min stämpelskatteläggningeventuell vissapåäven syn av
fastighetsregleringsåtgärder avdragsrätt föreventuellsamt en
lantmäterikostnader vid vissa lantmäteriförrättningar.

ät

samarbeteMitt förutsättningarna för ökatuppdrag undersöka ettatt
mellan land- och sjökarteverksamhetema i jag kanhar resulterat att

förutsättningar föreligger avtalkonstatera sådana attatt samt ett som
formerna för träffatsreglerar detta samarbete mellan Lant-numera

föremäteriverket och Sjöfartsverket. föreslår de båda verkenJag att
den 1 januari 1995 till regeringen erfaren-avlämnar rapporten om
heterna samarbetet, fortsatta bedrivande effekterdet arbetets och deav
det initierade samarbetet kommer få i framtiden.attnu
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Jag redovisar i detta sammanhang formernaockså för det nuvar-
ande samarbetet mellan Lantmäteriverket och Sveriges geologiska
undersökning respektive RymdbolagetSatellitbild AB redovisarsamt
min hurpå samarbetet inom gänsteexporrverksamheten kansyn
fördjupas och breddas.

Frågan ökat samarbete har emellertid vidgats tillom att avse en
ökad samordning detpá nationella planet olikamellan intressenter
inom landskapsinformationsområdet. konstaterarJag härvid detatt nu
finns behov målmedveten satsning för åstadkommaattav en en
nationellt fungerande dataväxel möjlighet till ökat utbyteettsom ger

data mellan olika producenter och användare geografiskav av
information. innebärDet också ökat utnyttjande teknik inomett av ny
det informationsteknologiska området. Detta utvecklingsarbete
innefattar lägga fast ansvarsfördelningen vid produktionatt och
förvaltning geografiska databaser och finna de tekniskaattav
lösningarna för kunna söka, beställa fåoch data levererade. Arbetetatt
innefattar också fullfölja dels nödvändig teknisk innehålls-ochatt
mässig Standardisering, dels arbetet med databaskatalog. Viktigaen
frågor vidare utarbetaär enhetliga riktlinjer för prissättning ochatt
avtal lösa integritets- och säkerhetsfrågorna.samt föratt Ansvaret
samordningen detta utvecklingsarbete kan antingen förläggas till detav

lantmäteriverkets myndighetsdivision eller till friståendenya en ny,
myndighet eller delegation.

åk

principbetänkandetI har jag tagit ställning fastighetsregistre-för att
ringen skall integreras i fastighetsbildningen fastighetsregister-och att
myndigheterna avvecklas. Detta grundförutsättning förutgör detatten
skall tillämpagå principen registrering vidatt källan. Medom
nuvarande handläggningssystem jag det bör internattanser vara en
organisationsfråga för lantmäterimyndigheterna villdeavgöraatt om
genomföra principen omedelbart och använda integrerat arbetssättett
eller genomföra den stegvis.

Jag frånutgår flera aktörer kan komma handlägga för-att att
rättningar i och geografiska område. inteett Jag detattsamma anser
hindrar och för uppgifter i fastighetsregistretatt enligtvar en
principen registrering vid källan. Det kräver dock ökadom sam-
ordning. När det gäller förandet registerkartan kan principenav om
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finns till-först registerkartanregistrering vid tillämpaskällan när
lantmäteri-införs. föreslårgänglig i digital form eller GFI Jag att en

för varje geografiskt områdemyndighet huvudansvarigskall vara
lantmäterimyndighetenområdesansvarigaområdesansvarig. Den

särskiltsamordningen förrättningar och harbl.a. för ettsvarar av
för föra analoga registerkartor.attansvar

själv föra adress- ochföreslår kommuner skall haJag rätt attatt
kvartersregister planregistret i den del det ankommer påsamt som

Även myndigheter fattarfatta statligakommunen beslutatt somom.
in imedför uppgifter skall förasvidtar åtgärdbeslut eller attsom

planregistret. övrigt konstate-planregistret själv föraskall ha Irätt att
fastighetsregistermyndigheternauppgifterjag de flestaatt nusomrar

lantmäterimyndig-till områdesansvarigahar kan föras deöver
heterna.

fastighetsregistrets kvalitet inte behöverbedömer äventyrasJag att
förrättningar i ochregistreradet blir flera aktörer kan ettattav som

lantmäteriverkets tillsynsrollgeografiska område. detI nyasamma
fastighetsregistret. föreslåringår övergripande för Jaghaatt ett ansvar

uppföljning fastighets-för löpande utvärdering ochatt ett system av
registrets kvalitet införs.

finns behovUtredningsarbetet visat det olika skälhar ettatt avav
anteckningförrättningar. föreslårinformation pågående Jag att enom

lantmäterimyndigheten bedömerinförs i fastighetsregistret så attsnart
särskiltanteckningen skallfastighet förrättning.berörs Avav enen

klyvning ochfastighetsreglering ellerframgå förrättningenom avser
förvärdeförändringinnebära risk för väsentligåtgärden kan komma att

i med särskildfastigheten. Anteckningen förses dessa fall rätts-en
verkan.

författningsändringar olika karaktär.Mina förslag kräver av

*

viss samordninghaft i undersökahar uppdragJag att avom en
innebära fördelar vid prövninginstansordningen skulle kunna några av

lantmäterimyndigheternaöverklagande de beslut deav som nya
i principbetänkandet jag detkommer fatta. Redan uttalade ärattatt

avsiktsådan samordning och jag hade förönskvärt med även attatten
flerdet bör finnas möjlighet överklaga i tvåöverväga änattom

instanser.



SOU 1994:90 Sammanfattning 27

Jag organisationsförändringen inte det lämpligtatt gör elleranser
möjligt siktpå behålla skilda instansordningar för förrättnings-attens

beslut och registreringbeslut. Dels skall fastighetsregistreringen ses
del och led i fastighetsbildningen, delsett det ochärsom en av en
myndighet fattar besluten. föreslårJag registre-ävensamma attsom

ringsbesluten överklagas till fastighetsdomstolen och att en gemensam
instansordning införs.

harJag särskildägnat uppmärksamhet frågan hur prövningen av
lantmäteriräkningar skall ske. finnsDet skäl förtalar bortatt tasom
den bestämmelse räkningengör direkt verkställbar. Därigenomsom
kan räkningen komma under domstolsprövning vanligtettsom
tvistemål. Jag dock det finns starkare skäl talar förattanser attsom
fastighetsdomstolen skall frågan.pröva

Mina förslag innebär i princip samtliga beslut överklagas tillatt
fastighetsdomstolen första instans.som

Det har visat sig nackdelarna med begränsaatt överklagande-att
möjligheterna till instansertvå fördelarnaöverväger jagoch föreslår
därför antalet instanseröverprövandeatt kvarstår oförändrat till tre,
dvs. fastighetsdomstolen, hovrätten och högsta domstolen. finnsDet
skäl talar för införa prövningstillstånd i hovrätten.att Frågan börsom
emellertid i vidareprövas sammanhang Hovrättsprocess-ett av
utredningen.

Hi

Mina förslag i detta betänkande syftar bl.a. till komma till rättaatt
med de problem de fmansieringssystemennuvarande lidersom av.
Flera utredningar har tidigare företagits inom det studeradenu
området. ljusetI dessa utredningar kan jag konstatera såväl denav att
beskrivna problembilden de flesta mina förslag välstämmersom av
överens med förslagsställares.andra Dessa förslag har emellertid inte
genomförts.

Mina förslag medför behov mindre anslagsmedel till lantmäteri-av
och fastighetsdataverksamheten. Detta förklaras rationaliserings-av
effekter, kostnadsminskningar besparingar och fastighetsdata-genom
reformens genomförande ökade intäkter från fastighets-samt genom
dataverksamheten. Min bedömning anslagsbehovetär femår efteratt
den organisationens ikraftträdande kommer i storleks-nya att vara
ordningen 180 mkr lägre förän närvarande.
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medelregistrering vid källan skallPrincipen attettses somom
kortaregistreringsarbetet,Verksamhetsmål för såsomolikauppnå

registertillförlitlighet,registeraktualitet ochhandläggningstider, hög
registreringkostnadseffektivitet. Mina förslag avseendeinte minstmen

till förutsätt-möjligt hänsyni fastighetsregistret detgör attatt ta
olikaregistrering vid källanför tillämpa principen ärningarna att om

de förändras.och att
lantmäteriorganisa-målet för denFörslagen leder också mot nya

landskaps-fastighets- ochtionen tillhandahålla grundläggandeatt-
aktualitet tillgodoserinformation i form, standard ochden som

rationaliseringar ochtillsamhällsbehov medverkaangelägna samt att
fastighets-användningenför hanteringen ochminskade kostnader av

verksamhetsområden. Enlandskapsinformation inom olikadata och
vid lant-föreffekt kostnaderna sakägarnaangelägen är attannan

förenklingar iminska till följd bl.a.mäteriförrättningar kan av
nedsättnings-sakägarmedverkan, högreförrättningsförfarandet, ökad

lantmäteritaxa.kostnadsdämpandebelopp och en ny
för förrättnings-instansordningFörslaget skapaatt en gemensam

lantmäteriräkningar innebärregistreringsbeslut prövningbeslut, och av
lantmäterimyndigheterna.ochförenklingar både för sakägarna

möjligt börjabörförslag till fmansieringslösningarMina m.m. om
lantmäteri- fastighets-för ochtillämpas den organisationennär nya

kraft.träder idataverksamhet
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1 Utredningens uppdrag m. m.

1.1 Utredningens direktiv

Utredningens uppdrag lämna förslagär organisation föratt enom ny
fastighetsbildning, fastighetsregistrering, fastighetsdataverksamhet

produktion kartor och landskapsinformationsamt Detav annan m.m.
ingår också i uppdraget inskrivningsverksamhetenöverväga böratt om
integreras i denna organisation och undersöka förutsättningarna föratt

ökat samarbete mellan land- sjökarteverksamheterna.och Direk-ett
tiven för utredningsarbetet i bilagaåterges

1 .2 Utredningsarbetet

Utredningsarbetet i enlighethar direktivenmed bedrivits i etapper.
förstaDen omfattade principöverväganden och huvud-etappen en

struktur genomförandeplan Utredningsarbetet i dennasamt en m.m.
del har resulterat i principbetänkandet fastighetsverksamhetKart- och
i myndighet och bolag SOU 1993:99.

enligtDen andra och avslutande skall direktiven behandlaetappen
frågor bl.a. finansieringslösningar författningsändringar.och Iom
denna ingår också frågan samarbeteetapp ökat mellan land- ochettom
sjökarteverksamheterna enlighetl med vad im.m. som anges
principbetänkandet belyses denna fråga vidareockså perspektiv.ettur
Således behandlas den övergripande frågan ökad samord-mer om en
ning nationellpå nivå mellan intressenter inom det område som avser
geografisk information.

Direktiven beträffande frågan finansiering den skallattanger om
ordnas bakgrund den organisation föreslås. Med anledningmot av som

den fortsatta beredningen de förslag redovisas i utred-av av som
ningens principbetänkande har arbetet inriktats finansierings-mot



30 Kapitel 1 1994:90SOU

fortsatta beredninglösningar resultatet dennamed beaktande av av -
nedan.se

integre-Författningsregleringsfrågorna innefattar dels frågan om
fastighetsbildningen, dels instans-ringen fastighetsregistrering iav

direktivenordningen vid avseendetöverklagande. I det angersenare
instans-viss samordningutredningen skall undersökaatt avom en

Även i frågorordningen medföra fördelar. dessaskulle kunna några
fortsatta beredningenanpassning tillhar det varit angeläget med denen

redovisade förslagen.de i principbetänkandetav
lantmäteri-förRiksdagen frågan organisationbehandlade om en ny

följd1994.fastighetsdataverksamheten först den juni Somoch l en
efter Miljö- och naturresursdepartementet,härav har, samråd med

slutbetänkande flyttatstidpunkten för överlämnandet utredningensav
fram till 22 juni 1994.den

fortlöpande diskuteratsfrågor i betänkandet harDe behandlassom
deltagit.vid vilka flertalet utredningensvid sammanträden, experterav

sekretaria-i olika sammansättning underDärutöver har arbetsgrupper
Utredningen harledning olika sakområdena.arbetat med detets
från myndighetersärskilt inbjudnaanordnat seminarier med personer

själv sekretariatetutanför ochoch organisationer expertkretsen. Jag
informellaåtskilligautredningsarbetets hafthar vidare under gång

företagit antal studiebesök. Jagolika slagkontakter samt ett stortav
varvidfackliga företrädare dessainformerat vid medhar också möten

haft tillfälle framföra synpunkter.även att

1 Principbetänkandet

myndighet ochiprincipbetänkandet fastighetsverksamhetI Kart- och
innebärjag förslag till myndighetsstrukturbolag har lämnat somen ny

fastighets-förs till och300 myndigheter Kart-närmareatt ettsamman
fastigheter.för ochverk regionala myndigheter kartor24samt

uppdragsverk-förjag föreslagit bildandet bolagharDessutom ettav
organisationenproduktion. föreslagit densamhet och Jag har att nya

1995.i kraft juliskall träda den 1
innebär i övrigtFörslagen bl.a. att

såvälmyndigheter lokal, regional central nivå avvecklasoch --
statliga kommunala,som
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fastighetsregistreringen integreras i fastighetsbildningen och samlas-
i statlig organisation,en
kommunerna skall för det fastighetsrättsliga genomförandetansvara-

fastighetsbildningen inom detaljplanelagda områden. skallDettaav
ske administrativt förfarande,ettgenom
inskrivningsmyndigheternas verksamhet skiljs från domstolsväsendet-
och integreras i övrig regionalt bedriven fastighetsanknuten verksam-
het och
myndighetsuppgifter skiljs från uppdragsverksamhet alla nivåer.på-

1 .4 Regeringens proposition

Sedan utredningen överlämnat sitt principbetänkande och detta varit
föremål för remissbehandling har regeringen i propositionen En ny
organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet prop.m.m.
199394:2l4 föreslagit organisation för fastighetsbildning,en ny
fastighetsregistrering, fastighetsdataverksamhet produktionsamt av
kartor och landskapsinformation Förslaget avviker i vissaannan m.m.
delar från mina förslag.

Propositionen innebär Centralnämnden för fastighetsdata ochatt
Statens lantmäteriverk förs till central myndighet.samman en ny
Överlantmätar-, fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndigheter
förs till lantmäterimyndigheter med länen verksam-samman nya som
hetsområde. myndigheter tilldelasDessa bl.a. vidgade samordnings-
uppgifter inom landskapsinformationsområdet. Fastighetsregistre-
ringen avvecklas fristående funktion i fastighets-integrerasochsom
bildningen. Riktlinjer läggs fast för myndighetsutövningen inom
fastighetsbildningsverksamheten. Frågan huvudmannaskap förom
fastighetsbildningen förutsätts bli föremål för fortsatt beredning.

Förslaget innebär vidare begränsad bolagisering vissatt en av
verksamhet genomförs. delDen de nuvarande myndigheternasav
uppdragsverksamhet och produktion inte bolagiseras skiljssom
organisatoriskt från övriga myndighetsuppgifter. tillDetta leder
bildandet divisioner inomtvå myndighetsorganisationenav en-
myndighetsdivision och affársproduktionsdivision. Målet är atten
ytterligare verksamhet skall avskiljas från myndigheten för att senare
bolagiseras eller privatiseras.



32 Kapitel I 1994:90SOU

inskrivningsverksamhetenförslag ändrad organisation förNågot om
fram.läggs inte

Riksdagens1 beslut

tillstyrkte regeringens förslag, beträffandeBostadsutskottet, som angav
förden fortsatta beredningen frågan huvudmannaskapetomav

formerfastighetsbildningsverksamheten bör ske i sådanadenna attatt
inflytande från politiska och andraden för insyn ochutrymmeger

berörda intressen bet. l99394:BoUl9.
bostads-Riksdagen beslutade juni 1994 i enlighet medden l

199394:375.utskottets hemställan rskr.

1.6 uppläggningBetänkandets m.m.

avdelningindelat i avdelningar till Abetänkande A F. IDetta är sex -
samordningsfrågortill finansieringsfrâgor, i avdelningD behandlas E

och i avdelning författningsregleringsfrågorF m.m.
kapitelfinansieringsavdelningarna inleds medVar och etten av

till avdelningen dels avdelningensbeskriver dels bakgrundsom en
nulägesbeskrivninginnehåll disposition. Avdelning innehålleroch A en

utredningsområdetoch redovisning sådana erfarenheter från somen av
återfinnsintressanta finansiell synpunkt. avdelningl Bär ett meraur

alternativaövergripande bakgrundsmaterial begreppsförklaringar,-
vissa nationellafinansieringsformer, frågan upphovsrätt samtom m.m.

huvudfrågorinternationella jämförelser. Utredningens finansiellaoch
redovisar jagi avdelning avdelningoch analyseras C. l Dpresenteras

mina förslag förslagens konsekvenserhärefter överväganden och samt
mina finansie-läsare önskar tillgodogöra sigenbartDenm.m. som

ringsförslag hänvisas till kapitel 20.
samordningsfrågor. Avdelningenavdelning behandlas vissaI E

frågankapitel första kapitel 22 behandlarbestår vilka dettvåav av --
sjö-förutsättningarna för mellan land- ochökat samarbeteettom

kapitel fråganbehandlas i dettakarteverksamheterna. Dessutom om
samordning nationell nivå intressenter inom landskaps-ökad mellanpå

ochinformationsområdet. kapitel 23 redovisas vissa myndighetersI

anknytning till utredningsområdet.bolags tjänsteexportverksamhet med
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Både kapitel 22 och kapitel 23 innehåller avsnitt där jagseparata
redovisar mina förslag inom respektive område.

Avdelning inledsF med mina förslag till författningsändringar,
huvudsakligen till följd fastighetsregistermyndigheternaattav
avvecklas och registerfunktionen integreras i fastighetsbildningen.
Avdelningen består i övrigt kapitel.två Det första dessa kapitelav av -
24 behandlar bl.a. frågan fastighetsregistermyndigheternasom-

uppgifter och arbetssätt hur förrättnings- ochansvar, samt annan
registrering skall lösas i framtiden till följd den organisatoriskaav
förändringen och den tekniska utvecklingen. Kapitel 25 behandlar
frågan överklagande, instansordning och fullföljdsbegränsning ochom
redovisar gällande och alternativa överklagandevägar för förrättnings-
och registreringsbeslut lantmäteriräkningar. Både i kapitel 24samt och
25 återfinns mina sammanfattande bedömningar förslagoch sist i
respektive kapitel.

För underlätta läsningen betänkandet,att kommenteras i detav
följande vissa benämningar myndigheterpå återkommer im.m. som
texten.

Enligt riksdagens beslut tillskapas centralmyndighet ochen ny
statliga lantmäterimyndigheter med länet arbetsområde. Densom nya
centralmyndigheten, består huvuddelen Statens Lantmäteri-som av av
verk och Centralnämnden för fastighetsdata, benämns i detta betänkan-
de det lantmäteriverket. De regionala myndigheterna,nya nya som

överlantmätarmyndigheten,motsvarar de statliga fastighetsbildnings-
myndigheterna och den statliga fastighetsregistermyndigheten i länet,
benämns i detta betänkande lantmäterimyndigheten i länet eller den
regionala lantmäterimyndigheten.

Mot bakgrund regeringens proposition riksdagsbeslutetoch iav
organisationsfrågan har jag frånutgått fastighetsbildning ochatt
fastighetsregistrering också fortsättningsvis, åtminstone tills vidare,
kommer bedrivas vid kommunalaatt myndigheter. Dessa kommunala
myndigheter benämns i detta betänkande lantmäterimyndigheten i
kommunen eller den kommunala lantmäterimyndigheten.

14-07252
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2 Inledning

Enligt direktiven bör utgångspunkt för finansieringslösningarnaen vara
betydande delar berördaatt verksamheter infrastrukturutgörav som

i utsträckning nyttiggörs inomstor andra delar samhället.av
En ytterligare utgångspunkt skall avgifter föratt störstavara svarar

möjliga del finansieringen. Avgiftssystemet skall enkeltsåav vara som
möjligt. Direktiven vidare det angelägetärattanger att systemet
konstrueras på sådant detsätt långtsåett möjligt blir direktatt som en
koppling mellan utförd prestation och avgift.

Vad beträffar avgiftsnivån skall också beaktas vadm.m. som
kommit fram i Fastighetsbildningskostnadsutredningens förslag SOU
1990:9 och remissbehandlingen detta.av

Vad den uppdragsverksamhet baseradär fastighets-påavser som
datasystemet bör i vilkenprövas utsträckning sådan verksamhet i ökad
omfattning bör bidra till finansieringen driften systemet.av av

När det gäller finansieringen den allmänna kartläggningenav
hänvisar direktiven till det regeringsuppdrag M9222797 som
sedermera resulterade i Lantmäteriverkets Lantmäterietsrapport
förslag till inriktning verksamheten l990-talet,under L194 LMV-av

1993:3. Statskontoretsrapport arbeten kring åtkomst geografiskaav
data kan enligt direktiven också underlag förutgöra utrednings-ett
arbetet.

Sedan utredningen sitt principbetänkandepresenterat och detta varit
föremål för remissbehandling har regeringen i propositionen En ny
organisation för lantmäteri- fastighetsdataverksamhetoch prop.
l99394:2l4 föreslagit organisation för de aktuella verksamheternaen

i vissa delar avviker från utredningens förslag. Vissasom frågor har
vidare hänskjutits till fortsatt beredning. Riksdagen har efter behand-
ling i bostadsutskottet tagit ställning till propositionen den l juni 1994.
Detta betänkande grundar sig på detta riksdagens beslut.

l denna avdelning lämnasA i kapitel 3 kortfattad beskrivningen av
vissa frågeställningar berör pris- och avgiftssättning offentligapåsom
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ñnansie-nuvarandedebeskrivningkapitel lämnas4tjänster. I aven
bestårfastighetsområdet. Dennainomringssystemen av

fastighetsbildning,-
fastighetsdataverksamhetochinskrivnings-fastighetsregistrerings-,-

ochm.m.
fastighets-förCentralnämndenbedrivs viduppdragsverksamhet som-

data.

motsvarande sätt.landskapsinformationsområdet påbeskrivskapitel 5I
erfaren-redovisasverksamheternabeskrivnadeochFör en avvar

prissättningsprinciperna.ochñnansierings-tillämpadedeheterna av
principbe-sittiinskrivningsutredningen harochLantmäteri-

myndighets-mellandelsredovisat1993:99 gränsSOUtänkande en
ochegenregiproduktionmellandelsuppdragsverksamhet,och

bedrivsnärvarandeföruppdragsverksamhetupphandling. Den som
behandlingenfortsattainte denlantmäteriet berörsstatligainom det av

förCentralnämndenbehandlas denbetänkande. Däremoti detta av
hängeruppdragsverksamheten. Dettabedrivnafastighetsdata samman

betraktatshuvudsakiprincipbetänkandetiverksamhetenmed att
fastighetsdata-fråninformationtillhandahållandesådantutgöra av

för. Fram-skallframtidenimyndigheten också svarasystemet som
ochfinansieringentillprincip knutenövrigt iiställningen är av

föreslagnadels deproduktertjänster ochsådanaprissättningen pá som
delslantmäteriverket,detdelslantmäterimyndigheterna,regionala nya

tillhandahålla.skallinskrivningsväsendetock
finansie-långsiktigaverksamhetensbehandlasbetänkandeI detta

organisa-genomförandeförkostnaderbl.a.innebärring. Det att av
behandling.tillintetionsförändringen tas upp

träffasavtalSådanaC-avtalen.avgränsning de s.k.berörEn annan
mätnings-medvissa kommunerLantmäteriverket ochmellan egen
fastighets-vidmedverkarkommunernainnebärorganisation och att

förskall utgåersättningdenreglerar ocksåAvtalenbildningen. som
medverkanformavtalsreglerademedverkan. Dennakommunens av

betänkande.vidare i dettaintebehandlas
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3 Pris- och avgiftssättning på
offentliga tjänster

Myndigheter inte,äger uttryckligt stöd i lag eller förordningutan eller
i särskilt beslut regeringen,ett avgifterrätt för ochatt ta utav varor
tjänster de tillhandahåller. Detta framgår 3 § avgiftsförord-som av
ningen 1992:191. Med stöd det generella bemyndigandet i 4 §av
avgiftsförordningen kan myndighet dock avgift tillhandahållamoten
vissa uppräknade och tjänster verksamheten tillfälligärvaror om av

och mindre omfattning.natur Avgiftsförordningen och dessav
tillämpning beskrivs ingående i avsnitt 8.2.1. I dettam.m. mera
sammanhang bör vidare de bestämmelsernämnas i 7 § datalagen
1973:289 reglerar möjligheterna till försäljning uppgifter frånsom av

personregister.ett

3. 1 Prissättningsproblemet

Prissättningen lantmäteritjänsterpå har analyserats bl.a. i 1974 års
Översynutredning angående lantmäteritaxan Ds 1975:2.B detIav

följande utgångspunkt kort sammanfattning dennages som en en av
utrednings beskrivning prissättningsfrágan.av

Utredningen urskiljer två extremfall prissättningsproblemet iav
offentlig verksamhet.

Det dessa föreligger det frågannär sådan offentligärena av om
produktion för vilken någon prissättning inte möjligär på grund attav

eller tjänsterna inte föremålär för individuell konsumtion.varorna
Sådan offentlig produktion imåste princip skattefinansieras s.k.-
kollektiva nyttigheter. Mycket det brukar benämnas centralaav som
myndighetsuppgifter hos de offentliga kan fallasägas underorganen
begreppet kollektiva nyttigheter.

Det andra extremfallet utgörs sådan offentlig produktionav som
resulterar i renodlat individuella eller tjänster för vilka detvaror
existerar dominerande privat marknad föroch den offentligaen ett
producenten utifrån givet pris principiellt inte kan påverkas.som
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fall eftersomiexisterar inte dessaprissättningsproblemegentligtNågot
marknadspriset ärpåverkaoffentligamöjligheten för det organet att

begränsad.högst
mellan dessafallerproduktionoffentlig extremgrupperFör som

delsden,avgiftsbeläggamöjligti princip attdels detgäller är attatt
producenten.påverkasgrad kanavgiftsnivån i varierande av

avgiftsuttagriktlinjer för3.2 Några

redovisadelantmäteritaxanangåendeutredning1974 översynårs av
avseendenvissade i ärprinciper mot-också ävennågra omsom,

avgiftsuttag.vidgällautredningen bordeenligtstridiga,

skilda resul-verksamhetsområden utgöravgiftsbelagdaOlikaa som
visstfrånIntäkterkostnader.sinatatområden bör bära ettegna
inomfinansiera underskottförinte användasbörresultatomrâde att

motiveratsärskilt närönskemål ärresultatomrâde. Dettaannatett
kundgrupper,olikasig tillvänderresultatområdeninom skildaman

områdenabeträffande någotmyndighetenfallsärskilt i de då av
karaktär.tvingandeverksamhetenoch ärintar monopolroll aven

nödvändig föribland bliprincip kanfrån denna attAvsteg en
ibl.a.och harfinansiella målsittmyndighet skall kunna uppnå
iavgiftsmaktentill reglernai förarbetenavissa fall förutsätts om

regeringsform.1974 års

enskilda ellerdiskriminerandeinte verkaAvgiftsuttag börb gentemot
prisdifferentieringar påprincip innebärkundgrupper. Denna att

inte börkunderna göras.karaktäristika hosallmännagrund av
kundennyttjaren äromständigheten ettdenSålunda attt.ex.anses

tillberättigainteregelkommunaltstatligt eller enannat organ som
avgiftshänseende.isärbehandling

inte någotinnebär däremoticke-diskrimineringPrincipen om
olikaigrundsinprisdifferentieringsom harför atthinder sådan

olika kostnader.förorsakarkunder

möjligaibör störstaför avgiftsuttaget, ut-Principernac taxan,
förlättöverskådligaenhetligaochsträckning enkla samt varavara

denönskemåletkundennyttjaren. Häri ligger också taratt somom
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i anspråk offentlig nyttighet möjligt i förväg skall kunna fåen om
besked eller själv räkna fram den avgift han har erlägga. Avom att
detta önskemål följer generell preferens för s.k. saktaxor, dvs.en

avgift i förväg definierad prestation, i förhållandeen tillper
tidtaxor. Vid tillämpning tidtaxa blir det slutligt debiteradeav
beloppet beroende den tid myndigheten lagt detpåav som ner
enskilda uppdraget.

d Ett parallellönskemål till c i stället frånutgår myndighetenssom
behov avgiftsuttagetär skallatt lätt administreraegna ochattvara

följa Bl.a. bör för- och efterkalkyler kunna upprättas.upp.

e vissaI fall kan särskilda åtgärder behöva vidtas i uppbyggnaden av
principerna för avgiftsuttaget för kunderna optimaltatt styra mot ett
utnyttjande myndighetens Detta kan skeav t.ex.resurser. genom
särskilda rabatter för utnyttjande perioder med lågt kapacitets-av
utnyttjande. Dessa rabatter företagsekonomisktär motiverade och
måste särskiljas från den prisdifferentieringnoggrant beskrivssom
under punkt b.

Avgiftsuttaget bör i övrigt så utformat det bl.a. främjarattvara
intresset effektivuppnå användningatt samhällsresurserna ochen av
även avnämarna den avgiftsbelagdastyra produktionenav mot ett
optimalt utnyttjande myndighetensav resurser.

3.3 Erfarenheter

Verksamheten inom det aktuella utredningsområdet faller både inom
det område har beskrivits kollektiva nyttigheter och inom detsom som
område resulterar i individuella tjänster med dominerandesom en
privat marknad. En del verksamhetenstor faller emellertid mellanav
dessa grupper.

Frågan kollektiva nyttigheter och prissättning sådanaom m.m. av
har blivit alltmera aktuell i och med delar den verksamhetatt stora av

bedrivs inom fastighets- och landskapsinformationsområdenasom
kommit betraktas delatt landets infrastuktur.som en av

De riktlinjer för avgiftsuttag redovisats i avsnitt 3.2 utgörsom en
grund för avgiftskonstruktion. Dessa principer kan docken inte
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förspecifikaOmständigheteravgiftskonstruktionen.få styraensamma
avgifts-ochprissättnings-förbeaktasverksamheterolika mäste att

verksamheterna.medsyftetmotverkainte skallsystemen
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4 Fastighetsområdet

dettaI kapitel behandlas följande delområdentre

avgifter för fastighetsbildning,-
fastighetsregistrering, inskrivnings- och fastighetsdataverksamhet-

samtm.m.
den uppdragsverksamhet bedrivs inom Centralnämnden försom-
fastighetsdata.

Vart och avsnitten avslutas medett sammanfattning erfaren-av en av
heterna nuvarande ñnansierings- och avgiftsprinciper.av

4.1 Avgifter för fastighetsbildning

Principerna för den gällande för lantmäteriförrättningar träddetaxan
i kraft den l januari 1972 1971:1101. Detta skedde efter riksdagens
ställningstagande och i samband ikraftträdandetmed denav nya
lantmäteriorganisationen. Dessförinnan fanns skilda för dettaxor
statliga lantmäteriet lantmäteritaxan och för fastig-kommunernas- -
hetsbildning stadsmätningstaxorna.-

Avgifterna Ävenskall täcka kostnaderna för verksamheten. den
kommunalt bedrivna fastighetsbildningen finansieras enligt samma

Inbetalning avgifter förtaxa. fastighetsbildningsverksamhetall skerav
till Lantmäteriverket. Genom särskild återbäringstaxa erhålleren
kommunala fastighetsbildningsmyndigheter ersättning för sin verk-
samhet.

Lantmäteritaxans huvuduppgift åstadkomma kostnadstäckningär att
för fastighetsbildningsverksamheten. Avgiften skall till denanpassas

varje förrättning medförnytta för vederbörande fastighet.
Principen full kostnadstäckning kan aldrig leda till såom ett

fulländat varkenuttagssystem elleröver- underskottatt viduppstår
respektive budgetårs slut. Behov därföruppstår instrumentettav som
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reglerEnligt deresultatutjämning mellan budgetåren.vissmedger som
myndig-statligamöjligt för deocksågäller dettaför närvarande är

principiavseddanslagskonstruktion ärLantmäteriverketsheterna. att
kredit i Riks-rörlighärfördisponerarfylla syfte. Verketdetta en

Möjligheterbudgetårsgränserna.kan belastasgäldskontoret översom
den10tillöverskottackumuleratfinns balansera procentettatt avupp

medellikvidaVidare kanomsättning.verksamhetensavgiftsbelagda
i Riksgäldskontoret.räntebärande kontoplaceras på

bestämmelseräldreNågot4.1.1 om

enhetligt1971ikraftträdandet årsföregälldeDe taxataxor varavsom
åtgärdsobjektvarjeprincipenenligtutformadeuppbyggda och att

idock sedangälldesina kostnader. Dettaskulle bäraindividuellt
till 60 procentsubventionbetydande uppersättningen inräknats aven

därlandsbygden,särskiltförrättningar, påantalvidstatsmedel ett stort
sakägarna.bli ifrågasattkundetill kostnadernai förhållandenyttan av

förrättningarförtillämpadessakersättningersättningFast av
19601950, 1952 ochfrånlantmäteritaxornaenhetlig äldreDenatur.

förrättningsåtgärder.för flestasakersättning debyggde på typer av
docktillämpadeslantmäteritaxa19601966 i årsEfter ändring år

avstyckningfastigheternybildningförsakersättning endast genomav
understigandemed arealförendast lottertomtmätning ocheller en

Även förtidersättningtillkomavstyckningarför dessa0005 kvm.
arbete.fyra timmarsarkivutredningmätning eller utöverexempelvis

enskildakostnaden i dettillanpassadeheltsåTaxorna gott somvar
fallet tidtaxa.-

begärderiksdag översyn1970samband med årsl att aven
åstadkommaönskvärdhetenlantmäteritaxan påtalades att merenav

utredning här-förrättningskostnaderna. Denskälig fördelning somav
före-Lantmäteristyrelsenuppdrag verkställdesregeringensefter på av

förrätt-tillgodosesborderiksdagens uttalandeslog attatt genom
varjetill denanpassadesbättreningsavgifterna på sätt nyttaett

nyttoprincipen.berörd fastighetmedförde förförrättning
särskiltekonomisktinnebar ocksåförslagLantmäteristyrelsens att

förrättnings-särskild s.k.belastas medbärkraftiga objekt skulle en
medObjektöverstiga självkostnaden.100vilken med kr skulleavgift

förrättnings-dennaekonomisk bärkraft skulle erhållasämre moten
emellertidDepartementschefensubvention. ansågavgift motsvarande
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sådant förslag skulle innebäraatt ett olämplig kostnadsöverföringen
mellan olika sektorer. En skäligare fördelning förrättnings-av
kostnaderna skulle i stället åstadkommas avgiftssättningenattgenom
vid flerlottsförrättningar justerades. Vid sådana förrättningar var
nämligen avgiften väsentligt lägre styckningslott vid enlottsför-änper
rättningar vilket i sin innebar den påfallandetur avvikelsen frånmest
nyttoprincipen i den dittills gällande taxan.

4. 1 .2 Nedsättning enligt lantmäteritaxan

denI gällde före 1972taxa fanns regler för nedsättningsom av
taxeavgiften automatisk eller särskild. Den automatiska nedsättningen-
avsåg särskilda förrättningsåtgärder eller förrättningar för jordbruks-
och skogsbruksändamål. Särskild nedsättning i flertaletansågs fall inte

subvention korrektionutan taxeavgiftenvara en fören t.ex.av en
förrättning återkallats, inställts eller ellervägrats taxebeloppetnärsom
stod i uppenbart missförhållande till fastighetens värde eller om
förrättningen allmänstörre betydelse. Den automatiskavar av
nedsättningen kom upphöra i och med 1971att års I ställettaxa.
infördes bl.a. innebar möjligheterett system nedsättasom att
ersättningsbeloppet med visst procenttal under förutsättning att
ersättningen stod i missförhållande till den förrättningennytta som
medförde för sakägarna.

1974 års utredning angående översyn lantmäteritaxanav attangav
de dittillsvarande reglerna för subvention och nedsättning inte i någon
större grad bidrog till befrämja sådana förrättningaratt detsom ur
allmän synpunkt angeläget till stånd.mest Taxebeloppetattvar
kunde nedsättas ersättningen istod missförhållandeuppenbart tillom
den förrättningennytta medförde för fastigheten och förrättningensom

betydelse från allmän synpunkt. Nedsättningvar kundeav ske med
belopp skäligt med hänsyn särskilt till densom var nytta som
förrättningen medförde för fastigheten fick inte överstiga 50men

ersättningsbeloppet.procent Nedsättning fickav även ske när
fastighetsbildningsmyndighetens beslut undanröjts eller förrättningen
inställts. Också andra särskilda skäl kunde motivera nedsättning.

Utredningen gjorde studie vilkaöver lantmäteriförrättningaren
somborde komma i fråga för nedsättningar. Som uttalad princip fören
nedsättning ersättningsbeloppet borde, enligt utredningen,av gälla att



1994:90SOUKapitel 446

därförståndtillinte kommerförrättningarna attförst visar sigdet att
Därefter måste prövaskostnaderna.villig betalaintesakägaren är att

i andrakostnaderminskadesådanaåstadkommerförrättningarnaatt
önsk-skäligt ochbetraktasdet kanför samhälletsammanhang att som

förrättningskostnaden.ideltaintressevärt attegetstatensur
utredningenenligtbordegrundläggande ståndpunkt attEn envara

ekonomiskamedfördenendasttill ståndkommaförrättning skall om
och dettaförrättningskostnadernaöverstiger oavsettmervärden omsom

intealltsåbordeeller Detsakägarenbetalasdessa staten. ansesavav
kostnaderna uppvägsförrättningarutföramotiverat attutan avatt

fastighetsbildningslagstiftningen. Närbåtnadsvillkoreti-jämförvinster
tilllederstorleksordningen deinte denvinstersakägarnas är att enav

vinster kankompletterandeförrättningansökan måste prövas omom
Är förrättningintefallet bör någonintehåll. dettafrånerhållas annat

till stånd.komma
enligtfrågaiborde kommaförrättningar närmastDe var,som

sammanläggningar,fastighetsregleringar ochutredningen, avsersom
jämförelseorimliga vidförefallerkostnadernaochåtgärder närsmärre

härvid:exempelberörd mark. Sommed värdet angavsav

Överföring fastigheterangränsandetillfastighetsreglering avgenom-
ochdiken,behov,för samfällt vägar, grustagmark t.ex.avsattssom

ändamål.förnyttjasinteochandra täktplatser avsettsom

Överföring fastigheterangränsandetillfastighetsreglering avgenom-
i skogsmark.företrädesvisslåtterområdenochskiftade myrar

inte behövsservitutför upphävandeFastighetsreglering t.ex.somav-
s.k.fall kanvissamulbeten. I ävenskogsfång ochmyrtäkter,vägar,

kategori.till dennavillaservitut hänföras

medfrämstfastighetsindelningenförFastighetsreglering att sanera-
tätbebyggelse-inomrestkaraktärområdenmindreavseende på av

markvärdenaoch ärbebyggelseutvecklingendärområden avstannat

låga.

ägovidd.fastigheter utgörSammanläggning gemensamsomav-
samfällighetregistrerasägoviddenundviksåtgärdenGenom att som

fastighetsregistret.i
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Fastighetsreglering för exempelvis till kommunägd fastighetatt-
överföra restområden enligt gällande detaljplan skall ingå isom
allmän plats.

Beträffande förrättningar handlagda enligt lagen äganderättsutred-om
ÄULLning och legalisering utredningen samhället påattangav

grund sitt tidigare agerande eller brist agerande åtagit sig vissapåav
uppgifter och kostnader fullföljas.måste fastEn praxis hadesom
utarbetats innebar 50 ersättningen nedsattes vidatt procentsom av
äganderättsutredningar förordnandedär utfärdats länsstyrelsen.av
Utredningen fann inte motivnågra ändra denna kostnadsfördel-påatt
ning.

Utredningen sökte beräkna den samhälleliga nedsätt-nyttan av
ningsberättigade förrättningar. visade sigDetta emellertid svårt.vara
I stället valdes studera vissa oomtvistliga kostnadsbesparingar.att En
fastighets eller fastighetsdels försvinnande samhällets register ochur
handlingar innebär besparing för samhället. Utredningen beräknadeen
samhällets kostnader vid befattningen med fastigheter det gällernär
fastighetsregistrering, fastighetstaxering och inskrivningsväsende.

Kostnaderna för dessa verksamheter slogs fastighet och skifteut per
kapitaliserades efter 8,25samt räntesats under 30 år.procenten om

Härvid erhölls nuvärdet de årliga kostnaderna, i 1974 årsav som
kostnadsläge uppgick till 302totalt kr.

Med iutgångspunkt ovanstående föreslog utredningenresonemang
avgift för fastighetsreglering eller sammanläggningatt medför attsom

fastighet, skifte, servitut eller samfällighet mindre omfattning ellerav
betydelse kan avföras fastighetsregistret skall nedsättas belopput ett

300 kr för varje sådant avförande. Nedsättningen, skulleom som
betalas statsverket, skulle dock maximeras 50till denav procent av
sammanlagda avgiften för förrättningen. fråga avgift förI ägande-om

ÄULL,rättsutredning enligt förordnande meddelats läns-varom av
styrelse, föreslogs ingen förändring nedsättningen.av

Till följd utredningens förslag infördes i lantmäteritaxan den lav.
juli 1976 nedsättningsbestämmelser i enlighet förslaget.med

Utredningen pekade vidare depå städningsförrättningar detatt som
här fråganär i regel innehåller ringa fältarbete och oftast inte ärom

brådskande varför de fördelmed för sysselsättningsplanering-naturav
kan förläggas till vinterhalvåret eller andra tider dä arbetsbe-en

lastningen lägre.är Förrättningarna borde också lämpliga attvara
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föreslogutredningenkonjunkturväxlingar ochför utjämnautföra attatt
hosi uppdragskullevid konjunktursvackorLantmäteriverket attges
för300angivna krdetilläggsbeloppregeringen hemställa utöverom

ytterligareförområdeocheller visstviss tidunderstädningsarbeten att
verksamheten.stimulera

utvecklingoch desslantmäteritaxa19714.1.3 års

handläggsförrättningtillämpliglantmäteritaxa på1971 ärärs avsom
ellermyndighetvid sådantjänstemanfastighetsbildningsmyndighet, av

förrättnings-förordnadfastighetsbildningsmyndighetsärskild, avav
fastighetsbildningslagen,enligtåtgärderinnebärDetta attman.

exploateringssam-ledningsrättslagen, lagenanläggningslagen, om
handlagdalegaliseringäganderättsutredning ochverkan och lagen om

förkostnader bl.a.Vissaenligt dennaskall debiterasenligt taxa.ovan
ersättningarsyssloman täckssakkunnig ochanlitande somgenomav

debiteras sakägarna separat.
verksamheten,förkostnadernai princip täckaAvgifterna skall

administrationen.centralaregionala ochför deninklusive kostnaderna
principerföljandebygger bl.a. påTaxan

kostnads-fulluppvisahelhetskallförrättningsverksamheten som-
täckning,

förrättningvarjetill denförrättningsavgifterna skall nyttaanpassas-
respektive fastighet,medför för

syftende ärfårkostnadstäckningen intefulla äventyraden som-
verksamhetenförenade med samt

olika sektorer.överföras mellanskall intekostnader-

januari 1972 innebarden 1från och medinfördes ettDen taxa som
sakersättningsdebiteringgenerellinförandeförsta mot somsteg enav

speglingangivits skulle utgörai enlighet med vad avenovansom
riktning vilketflera iföljdesnyttoprincipen. Detta steg sammaav

medfrän ochfastighetsbildningsätgärderi i princip allaresulterade att
efter åtgärdstyp.1977 debiterades

areal-infördesutveckling. Då övre1979 vände dennaUnder en
avstyckningar ochsakersättningsdebiteradeför5 hektar,gräns,

1985 till hektar. Frånsänktesfastighetsregleringar. Denna gräns ett
fastighetsbestämning efter tid.debiteras all1983
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Under 1989 infördes möjlighet vid förrättningar störreatt av
omfattning och där debitering skall efterske tidsåtgång träffa skriftligt
avtal ersättningens storlek.om

4.1.4 Lantmäteritaxans innehåll och tillämpning

Fastighetsbildningsverksamheten under budgetåret 199293omsatte
438 mkr. Statliga fastighetsbildningsmyndigheter, SFBM, svaradeca

för 401 mkr och kommunala, för 37KFBM, mkr. Av omsättningen
svarade sakägarnas avgifter för 424,5 mkr medan återstoden, 13,5 mkr
tillfördes verksamheten i form anslag för nedsättning sakägarnasav av
avgifter.

Antalet avslutade förrättningsåtgärder fördelade statligpå SFBM
och kommunal fastighetsbildningsmyndighet KFBM redovisas i
tabell

8788 8889 8990 9091 9192 9293

SFBM l9 945 20 860 21 898 24 075 23 392 20 224

KFBM 6294 4884 8394 4 651 4 427 3 879

TOTALT 25 574 25 348 26 737 28 726 27 819 24 103

Tabell Totalt antal avslutade forrättningsåtgärder vid statlig SFBM och
kommunal fastighetsbildningsmyndighet KFBM.

Av antalet ärenden under de svaradeåren avstyckningarnasenaste sex
för 38 fastighetsregleringar för 40procent, anläggningsåtgärdprocent,
för 9 och ledningsrättsåtgärd för 6procent procent.

Den statliga förrättningsverksamheten har under och devart ett av
haftåren kostnadersenaste och intäkter enligt tabell 2 nedan.

Motsvarande statistik saknas för den kommunala förrättnings-
verksamheten.

I detta sammanhang bör det inämnas tabellen redovisadeatt
Överskottet behållningen före avsättning till bl.a. konsolideringavser
och förräntning statskapitalet. Avkastningskravet på statskapitaletav
165 mkr uppgick under budgetåret 199293 till 15 mkr.
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9293919290918990

400,6INTÄKTER 412,6379,3315,3

395,9 387,1361,6298,7avgifter och

13,516,717,716,6nedsättning

388,1384,5354,0301,6KOSTNADER

ÖVERSKOTI 12,528,125,313,7

103,2 %107,396%% 107,1104,5Kostnadstäckning

statliga% för denkostnadstäckningkostnader mkrIntäkter ochTabell samt
förrättningsverksamheten.

för totaltavstyckningsförrättningarsvarade199293budgetåretUnder
fastighets-lantmäteriet ochstatligaför detintäkterna42 procent av

svarade påAnläggningsförrättningar40förregleringar procent.
för 5ledningsrättsförrättningarochför 7motsvarande sätt procent

procent.
tidersättningsakersättning,ersättningEnligt utgårtaxan som

ersättningenträffaskansökandenskriftligt avtal medvarom omom
ersättning.särskildochomfattningförrättningen störreär av

sakersättning1984 skallefterinkommeransökningardeFör som
förbetalas

Eventuellhektar.överstigandeejklyvningavstyckning och ett-
tid,efterklyvning debiterasvidförhandlingsledningvärdering eller

sammanläggning,-
hellerhektar.överstigande Inteejfastighetsreglering ett om-

klyvning ochavstyckning ellersamband medutförs iåtgärden
kostnaderna.överstigerpåtagligtregleringenersättningen för

efter tid,förhandlingsledning debiterasvärdering ellerEventuell
legaliseringäganderättsutredning ochenligt lagenförrättning om-

samt
föreskrifterenligtinställtsavvisats ellerförrättning somsom-
vid handlägg-integäller dockmeddelar. DettaLantmäteriverket ny

förförrättningvid inställelseförrättning elleråterförvisadning avav
får i vissaFastighetsbildningsmyndighettidersättningvilken utgår.

sakersättning.förställetbetalas itidersättning skallfall besluta att
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samtliga1 fall beräknas ersättning från för varje angivetåtgärdett
grundbelopp. Härutöver ersättning i form tilläggsbelopputgår av
beroende antal berördapå fastigheter och eller berörd areal. Utöver
sakersättning betalas tidersättning för merarbete eller merkostnad som
orsakas förrättningen sakägarens utförspå begäran vid vissattav
tidpunkt eller särskild åtgärd inte nödvändig ochärattav som som
vidtas begäranpå sakägaren.av

minstDen kostsamma avstyckningen, tomtplats understigandeen
0005 kvm, avslutas under 1994 enligtkostar 12 550 kr.taxansom

För nästkommande styckningslott till och med den femte uppgår
motsvarande kostnad till 9 115 kr för styckningslottoch denutöver
femte 5 160 kr. Kostnadsutvecklingen för avstyckning normalav en
tomtplats för bostadsändamål redovisas i tabell 3 nedan.

1990 1991 1992 1993 1994

Avgift 9 695 37510 255 12 010 12 550

Tabell Avgiftsutvecklingen i löpande priser kr för avstyckning av en
normaltomt.

minstDen kostsamma fastighetsregleringen avslutas under 1994,som
berör fastighetertvå och där berörd reglerad areal understigersom

5 000 kvm betingar pris ll 180 kr. Avgiftsutvecklingen förett av en
fastighetsregleringsförrättning redovisas i tabell 4.

1990 199 1993l 1992 1994

Avgift 9 530 10 200 10 91010 910 ll 180

Tabell Avgiftsutvecklingen4. i löpande priser för den enklaste fastighets-kr
regleringsåtgärden.

Tidersättning betalas, i fallde angivits betalningutöver närsom ovan,
sker efter sakersättning dvs. vid ansökningar berörsom

avstyckningar där förarealen nybildad fastighet överstiger etten
hektar,

fastighetsbestämning,
inrättande gemensamhetsanläggning samtav
upplåtelse ledningsrätt.av
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Tidersättningen tidsåtgången för förrättningen ochberäknas efter ett
belopp i kronor timme för olika personalkategorier. Beloppenper
varierar mellan 300 630 timme. tidsåtgångenkr och kr Närper
bestäms skall restiden inte inräknas.

Särskild enligt Lantmäteriverkets föreskrifterbetalasersättning när
särskilt dyrbar utrustning eller instrument ellerhar använts när en

anlitats för utföra tekniska specialarbeten.underleverantör har att
förSärskild ersättning får för material och redskapockså ut samttas

i fall tidersättningdet skall betalas.transporter
Nedsättning fastighetsregleringersättningsbelopp skall skeav om

eller sammanläggning medför fastighet eller samfällighet mindreatt av
betydelse inte redovisas i fastighetsregister eller fastighets-behöver att

skiftereglering medför redovisning blir obehövlig för ellersådanatt
förservitut mindre betydelse. Nedsättningen skall till 550 kruppgåav

varje skifte servitut,sådan fastighet eller samfällighet eller sådant eller
dock 50 ersättningen för fastighets-högst den sammanlagdaprocent av
regleringen sammanläggningen. fastig-eller Motsvarande gäller enom
hetsreglering medför mindre avförasservitut betydelse kanatt urav
fastighetsboken eller inskrivningsregistret.

Nedsättning skall med 50 för äganderättsutred-också ske procent
ÄULLning enligt förordnande meddelats länsstyrelse.när av

ersättningensakägare tillhandahållit hantlangning skallHar en
enligt skäligtreduceras med belopp.taxan ett

tilllantmäteriverk meddelar föreskrifter och allmänna rådStatens
lantmäteritaxan.

Taxekalkylering4.1.5

Lantmäteritaxans ersättningsbelopp kalkylunderlagbygger på som
framtagits Lantmäteriverket. Tidersättningen beräknas för kate-av sex
gorier baserade tjänstemannens lön. Ersättningen beräknas medpå

i respektive personalkategoris timkostnad, löne- ochutgångspunkt
prisutveckling restidsfaktor.påläggsfaktor och Saktaxebe-samt en en
loppet beräknas med i bl.a. antalet nedlagda arbets-utgångspunkt
timmar sakdebiterad tidersättning föråtgärd och beräknadper
respektive kategori. konstruerad flerlottsavstyckningarTaxan är så att

förmerbelastas skapa för lägre för enlottsav-att utrymme taxaen
styckningar.
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Kostnadsunderlaget för lantmäteritaxan kan delas in

Direkta kostnader sådana kostnader kan hänföras till ettsom- -
särskilt kostnadsstâlle och endast förrättningsverksamhetavser
personkostnader, resekostnader m.m..

Indirekta kostnader sådana kostnader kan hänföras till visstsom- -
kostnadsställe hela verksamheten och fördelasmen som avser pro-
portionellt mellan förrättningsverksamheten och övrig verksamhet
lokaler, telefoner m.m..

Gemensamma kostnader sådana kostnader uppstår grundsom- -
verksamhet och berör antingen enbart för-av gemensam som

rättningsverksamheten eller hela verksamheten. fördelasDe senare
proportionellt mellan förrättningsverksamheten och övrig verk-
samhet. fördelningDenna sker varjepå aktuell ansvarsnivå lokalt,
regionalt och centralt.

För kunna beräkna den skall gälla iatt framtidentaxa ochsom som
skall full kostnadstäckning krävs bl.a. bedömningar vilkenge en om

förrättningar ansökningar kommertyp ochav attsom nya avse som
förväntas avslutas under giltighetstid.taxans

Nämnda krav underlag medför de kalkylerattm.m. som
utarbetas till grund för taxesättningen relativtär komplexa. Bilden
kompliceras ytterligare Övergångsbestämmelser för ansökningarav som
inkommit eller avslutas före respektive efter vissa tidpunkter. Taxans
uppbyggnad och konstruktion förutsätter vidare omfattandeatt en
samling med bestämmelser tillämpning utfärdasmåstetaxansom av
Lantmäteriverket.

Återbäringstaxan4. 1.6

Som angivits betalar sakägarna vid förrättning ersättningovan en
enligt till Lantmäteriverkettaxan även förrättningen handlagtsom av
kommunal fastighetsbildningsmyndighet. kompenseraFör kommu-att

för sina kostnader betalas ersättning enligt den s.k. återbärings-nerna
taxan.
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ikraftträdandetinförfaståterbäringstaxan ladesPrinciperna för av
grundläggande1972.januari Enlantmäteritaxan den lden nuvarande

delerhållaprincip skall såitanke kommunerna storatt avvar
nedlagdaför detkostnadernagenerellttaxebeloppet motsvararsom

utförtfastighetsbildningsmyndighet hadestatligarbetet om en
motsvarande arbete.

fastighetnybildadtaxebeloppskillnaderna iföljdSom att peraven
tillkostnadsskillnadernatill verkligaförhållande dei samt attsmåär

genomsnittligt haftfastighetsbildningsmyndigheternakommunalade en
detutformats såharflerlottsavstyckningarandel attstörre taxan

fastighets-kommunalaför denyttoprincipen medföröverskott som
lantmäteriorganisa-statligaöverförs till denbildningsmyndigheterna

beloppockså deåterbäringstaxan konstruerats såVidaretionen. har att
enlottsavstyckningarför ärmyndighettill kommunalöverförssom

hängersakbelopp.lantmäteritaxans Dettastatligadenlägre än samman
avstyckningarna bedömtsför de aktuellakostnadernamed att vara

förrättningsmyndig-statligainom demotsvarande kostnaderlägre än
förrättningsåtgärderövrigaVadverksamhetsområden.heternas avser

beloppmotsvarandemedlantmäteritaxanenligtsammanfaller beloppen
återbäringstaxan.i den s.k.

Återbäringstaxan samband medisuccessivt ändratshar att
lantmäteritaxan ändrats.iersättningsbeloppen

Erfarenheter1.74.

Lantmäteritaxan kostnadstäckning.fulltilllevt kraven påhar upp
ackumulerade1974sedan årvarierat DetResultatet har åren.över

1993 till 36 mkr.halvårsskiftetuppgick vidresultatet
för fleravarit föremålemellertidtillkomsten harSedan taxan

nämligenutredningar

Översyn lantmäteritaxan BDsangående1974 utredningårs av --
1975:2,

1982:4lantmäteritaxa Ds Bolantmäteritaxeutredning1980 Nyårs --
samt

fastighets-Kostnader förFastighetsbildningskostnadsutredningen-
1990:9.bildning SOUm.m. -
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Centrala frågeställningar i dessa och i utredningar inomandra
lantmäteriområdet har bl.a. varit:

Köpmotstånd vissa förrättningstyper, vilket bl.a. innebärmot att-
vissa allmän synpunkt önskvärda förrättningsâtgärder inteur
kommer till stånd sakägarna i stället väljer reglera sinautan att att
inbördes fastighetsförhállanden pá köpmotståndsätt. Detta kanannat
motverkas t.ex. genom

nedsättningar,
förenklingar i förrättningsförfarandet,
rationaliseringsätgärder,
ändrad taxekonstruktion bl.a. sak-tid och

kostnadsfördelningsgrund mellan sakägare och detannan
allmänna.

Kostnadsunderlagets omfattning avseende bl.a.-
primärkartorstomnät, ekonomiska kartan grundläggandesamt

MBK,
utvecklingsverksamhet,
stöd tillsynoch samt
konceptet för geografisk fastighetsindelning GFI avsnitten se- -
15.2.1.

Andra frågor diskuterats bl.a.ärsom-
enklare med andel tidersättning,störretaxa en

áterbäringstaxan till kommunal fastighetsbildningsmyndighetom
bör avvecklas,
delegering till Lantmäteriverket eller kommunerna fastställaatt

ochtaxan
ökade bidrag till s.k. städningsförrättningar.

Huvuddelen de förslag till lösningar i tidigareav presenteratssom
utredningar har inte kommit till genomförande. Den problembild som
redovisats framför allt vad köpmotståndet vissa förrättningarmotavser
kan bekräftas denna utredning. förslagDe till integreringav av
fastighetsregistrering i fastighetsbildningen redovisats i Lant-som
mäteri- och inskrivningsutredningens principbetänkande SOU
1993:99 och sedermera i regeringens proposition Ny organisation för
lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet prop. 199394:214m.m.
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fastighetsregistreringenshurfråganaktualiseringmedför omaven
skall ske.framtida finansiering

ochinskrivnings-Fastighetsregistrering,4.2

ghetsdataverksamhetfasti m m. .

ochinskrivnings-fastighetsregistrering,finansieringförDet system av
ifastladesgällerför närvarandefastighetsdataverksamhet som

i strävandenaled13198384:100 bil.budgetpropositionen ettsom--
skattsedelntidigare överi statsbudgeten. Denminska underskottetatt

avgiftsbelagd.härvid blifastighetsregistreringen föreslogsbekostande
intedensådantmöjligt utformas på sättlångtAvgiften borde så attett

skulle denSamtidigtden.skall betalaför demblir alltför kännbar som
avgiftfastighetsregistret. Enhadedem mest nyttatas ut avsomav

lantmäteriförrättningarföravgiftensamband mediskulle erläggassom
hög.bli alltförskullefastighetsbildningskostnadenmedföraansågs att

expeditions-vissahöjningiAvgiften skulle stället tas ut avgenom en
inskrivningsmyndigheterna.vidavgifter

heltfinansieringssystemetutgångspunkten för detEftersom varnya
kommunalaför denkostnadernaemellertid intestatsñnansiell skulle

avgiftsunderlaget. Kommunernairäknasfastighetsregistreringen
utföravillefortsättningsvisocksåvälja defrihethaansågs att om

och alltsåtidigare gällt,villkorfastighetsregistreringen under de som
överlåtaellerför verksamheten,för kostnadernasjälva attsvara

verksamheten på staten.

utredningarLantmäteriverkets4.2.1

byggde påfinansieringsprincipernadeStällningstagandena om nya
diskuterasutredningarLantmäteriverket. dessaIutredningar utförda av

fastighetsregistreringsverksamheten,föralternativa avgiftsuttagolika
skulleregisteromläggning. Uttagregisterhållning ochregistrering,dvs.

alternativtavgiftårliglantmäteritaxan,påläggkunna ske påettgenom
videxpeditionsavgifternatilläggregisterhållning, anslag, påskatt på

finansierings-alternativadekombinationinskrivning eller avsom en
lösningarna.
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Förutom principen avgifter skall användarna iatt sådantas ut av en
omfattning intäkterna i varje enskilt fallatt täcker myndighetens
självkostnad finns det enligt Lantmäteriverkets utredningar antalett
andra faktorer bör påverka finansieringsmodellen. Bland dessasom
kan nämnas att

de bctalningsskyldiga bör känna direkt motprestation erhållesatt en-
för avgiften,
avgiften bör i proportionstå till den den betalande harnytta som- av
myndighetens verksamhet,
avgiften inte bör påverka förrättningsverksamheten eller benägen--
heten söka lagfartatt m.m.,
avgiften kunnamåste uppfattas rättvis,som-
uppbörden måste effektiv samtvara-
avgiftsmodellen skall enkel, billig och lätt förstå.attvara-

4.2.2 Den valda modellen

Den modell statsmakterna valde innebar fastighetsregistreringsom att
inklusive registerhällning och registeromläggning med undantagmen
för den kommunalt bedrivna fastighetsregistreringen, inskrivning och
fastighetsdataverksamhet skulle finansieras med anslag skullesom

expeditionsavgifter vid inskxivningsmyndigheterna.motsvaras av
Expeditionsavgifterna härigenomavsågs täckaäven kostnaderna för

vissa centrala myndighetsuppgifter,-
omläggning till fastighets- inskrivningsregisterochnytt och driften-

fastighetsdatasystemet,av
ajourhållning fastighets- och inskrivningsregister och motsvarandeav-
äldre manuellt förda register,
nedsättningarna enligt lantmäteritaxan och-
upprustning registerkartor.av-
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utvecklingochstorlekAvgifternas4.2.3

1974:1063, såsomfastighetsbeviskungörelsenenligtRegisterutdrag
enligtavgiftfastighetsbevis, utlämnasoch motgravationsbevis

domstolarna. Iallmännaavgifter vid de1987:452förordningen om
lagfarts- ochför bl.a.avgifternaocksåreglerasförordningdenna
servitut ochinteckning,inskrivningförtomträttsbevis samt av

nyttjanderätt.
iredovisashöjningmedstorlek under årmaximalaAvgifternas

ochhärinskrivningMedtabellnedanståendepriser ilöpande avses
inskrivningpenninginteckninginskrivning samtföljandei det avav

nyttjanderätt.servitut och

1992199019891987

825 kr600 kr560 kr450 krLagfarts- och tomt-
rättsbevis

375 kr280 kr260 kr200 krinskrivning

230 kr210 kr190 kr150 krochGravations-
fastighetsbevis

löpande priser.istorlekInskrivningsavgifternasTabell 5.

och tomträtts-fastighets-fördamanuelltdeföravgifter gällerSamma
Avgifts-inskrivningsregistret.fördamed ADBför detböckerna som

moti-alltframförinskrivningar harlagfartsbevis ochförhöjningarna
förAvgiftshöjningarnaärendeutvecklingen.kostnads- ochverats av
deldennaiAvgiften byggerrelativt låga.varitgravationsbevisen har

utfárdandeförkostnadenhistoriskadenuppräkning avpå aven
gravationsbevis.utfärdademanuellt

storlekuppbördensochexpeditionerAntalet4.2.4

manuelltförsregistreti falldeskeravgifternaDebitering avav
Centralnämndenfalliochinskrivningsmyndighetrespektive annat av

olikademellanfördelningenantalsmässigafastighetsdata. Denför
i nedan-redovisasutvecklinguppbördensinskrivningstyperna samt

förredovisasrespektive Dessutom6tabellstående prognosen
199394.budgetåret
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8990 9091 9192 9293 9394
antal antal antal och antal antal

och % och % % och % och %

Lagfarts- och 250 217 181 145 165
tomträttsbevis 23 22 22 31 33

Inskrivning 480 488 406 214 232
44 51 50 45 47

Gravations- och 364 260 224 114 102
fastighetsbevis 33 27 28 24 20

S U M M A 1 094 965 811 473 499
100 100 100 100 100

Tabell 6. Antal inskrivningsbevis i tusental andel i 199394samt procent. utgör en
prognos.

8990 9091 9192 9293 9394
mkr mkr mkr och mkr mkr

och % och % % och % och %

Lagfarts- och 133,6 128,2 118,0 117,6 136
tomträttsbevis 42 40 41 53 55

Inskrivning 117,3 134,3 122,8 79,0 87
37 42 43 36 36

Gravations- och 66,8 59,8 47,1 25,6 23
fastighetsbevis 21 18 16 l l 9

S U M M A 318,3 322,3 287,9 222,1 246
100 100 100 100 100

Varav CFD 195,6 231,6 218,1 183,1 217
61 72 76 82 88

och lMDV 122,7 90,7 69,9 39,1 29
39 28 24 18 12

Tabell Expeditionsavgifternas storlek i mkr i 199394samt procent. utgör en
prognos.



1994:90SOUKapitel 460

Beräkningsmetodik4.2.5

regleringsbrevrespektivemed års atti enlighetDomstolsverket har
avgiftsnivåernaändringar ibehovredovisa deregeringentill somav

iutgångspunktmedskall skekostnadstäckning. Dettaför fullkrävs
fastighets-ochinskrivningsverksamhetenförkostnadsutvecklingen

Central-ochLantmäteriverketmedefter samrådochregistreringen
fastställergrundunderlagMed dettafastighetsdata.förnämnden som

förexpeditionsavgiftergällaskallregeringen de belopp somsom
gravationsbevisochinteckningarlagfarter, m.m.

Domstolsverketkostnadsunderlagframställning meddenAv som
totaladenframgår1994februari11regeringen den attredovisat till

tilluppgick199293budgetåretunderför verksamhetenkostnaden
inskrivningsväsendet,sigfördelar påKostnaderna407,3 mkr.

lantmäteriet påstatligadetfastighetsdata ochförCentralnämnden

följande sätt.

Inskrivningsvâsendet

kostnadenuppgickDomstolsverketochinskrivningsmyndigheternaFör
inskriv-vid90,2 mkr lönerkostnader avsågdessa156,7 mkr. Avtill

förBeredningsgruppen7,2 mkrningsmyndigheterna varav avser
inskrivningsmyndigheternavidkostnaderövrigafastighetsdata,

Domstolsverketsportokostnader m.m.,lokal- och42,9 mkr avser
19,4 mkr.administrativa kostnader3,6 mkrkostnader samt

fastighetsdataförCentralnämnden

bedriverCFDfastighetsdataförCentralnämndenverksamhetAll som
kostnadsunderlaget.iingåruppdragsverksamhetenförundantagmed

Häri ingår86,8 mkr.tilluppgickkostnadernatotalaaktuellaDe
mkr,med 21,1systemutvecklingförfrånkostnader programmet

föroch18,5 mkrmedreformgenomförandeför programprogram
enlighetikostnadernaindelningMed47,2 mkr.produktion med aven

39,7 mkrfallerprogramindelningentillämpademed den canumera
5,7 mkr påinskrivningsverksamhet varavprogramområde 1inom -

fastighets-programområde 2inom36,0 mkrreformgenomförande, -
reformgenomförande11,5 mkr samtregisterverksamhet varav
basregisterverksamhet.3 övrigprogramområdemkr inom11,1 -
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I sistnämnda ingår bl.a. kostnaderna förprogram uppläggning av
det basregistret över byggnader riksdagen beslutade isom om mars
1993. Beslutet innebar CFD tillsammansatt med kommunerna fick i
uppdrag kompletteraatt fastighetsdatasystemet med unika identiteter
för landets byggnader. CFD har härvid träffat överenskommelse med
Svenska kommunförbundet hur registret skall byggasom upp,
ajourhållas densamt ersättning kommunernaom skall för sin
medverkan. Ersättningen till kommunerna bygger schablonmässigtpå
beräknade kostnader för uppbyggnad och ajourhållning och bygger i
princip på självkostnaden. Under 1993 uppgick ersättningen för
ajourhållning till 20 kr registrerad byggnad. Ersättningenper räknas
årligen med faktorprisindex för konsulttjänster.upp Uppbyggnaden av
basregisteret finansieras delvis med sysselsättningsmedel från Arbets-
marknadsstyrelsen 14 mkr under 199394. I övrigt finansieras-
uppbyggnaden bl.a. vissa omdisponeringar igenom den ordinarie
verksamheten. Kostnaden för kommunernas ajourhållning bas-av
registret påförs programområde 4 informationsförmedling och- an-
vändarsystem.

I detta sammanhang kan nämnas CFD ocksåatt tecknar sam-
verkansavtal med kommuner kommunalutan fastighetsregister-
myndighet vad förande de frivilligaavser adress- ochav plan-
registrena. CFD ersättning tillutger kommunerna för deras medverkan
med belopp tilluppgår 20 kr registreradsom adress och 500 krper

registrerad plan. Ersättningarnaper räknas med faktorprisindex förom
konsulttjänster. Basåret för nämnda belopp 1990.är Ersättningarna till
kommunerna i dessa fall ingår i kostnadsunderlaget för program-
område 4 informationsförmedling och användarsystem.-

Det statliga lantmäteriet

För det statliga lantmäteriet ingår kostnader totalt uppgår tillsom
163,7 mkr. Häri ingår 127,9 mkr hänförligaär till de statligasom
fastighetsregistermyndigheterna varav 103,3 mkr löpandeavser
fastighetsregistrering, 18,4 mkr upprustning registerkartor ochav
6,2 mkr fastighetsregisterreformen. Vidare ingår 22,3 mkr avseende
vissa centralmyndighetsuppgifter vid Lantmäteriverket varav utveck-
ling 3,9 mkr, rådgivning 1,1 mkr, bidrag till ekonomisk kartläggning
2,0 mkr, fastighetsregistrering 0,3 mkr, upprustning registerkartorav
2,3 mkr fastighetsregisterreformensamt 12,7 mkr. Slutligen ingår
kostnaden för nedsättning enligt lantmäteritaxan med 13,5 mkr.
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Erfarenheter4.2.6

verksamhetdenförkostnadernastorlekExpeditionsavgifternas samt
i nedan-redovisasexpeditionsavgifterfinansierastänktär att avsom

i mkr.angivnakostnader ärochIntäktertabellstående

9293919290918990888987888687

222288322318263261245TOT. EXP.
AVGIFTER

87828275656052vidKostnad
CFD

157165186187166165165vidKostnad
IMDV

164158156148131119106vidKostnad
stall. lantm.

407405424410361344322TOTALKOSTN.

18517102 192988377Underskott

%55%7176%78737676Kostmtäckn.

statl.Spec.av
kostn.lantm.

127,9123,3124,889,979,270,067,9SFRM

22,320,418,344,238,539,325,9LMV
13,514,315,114,012,99,911,7Nedsättn.

i mkr.kostnaderochintäkterExpeditionsavgiftssystemets m.m.Tabell
iKostnadstäckning procent.

9091.fr.o.m.SFRMi8990 ochÖverlantmätarmyndigheten LMViingår t.0.m.

följdlängunderñnansieringssystemetbl.a.framgår entabellen attAv
mkr75frånökatharUnderskottetunderskott.betydande cagivitårav

Kostnadstäckningsgraden låg199293.185 mkrtill198687budgetåret
199293budgetåretUnder75följd på procent.ärunder runtaven

55enbarttill procent.kostnadstäckningsgradenuppgick dock
ochlagfarterförexpeditionsavgifternahöjningarkraftigaTrots av
har1987sedanpriserlöpandeifördubblinginteckningar en

ökandetill detOrsakenlägre.blivit alltkostnadstäckningsgraden
minsk-kraftigai denfinnautsträckningi attunderskottet står stor

inskrivningsmyndigheternavidexpeditioner enantaletningen -av
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halvering sedan budgetåret 198990. Denna minskning hänger givetvis
med utvecklingen fastighetsmarknadensamman på och det allmänna

konjunkturläget. Kostnaderna har under tidsperiod ökat med isamma
storleksordningen 50 mkr.

Det ökande underskottet utgör problem. Förevarandeett utrednings
direktiv kostnadena iatt såanger utsträckningstor möjligt börsom
täckas avgifter. För täcka detgenom att nuvarande underskottet krävs
i det närmaste fördubbling avgiftsuttaget.en av

De frågeställningar kan aktualiseras bl.a.är vilka kostnadersom
expeditionsavgifterna i framtidensom skall täcka, dvs. kostnads-

underlagets omfattning kundernas priskänslighet.samt De kostnads-
bl.a. börposter bli föremål försom närmare studie bl.a.ären

uppbörd stämpelskatt,av-
kommunal fastighetsregistermyndighet,-
fastighetsdatareformens genomförande och
eventuell uppbyggnad GFI koncept förett geografisk fastighets-av
indelning i digitalt lagrad form avsnitt l5.2.l.se-

Kostnadsunderlagets omfattning bör också studeras bakgrundmot av
direktivens krav på ökad koppling mellan utförden prestation och
avgift. Vidare kan det motiverat studera de förenklings-attvara och
rationaliseringmöjligheter står finna inomatt för kostnads-som ramen
underlagets verksamhetsområde.

4.3 Uppdragsverksamhet vid Centralnämnden
för fastighetsdata

Centralnämnden för fastighetsdata, CFD, får enligt sin instruktion
bedriva uppdragsverksamhet. Detta sker inom förramen program-
område 4 informationsförmedling och användarsystem tidigare-
benämt för uppdragsverksamhet.program Avgifterna för uppdrags-
verksamheten, syftar till kostnadstäckning, fastställssom CFD efterav
samråd med Riksrevisionsverket.

Kostnaderna för verksamheten skall täckas intäkter. Dettagenom
sker verksamhetenatt belastasgenom med sina särkostnader samt
andel i CFDzs samkostnader. Uppdragsverksamheten påförs alltså
kostnader för direkt utnyttjande datacentralen förav samt systemut-
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tillhänförligdirektärsystemunderhållveckling och somm.m.
uppdragsverksam-påförsVidareprodukter.uppdragsverksamhetens

Samkost-lokaleradministration,i formsamkostnader m.m.heten av
lön.direktpålägghuvudsakifördelasnaderna som

kost-omsättninguppdragsverksamhetensbedrivnainrikesDen
9 nedan.tabellredovisas inader

9293919290918990888987888687

39,634,025,618,414,38,36,7Kostnad

106,3104,297,4105,098,8110,2109,2Kostnadståckning

ikostnadståckning procent.ochi mkrkostnaderuppdragsverksamhetCFD:sTabell 9. -

budget-underöverskottuppdragsverksamhetensbedrivnainrikesDen
vissasänkaföranlett CFDvilket att2,5 mkrtilluppgick199293året

199394.budgetåretunderuppdragstaxor
mkr25199293 ärbudgetåretunderinflötintäkter cadeAv som

urvaltillmkr8terminal,viainformationsförmedlinghänförliga till ca
övrigtill8 mkrochutbildningtillmkrlbearbetningar,och caca

uppdragsverksamhet.

on-lineInformationsförmedling4.3.1

4programområdeinomintäkterdeHuvuddelen genererassomav
tillhanda-dvs.on-line,informationsförmedlingförbetalningutgör

tillochfastighetsdatasystemetifinnsinformationdenhållande somav
terminalanslutningar.viaregisterkoppladesystemet

VISA-s.k.debiteradeantaletuppgick199293budgetåretUnder
1,8dessaAvmiljoner.3,3tillfastighetsdatasystemet varifrågor ca

kreditinstitut,andraochbankertillhänförliga caprocent55miljoner
privataandraochförsäkringsbolagmäklare,15 procentmiljon0,5

kommunalaochstatligatill30 procent1,0 miljonanvändare samt ca
användare.

anslutnings-olikamedon-lineinformationTillhandahållande av
terminal-lokalatilltill datordatorkandessa nämnasBlandformer.
uppkopp-Datexnät,TeliasviapersondatorPC-anknytning egennät,

anslutningsformernaflestadeterminal. Förhyrdvialing Postnet samt
anslutningskost-i formersättning erläggshuvudsakgäller i enatt av
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nad, månatlig abonnemangskostnad transaktionskostnad.en samt en
Den uppgår till i storleksordningen 5 kr transaktion.senare per

IFDS-utredningensbetänkandeFastighetsdatasystemetsdatastruktur
SOU 1992:34 redovisas transaktionsanalys. denna framgårAven att

uppdragsverksamhetens transaktioner 83 hänförligaav tillprocentvar
anslutningsformen nätverk framför allt affärsbankernas olika datanät,
9 till videotex numeraprocent Postnet, 5 till PC-anknutnaprocent
anlutningar och 3 till terminaler hyrdaprocent CFD.av

I detta sammanhang kan också inämnas storleksordningenatt
22 000 terminalarbetsplatser för närvarande har tillgång till fastighets-
datasystemet. Av dessa 19 000är sådana koppladeär viaca som
bankers och andra kreditinstituts terminalnät.

Ändringsdata4.3.2 urval och bearbetningarsamt

Informationsöverföring sker också via olika för ändringsdata.system
Detta sker bl.a. för uppdatering lokala fastighetsinformationssystemav
FIR i 40 kommuner. Antalet abonnenter detnär gäller dennaca typ

information bedöms öka kraftigt. Det statliga lantmäterietav i de län
nyttjar lantmäteriets handläggningssystem,som HLS, erhåller på

motsvarande ändringsdatasätt från fastighetsdatasystemet. Vidare-
utveckling HLS-systemet syftar bl.a. till det skallav arbetaatt
interaktivt FDS med on-lineöverföringmot information mellanav
systemen.

l syfte tillgodose användarnasatt önskemål och skapa bredsåen
användning den information finns tillgänglig i fastighetsdata-av som

möjligtsystemet tillhandahåller CFD inom försom sinramen
uppdragsverksamhet olika tjänster går under benämningen Urvalsom
och bearbetningar. Det sigrör här framför allt olika typerom av
utsökningar och statistiska bearbetningar innehållet i fastighetsdata-av

registersystemets i vissa fall sammanställningarsamt, sådanav
information med uppgifter från andra källor.

3 14-0725
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Utbildning4.3.3

inriktadefrämstbedriver motärCFDutbildningsaktiviteterDe som
frånfastighetsdatasystemetmedochIterminalanvändare. attnya

blir änlandethelaomfattar1995 systemetmed hösten meroch
rikstäckning.med behovanvändareförintressant av

samarbeteiKirunaiRymdhusetikursverksamhetbedriverCFD
Dettakommun.KirunaSatellitbild ochlantmäteriet,statligadetmed

institutetSvenskaSIGITsamarbetsorganetförinomsker ramen -
tillsigriktarutbildninginformationsteknologi. CFDzsgeografiskför

GIS.informationssystemgeografiskaifastighetsdataanvändare av
förvalt-kommunalakurserför dessa ärmålgruppenDen största

ningar.

Övrigt4.3.4

ochdatasystemetbl.a.ingåruppdragsverksamhetenövrigadenI
förbyggtCFDbostadskreditbevakningför uppdatabasen somm.m.

bedriver.Bostadskreditnämnd, BKN,Statensverksamhetden som
pantbrevstjänstertematiska kartor,framställningingårVidare av

publikationervissa samtutgivandearkivförvaringavseende avm.m.,
övrigadenTillventilationsbesiktningssystem.förprogramvara

Småhus-ochFastighetsbarometernhöruppdragsverksamheten även
ochLantmäteriverketmedtillsammansutarbetatsbarometern som

Centralbyrån.Statistiska

Erfarenheter4.3.5

frånflyterintäkterdetäckerföregåendeivisats detSom som
Medverksamhetenkostnaderdeverksamheten genererar.som

förgrundtillliggerhärvidkostnadsunderlagutgångspunkt i det som
fullsåledeskostnader uppnåsverksamhetensberäkningarna av

kostnads-emellertiddiskuteras ärkanfrågakostnadstäckning. En som
inomresultatområdedetavgränsningenomfattning, dvs.underlagets av

skall ske.resultatuppföljningochavgiftskalkyleringvilket
anslags-fördjupadedentilldirektivenmyndighetsspeciñkadeI
särskiltCFD1991underregeringen attuppdrogframställningen

fastighetsdatasystemetdriftenhandförstaifråganutreda avom
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istället för anslag skulle kunna finansieras direktgenom genom
intäkter från utlämnande information från fastighetsdatasystemet ochav
vilka effekter detta skulle för olika kundgrupper. Bakgrunden till
uppdraget står bl.a. finna i underskottetatt i medsystemetsom
expeditionsavgifter.

FDS-utredningen fann i sitt betänkande Fastighetsdatasystemets
datorstruktur SOU 1992:34 det kan finnas skälatt studeraatt
möjligheterna förlägga CFD:s datordriftatt vid servicebyråen
outsourcing. l regleringsbrevet avseende budgetåret 199394 har
CFD fått i uppgift undersöka bl.a. sådanaatt möjligheter minskaatt
driftskostnaderna för fastighetsdatasytemet. Detta uppdrag skall
redovisas den l september 1994.senast

frågorDe således påfordrar närmare studie bl.a.som ären

vilka möjligheter finns rationalisera verksamheten,att
hur skall kostnadsunderlaget föravgränsas uppdragsverksamheten,
hur priskänsligheten ochutser-
hur kan uppdragsverksamhetens omfattning utvecklas-

Detta är exempel frågorpå bör belysas inför ställningstagandetsom
hur fastighetsdataverksamheten skall finansieras i framtiden.om
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5 Landskapsinformationsområdet

Inledningsvis kan konstateras Lantmäterverketatt under innevarande
budgetår disponerar anslagett totalt 207 mkr inom landskapsin-om
formsområdet. I tabell 10 redovisas verkets s.k. noll-alternativ som
regeringen lagt till förgrund sitt ställningstagande i budgetproposition
1993942100 bil. 15.-

Anslag Noll-alternativ

199394 9495 9495-9697 9495-0203

Bildinfo. 20 mkr 20 mkr 61 mkr 182 mkr
GSD 11 mkr 11 mkr 32 mkr 104 mkr
GSD-EK 77 mkr 77 mkr 228 mkr 684 mkr

Topo.info. 37 mkr 37 mkr 112 mkr 453 mkr
Geodesi 18 mkr 18 mkr 52 mkr 142 mkr

SNA 2 mkr 2 mkr 5 mkr 15 mkr

FoU 17 mkr 17 mkr 51 mkr 153 mkr
Tillsynstöd 21 mkr 18 mkr 54 mkr 162 mkr

Försvarsber. 4 mkr 4 mkr 12 mkr 36 mkr
Riksgränsarb. 1 mkr 2 mkr 6 mkr-

SUMMA 207 mkr 205 mkr 609 mkr 1 937 mkr

Tabell 10. Lantmäteriverkets s.k. nollalternativ i den fördjupade anslagsframställ-
ningen avseendeåren 199495-199697.
Beträffande förkortningar förkortningslista.se-

1:250 000, vegetationsdatabasavser GSD-förvaltningsamt
ÖB överför medel 3 mkr år till Lantmäteriverkets Önskemålper verksamhet.-
överföringenatt skulle ske departemental nivå har beaktats i budgetproposi-

tionen.
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tillförhållandeiförstärkningredovisasbudgetpropositionenI en
möjliggöraskallförstärkningDenna13,4 mkr.mednollalternativet
databaser.kompletteringochuppbyggnadsatsning páökad aven

historiska kartor.digitaliseringför2 mkrHärtill kommer av
landskapsin-inombedriverLantmäteriverketverksamhetDen som

frånutgångspunktmedföljandei detbeskrivsformationsområdet
nyttjanderättsförord-ochregleringsbrevetlantmäteriinstruktionen,

intressentmedverkandenredovisningföljerHärefterningen. av -en
Lantmäteri-vissaförinomdelfinansiering äger avramenrumsom-

prissättningsprinciperderedovisasVidareprojekt.bedrivnaverket
informationen.lagradedigitaltdenframför allttillämpas påsom

Lantmäteriinstruktionen1

förvaltningsmyndig-centralLantmäteriverketinstruktionsin ärEnligt
innebärkartläggningen. Detta attallmännabl.a. denför frågorhet om

församladehar det attverket ansvaret

kartor,allmännaochframställa utge-
grund-kartläggningochmätninglokalfrågorhand avha omom-

mätningsverksamhet,läggande natur
egendom,fastuppgiftertillhandahålla om-

och kartogra-fotogrammetriskgeodetisk,uppgiftertillhandahålla av-
fisk natur,

fotogrammetriskageodetiska,i bl.a.stödmyndigheterandralämna-
frågorkartograñskaoch samt

ochbygglagenochplan-tillämpningenförunderlagtillhandahålla av-
hushållning medlagen naturresurser.om

skall vidareVerket

förflygfotograferinguppmätning ochgeodetiskaför landetssvara-
kartläggningsändamål,

kartlägg-ochmätnings-grundläggandesamordningförverka av-
ningsverksamhet,

ajourhållningenochuppbyggandetvidsamordningverka för av-
informationlägesbestämdavseende samtdatabaser



SOU 1994:90 Kapitel 5 71

utföra vetenskapliga utvecklingsarbeten inom geodesi, fotogram--
metri och kartografi närliggandesamt ämnesområden i den ut-
sträckning dessa arbeten har samband med verkets övriga uppgifter.

Enligt instruktionen beslutar regeringen i fråga utgivning,om
förläggande och distribution allmänna kartor.av

5.2 Lantmäteriverkets regleringsbrev för

budgetåret 199394

I regleringsbrevet Verksamhetsmål bl.a.anges detsom statligaatt
lantmäteriet självt eller i samarbete med intressenter bör bygga upp
databaser med grundläggande geografisk information.

Lantmäteriverket har bestämma försäljningspriseratt på de
allmänna kartorna från lager. Prissättningen skall ske så intäkternaatt
från försäljningen

a lämnar bidrag till utgifternaett för den grundläggnade kartlägg-
ningen. För varje från det centrala kartlagret såld allmän karta skall
enligt regleringsbrevet 8,95avsättas kr för ekonomiska kartor och
3,70 kr för övriga allmänna kartor

b täcker kostnader för tryckning, försäljning och distribution. Dessa
kostnader har för budgetåret 199394 beräknats till 15,0 mkr.

c täcker de avsättningar behövs för konsolidera detsom avkast-att
ningspliktiga kapital Lantmäteriverket disponerar försom att
finansiera omsättningstillgångar inom delprogram 3e Försäljning av
allmänna kartor ca 12 mkr. Avkastningskravet begränsatär till
det behövs för konsoliderasom att kapitalet.

d förutrymme normalt förekommandeger rabatter.

Lantmäteriverket bör enligt regleringsbrevet bestämma cirkapriser pá
kartorna.

Om det sammanlagda bidraget från civil försäljning enligt litt a
och det bidrag inflyterovan till följd upplåtelsesom rättenav attav

använda allmänt kartmaterial för framställa följdprodukteratt
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4,436.3 nedan överstiger mkrunder rubriknyttjanderätten litt ase-
överskjutandeLantmäteriverket disponera detfården s.k. ribban- -

kartläggning.för grundläggandebeloppet
finansiera omsättnings-förprincipernaEftersom de nuvarande att

för grundläggande kartlägg-utgifterna dentillgångar bidrag tillsamt
fickdetaljstyrda och tungarbetade Lant-alltförningen visat sig vara

199394 iuppdragregleringsbrevet för budgetåretmäteriverket i att
till modell.redovisa förslagRiksrevisionsverketsamråd med ett ny

19 majregeringens denefter beslutLantmäteriverkets redovisning har
inskrivningsutredningen.Lantmäteri-1994 till ochöverlämnats

anderättsförordninNyttj5.3 gen

har upphovs-kartmaterialetallmännaBestämmelser det statensomom
upplåtande det allmännaförordningen 1980:754till finns irätt avom

vadförordningen,nyttjandsrättsförordningen. Ikartmaterialet som
1960:729hänvisar till lagenupphovsrättbestämmelser omavser om
i huvudsakkonstnärliga verk,litterära ochupphovsrätt till att:anges

tillgrundmaterialet deloriginalenLantmäteriverket skall hälla-
regeringen beslutar Lant-kartor sådana kartorallmänna attsom

tillgängligt för användning.mäteriverket skall utge

kartmaterial tillfår använda allmäntStatliga lantmäterimyndigheter-
grundmaterialetochallmänna kartorvilket har upphovsrättstaten

helt eller tillföljdprodukter kartortill för framställadessa att som
kartmaterial.del allmäntnågon återger

kartmaterialet föranvänderLantmäteriverket får medge andraatt-
konkurrensskäl.Medgivande får inteändamål. vägras avsamma

lantmäterimyndigheter och denFörordningen vidare statligaattanger
kartmaterialet förallmännafår medgivande använda det attattsom

för Avgiften skallavgift detta.följdprodukter skall betalaframställa
ersättning förutgöra

följd-kartmaterial för framställaallmäntanvändaa rätten attatt
nyttjanderätten,produkter
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skälig kostnader för denb andel Lantmäteriverkets samladeen av
uppgiften frågorverksamhet sammanhänger med prövaattsom

förordningen för 199394enligt enligt regleringsbrevet budgetåret
2,6kostnaderna och intäkterna till mkruppgår samt

följdprodukt försäljningenc kan komma påverkaantas attom aven
allmän särskild avgift.kartaen

fränLantmäteriverkets verksamhet med framställa det underlag detatt
kartmaterialet för följdproduktionen litt skallallmänna krävs bsom

enligt regleringsbrevet bedrivas inom för verkets uppdragsverk-ramen
samhet.

Lantmäteriverket för nyttjanderätten.bestämmer ersättningen Detta
skall ledning bidrag till kartläggningenske med de den allmännaav

vid försäljning littde allmänna kartorna undersetas utsom av a ovan
rubriken 6.2 regleringsbrevet. produkter till sitt ändamålFör som-
helt med ersättningen 50allmän karta skallstämmer överens en vara

vid försäljninghögre det bidrag den allmännaänprocent tas utsom av
kartan.

Ersättningen får nedsättas om

följdprodukten framställs i upplagor,stora-
följdprodukten kvalitet denhar lägre allmänna kartan,än-
medgivandet tid minst två år,omavser en-

innehållet i allmännaendast del den kartan används,en av-
följdprodukten i omfattning tillförs information denstörre änannan-

finns i det allmänna kartmaterialet,som
särskildadet skäl befogat främja användningen detär attav av-

allmänna kartmaterialet framför kartmaterial med låg kvalitet,
frågandet kommun vid redovisningenmedverkarär om en som av-

bebyggelse eller andra uppgifter ekonomiska kartanpå den samt
det frågan följdprodukter skall användasnär är om som som-

undervisningsmaterial i gymnasie-grund-, och högskolan nedsätt-
ning 80med procent.

Ersättning för nyttjanderätten skall bestämmas engångsbelopp.ettsom
Om sökanden begär det ersättningen årsvisskall bestämmas i
efterhand. sådant fall skall 139l ersättningen vadmotsvara procent av
engångsbeloppet skulle ha till.uppgått
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Ersättning för nyttjanderätten inteskall tas ut om

ringa,den är-
statliga lantmäterimyndigheter framställer följdprodukter för-
användning inom myndigheten eller statliga eller kommunalaom
lantmäterimyndigheter framställer följdprodukter för användning vid
fastighetsbildning eller fastighetsregistrering,
följdprodukten framställs för tjäna information deatt som om-
allmänna kartorna samt om
det allmänna kartmaterialet kopieras i mindre omfattning i färgen-
och i format inte Aär större änsom

5.4 Prissättning allmäntpå kartmaterial m.m.

Prissättningen depå tryckta allmänna kartorna sker angivitssom ovan
med frånutgångspunkt ibl.a. det regleringsbrevet angivna beloppet
8,95 kr för ekonomiska kartor och 3,70 kr för övriga allmänna kartor.

beloppDessa också grunden för beräkningutgör ersättningen förav
upplåtande det allmänna kartmaterialet för följdproduktion.av
Nyttjanderättsförordningen bl.a. ersättningen förattse ovan anger- -
nyttjanderätten bestäms Lantmäteriverket ledningmed deav av
nämnda beloppen. För följdprodukter till sitt ändamål heltsom

medstämmer överens allmän karta skall ersättningen 50en vara
högre det bidragän vid försäljningen denprocent tas utsom av

allmänna kartan.
Beloppen grundar sig ursprungligen på de belopp fram-som

räknades Kartutredning 78 i promemorian Allmänt kartmaterialav -
nyttjanderätt, ersättningar, distribution försäljning,och Ds Bo
1980: l. Utredningen hade studerat de ersättningar Liber Grafiskasom
AB erlagt till Lantmäteriverket för nyttja detensamrätten allmännaatt
kartmaterialet för följdproduktion. Upphovsrätten till det allmänna
kartmaterialet förasavsågs till Lantmäteriverketöver och materialet
ställas till användarnas förfogande lika villkor. Lantmäteriverketpå
fick härigenom det ekonomiska totalansvaret för förlagsverksamheten
avseende de allmänna kartorna inom de statsmakternaramar som

Intäkterna från försäljningen kartor skulle då täcka kostna-angav. av
derna dels för tryckning, lagerhállning, distribution försäljning,och
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dels för det bidrag produktionskostnaderna iskulle tillutgåsom
övrigt.

Information lantmäterietde statliga produceradedetom av
allmänna återfinns Lantmäteri inskriv-kartorna i avsnitt 2.2.5 i och
ningsutredningens principbetänkande 1993:99.SOU

kartavgifterKartförsäljningens intäkter inklusive antaletsamt
försålda Uppgifternakartor tusental redovisas i tabell hämtade11. är
från ansvarig redovisning.resultatenhets interna

9192 9293198990 9091

Intäkter 13,8 18,8 19,2 mkr 16,0 mkrmkr mkr

såldaAntal

till försvaret 465 743 410714

civilt 368 418 390 393

TOTALT 833 161 l 104 8031

Tabell från kartförsäljning antal försålda allmänna kartorll. Intäkter samt
tusental.

för fastställande bidragets storlek har dessutomUtgångspunkten av
varit intresset tillfredsställande sprid-med beaktande attatt, av en
ning, möjliga bidrag till Lantmäteriverkets kostnader förerhålla största
framställning grundmaterialet. Bidragets storlek skulle härigenomav

till villighetmarknadens betala.attanpassas
fastställtsSedan beloppen beräknats därefter hardetta ochsätt

årligen, förändringen ide i regleringsbrevet, medräknats upp
konsumentprisindex.

Kartavgifter, nyttjanderättsavgifter jdproduktion ribban-för föl samt
belopp och differensen ribban redovisas i tabellmellan avgifter och
12. Avgifterna hänförliga försäljningarupplåtelsentill civilaär
Angivna belopp l OOO-tals kronor.avser

Kartavgifterna vilkafrån försäljning till Försvarsmakten, avgifter
redovisas inte produktionenoch kommer grundläggandedenseparat
till del, har fyra till 1,3under de budgetåren mkr,uppgåttsenaste
2,1 mkr, 2,3 respektivemkr 1,4 mkr.
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8788 8889 8990 9091 9192 9293

Kartavgift 1 305 1 476 5091 1 589 1 562 6341

Nyttjxätt 1 673 2 114 2 152 2 249 1 571 9711

SUMMA 2 978 3 590 3 661 3 838 3 133 3 605

Ribba 3 100 3 300 3 500 3 715 0234 4 252

Differens 122 290 161 123 890 647- - -

Tabell 12. Intäkter från kartavgift och nyttjanderättsavgift civila försäljningar
odh upplåtelser ribbansbeloppets storlek allt angivet i 1 000-talssamt m.m. -
kronor.

5.5 Digitalt lagrade produkter och intressent-

finansiering

ochI med produktionstekniken förändrats från manuella metoderatt
till datorstödda har grundmaterialets utseende förändrats. Den tidigare
grundinformationen flerapå deloriginal har digitalt lagradersatts av
information ursprungligen enbart syftande till förstödutgöraatt ett-
kartframställningen, sedermera och i framtiden i ökande omfatt-men
ning, självständiga produkter.som mera

Inom Lantmäteriverket har denna lett fram till heltett nyttprocess
koncept- GSD Geografiska SverigeData enligt vilket de uppbyggda-
databaserna såväl grunden förutgör framställning de trycktaav
allmänna kartorna data områden bl.a. efter-överuttagsom av som
frågas samhällsplanerande och marknadens aktörer. Dessaav organ
baser kan bl.a användas i den växande marknaden för GIS-tillämpning-

ar.
Uppbyggnaden digitalt lagrade baser har fleraipågått år. Detav

innebär omfattande arbete bygga rikstäckande digitalaett att upp
databaser med upplösning anpassad för allaär skalomrâden.en som
Vad exempelvis den ekonomiska kartan 1210 000 och 1:20 000avser
beräknas denna föreligga i form GSD hela landetöver under 1997.av
Därefter vidtar komplettering med ytterligare information.

Hittillsvarande krav upplåtelsepå GSD-baser skallatt ettav ge
bidrag till den grundläggande produktionen har medfört att uttag ur
GSD-baserna uppfattas dyra. Möjligheterna få snabbattsom en
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spridning Lantmäteriverketanvändningen därmed begränsade.ärav
har enbart i begränsad omfattning förfått gehör önskemål utökadeom

föranslag påskynda produktionen.att
i budgetpropositionRedan 198384: 100 bil. 13 föredragandeanger

statsrådet tekniska och ekonomiska talar för tillskäl övergångenatt att
digitala metoder och utnyttjande databasteknik bör ske snabbtsåav

möjligt.det gäller, statsrådet, inte minst denär Dettasom anger
ekonomiska kartan.

I proposition 198788 redovisar föredragandemotsvarande
statsrådet sin positiva inställning till Lantmäteriverket aktivtatt
medverkar i uppbyggnaden databaser med grundläggandeav geogra-
fiska data, det inte särskildaaktuellt med anslags-är någraattmen
medel. Verksamheten borde, enligt statsrådet, finansieras t.ex.genom
avtal med olika intressenter samfmansiering.om

budgetproposition 199091:10OI bil. 13 framför föredragande
statsrådet Jag delar lantmäteriverkets bedömning det äratt att
nödvändigt tillmed övergång helt teknik inom landskapsin-en snar ny
formationsområdet. del det lantmäteriverketEn anslagav som- - -
disponerar för allmän kartproduktion har omprioritering-redan genom

börjat användas för bygga de nämnda baserna. Problemet ärattar upp
det kommer tid, längre tidlång vad omvärlden tordeänatt att ta vara

beredd för finansieringDen jag bör anvisasvänta. vägatt som anser
för databasuppbyggnaden den sker med ekonomiskt bidrag frånär att

intressenterde efterfrågar informationen i databasform. Desom
intressenter myndigheter inom försvars-,nämns ärsom m.m.
kommunikations-, skogsbruks,- och energisektorerna. syfteI att

bygga databaser ekonomiska innehållmed den kartansattresurser upp
medgavs Lantmäteriverket övergångstidunder på några äratt en

sådana omprioriteringar inomgöra den planerade ekonomiska
kartläggningen produktionen reviderade ekonomiskaochatt av nya
kartblad får tillbaka istå viss utsträckning.

90I GSD LMV 1987:5 gjorde LantmäteriverketRapport den
första samlade bedömningen omvärldens intresse denanvändaattav av
digitalt lagrade kartinformation i digitalaverkets produktions-som nya
linjer förstai hand avsedd för slutligaanvändas de trycktaattvar
kartprodukterna. Verket konstaterade de digitalt lagrade basernaatt
skulle nödvändiga för tillgodose i slutet 1980-taletdeatt mestvara av
angelägna behoven.
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Lantmäteriverketställningstagande harTill följd regeringensav
intressentmed-till ståndbevakat möjligheternastuderat och att en

delvis finansierade medprojektvid databasuppbyggnaden.verken Fem
redovisasintressentmedel nedan.

regeringen preciserat199394:l00 bil. 15 harbudgetpropositionI
tilllandskapsinformationsområdetLantmäteriverkets inommål att avse
i form,geografisk information dengrundläggandetillhandahållande av

samhällsbehov.tillgodoser angelägna Iaktualitetstandard och som
GIS-tekniken skall bliförpropositionen vidare bl.a. det attattanges

lämpligtlagrade dataprissättningenfullt använd krävs på äratt
myndig-propositionen, rationellt allainte, enligtutformad. Det är att

förslags dataorganisationer för sig samlarochheter sammavar
liggerinformationssystem. Vidare detsina respektive att storenanges

fordrasdet bl.a.i fleranvändning data,samhällsnytta att enmenav
detta.prissättning för åstadkommaenhetlig rimligoch att

ekonomiskaför dendatabasuppbyggnadForcerad5.5.1

kartan

för ekonomiska kartandatabasuppbyggnaden denforceradeDen -
intressentñnansieradedelvisdeFDU-projektet det störstaär av-

ordinarie ekono-denför projektetprojekten. Utgångspunkten attvar
femårsperioden380 mkr underkartläggningen skullemiska omsätta ca

anslag ochtäckas helt1992-1996. Verksamheten avsågs ge cagenom
och itryckasrevideras ochKartbladen skulle3 000 databaser.

Alternativet till dennaskullestorleksordningen 700 Gula kartor ut.ges
för500 mkr skulleinnebar avsättasproduktion FDU attsomvar

täckastill 75databasuppbyggnad. Kostnaden avsågsenbart procent
intressentmedel. Resultatettill 25med anslagsmedel och procent av

delvis reviderat0006 medbli 12 500 databaserskulle ettvarav
skalområdeekonomiska kartansinnehåll. denInom motsvarar en

Forceringen5 km.5 kmekonomiskt kartbladdatabas ytan ett xav -
innehållomprioriteringar minskatmöjlig betydandeskulle genomvara

iintressentmedverkentryckningeni utgivningenoch uppehåll samt-
inbetalning licensavgifter.förtidaform avav

1991träffadesdet avtalprojektetAvgörande för starten somvarav
verket medTelia innebarABmed Televerket numera att ensom

digitaltillgång tillfem skulle25 fördelat under årinsats mkrpå en
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ekonomisk karta med de specifikationer fastlagts i FDU-projektet.som
Detta avtal följdes likartade avtal med bl.a. Vattenfall.av

Inom projektet produceras databaser med innehållett mot-som
de centrala delarna innehållet i den ekonomiska kartan ellersvarar av

för några mindre områden landet ekonomiska kartans hela innehåll.av
Totalt skall 12 500 databaser färdigställas under perioden 1992-1997.
Projektet har medfört omprioriteringar inomstora programmet
landskapsinformation. Dessa innebär bl.a. ekonomiska kartansatt
fullständiga innehåll inte produceras under projekttiden, Gulaatt
kartan inte och produktionen T5 ny versionut att grönages av av
kartan har reducerats.

Baserna inom FDU-projektet framställs enligt fyra olika metoder.
Dessa metoder innebär olikanågot kvalitet hos baserna i frågat.ex.

innehållets omfattning och grad aktualitet.om av
För 80 det geografiska området kommer databasernaprocent av att

innehålla fastigheter och administrativ indelning, strandlinjer för sjöar
och vattendrag,större byggnader,vägnät, åkermark, kraftledningar

fornminnen.samt
Databaserna innehåller däremot i regel inte höjdkurvor, mindre

vattendrag, sankmark, traktorvägar ochmerparten ortnamnen,av
stigar ortofoto.samt

Den forcerade databasuppbyggnaden innebär reviderings-att
insatsen genomförs för 50 kartseriens täckningsområde.procent Detav
är dubbeltnästan så områdeett det skulle ha varitstort som annars
möjligt klara fram till 1997.att

5.5.2 Blå kartan

Lantmäteriverket har efter överläggningar och försvaretavtal med och
vissa regionala användare påtagit sig uppgiften genomgripandeatt
förnya Blå kartan för Västerbottens och Norrbottens län 25ca av
Sveriges iyta helt digital produktionslinje. Arbetet omfattar 70en
kartblad och skall pågå under fem år t.o.m. 199697.
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5.5.3 Vegetationskartan

Vegetationsinformation fram inom statligadet lantmäteriet sedantas
tio är. Verksamheten inleddes produktion vegetationskartor.medca av

l dag byggs databaser vegetationen enligt olika klassnings-överupp
scheman. Vegetationskartorna publiceras också i form.tryckt Arbetet

finansieringsker med blandad huvuddelen kostnaderna bestridsmen av
från anslag till Lantmäteriverket.ett

Vegetationskarteringen har omfattat delen Norrbottens länstörre av
fjällkedjan tidigarehade universitet.karterats Stockholmsav
Vegetationskartornas innehåll skall överföras till databaser. Detnu
beräknas och finansieras vissaår överenskommelser medta tre genom
användare.

Under 1991 arbetenhar med vegetationsinformation i databaser
ioch kartor inletts Jämtlands 1992län och under i Västerbottens län.

Arbetet beräknas cirka åtta är.ta
Vegetationskartering har också inletts i delar Västmanlands län.av

utförs enligtDen överenskommelser mellan det statliga lantmäteriet
och vissa intressenter. Arbetet planerat 1997.pågåär Detatt t.o.m

i frågasamordnas uppbyggnad databaser med denom av m.m.
topografiska kartan.

Vegetationskarteringen finansieras i tilldag 30 medprocentca
intressentmedel.

5.5.4 Sveriges nationalatlas

Sveriges nationalatlas, iSNA, i enlighet med riksdagsbeslututges ett
april 1987 Lantmäteriverket i Statistiskasamverkan med central-av
byrån och Svenska sällskapet för antropologi geografi.och Elva deav
sjutton tematiska banden har utgivits svenska och engelska.pånu
Förstagångsutgivningen skall klar under 1996. Försäljnings-vara
siffrorna har överträffat de ursprungligen förväntade 3 000 0005om -
exemplar band med bred marginal. exempel kanSom nämnas attper
bandet Sveriges kartor hittills 80 000sålts i exemplar. Reviderade
upplagor har börjat säljsDessutom också PC-atlasut.ges numera en

förstadär de temabandenåtta och kompletterande tematisk information
ingår. PC-atlasens kund skolväsendet.största är

Riksdagsbeslutet utgick från näringslivsvenskt skulle ställaatt upp
med 15 imkr 1987 penningvärde. inteårs Så har skett.som sponsorer
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till regeringen under vårenredovisadesekonomiska situationProjektets
sigkostnader höllprojektetsredovisningen framgick1992. Av att

tilldelashärefterProjektet harursprunglig kostnadsram.inom
ersättning förmedelstatliga16,4 mkrytterligare totalt somav

sponsormedel.uteblivna

GIS-centrumFörsvarsmakten och5.5.5

Lantmäteriverket harunik situationSverige råderI att engenomen
kartinformation.behovförsvaretstillgodose ocksåskyldighet att av

i sina växande behovutgångspunktmedFörsvarsmakten har av
Lantmäteriverketträffat särskilda avtal medinformationlagradcentralt

tekniskt ochbådeutvecklingsverksamhetenför stödjabl.a.att
i syfteFörsvarsmaktentillbaka harproduktionsmässigt. Sedan flera år

verksamheten.tillGSD-produktionen tillfört 3 mkr årökaatt per
i ytterligare år.i maj 1994 förlängtsTidigare avtal hartecknat tre
Lantmäteriverket ochinitiativ ochFörsvarsmaktensPâ attgenom

för verksamheten hartillskjuter medelFörsvarsmakten gemensamt
bygga kunskaperi syfte bl.a.bildatsGIS-centrum att omupp

nyligenFörsvarsmakten harinformationssystem GIS.geografiska
från fyra tilltill projektet åttasin insatsbeslutat fördubblaatt -

årsarbetskrafter.

licens-och hantering5.6 Beräkning av

ersättningar

digitaltanvändareLantmäteriverketersättningarDe uttar avavsom
information fyra delarlagrad består av

kravnyttjanderätt till data dvs. påersättning för attstatens av--
för fram-historiskt nedlagda kostnaderbidra tillskallnämarna

ställningen databaserna,av
förvalt-uppbyggnad,framtida förbidrag till aktuella och kostnader-

ning databaserna,m.m. av
leveranskostnadnormal samt-

försäljningsomkostnader.-
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Licensersättningen exklusive leverans- och försäljningsomkostnader
används för databasproduktion och likställs med anslagsmedel och
bidrar till snabbare uppbyggnad och åtkomst till GSD. Denen av

vid intressentñnansieringutgör förtida inbetald nyttjanderättsavgift.en
Utöver licensersättningarna kostnaderna för kundspeciñkatas
bearbetningar De kan bestå leveranskostnader överstigerut. av som
normalkostnad för leverans eller kunden begärd vidareförädlingav

data. Dessa redovisas inom uppdragsverksamheten. Sådantav
licensavtal innefattar nyttjanderättsersättning föräven följd-som
produktion redovisas på de medel inflytersätt frånsamma som som
upplåtelse nyttjanderätter avseende det tryckta kartmaterialet.av
Finansieringen de totala försäljningskostnaderna regleras med ettav
fast och rörligt ersättningsbelopp.ett

5.7 Licensersättningens storlek m.m.

Lantmäteriverket fastställer priserna för upplåtelse det digitaltav
lagrade materialet och publicerar idem Lantmäteriverkets författnings-
samling, LMVFS. Priserna redovisas dessutom i speciella prisblad

verket. Av LMVFS 1993:5 framgår bl.a.utges för desom attav
färdiga baserna den ekonomiska kartan ersättningenuppgår till 4av
600 kr bas. förskottslicensFör avseende färre 000l baseränper en

ersättningenuppgår till 0004 kr bas. basEn denmotsvarar ytaper
kartblad 5 km 5 km.ett För områdenrepresenterar störresom x

lämnas offert.
Intäkternas storlek licens- intressentmedeloch redovisas i

tabell 13.

199192 9293 9394

Intäkter 26,2 mkr 27,2 mkr 17,8 mkr

Tabell 13. Licensavgifternas storlek inklusive intressentmedel.
1994-01-31tomavser

Under den aktuella tidsperioden har således intäkter uppgående till
71,2 mkr flutit in. angivnaDe beloppen emellertid bruttointäk-avser

dvs. intäkter inkluderar ersättning för försäljningsomkost-ter, som
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Exklusive dessadata.för och leveransnader och kostnader uttag av
till 61 mkr.intäkternakostnader uppgår ca

Försvarsmaktenbidrag från48 mkrangivna 61 mkrAv avser
VägverketochVattenfall 9,0 mkr16,5 mkr,l8,9 Teliamkr, AB

databasuppbyggnad.för för snabbare3,0 mkr åtgärder
storleksord-i13 mkrresterande licensintäkternadeAv avserca --

9 mkr utgörsåterstodenabonnemangsavgifter medanningen mkr4 --
licenser.för nytecknadeengångsbeloppav

delenanslagsñnansieradedenbördetta sammanhangI nämnas att
landskapsinformationsområdetverksamhet inomLantmäteriverketsav

205 mkrstorleksordningenibudgetårenunder de omsattsenaste per
år.

direktåtkomliga dokumentenkeltexisterar inteDet några gersom
detharUnder loppkring GSD. årensi prissättningsfråganvägledning

möjligtdetlångtpraxis. bygger så ärutvecklats viss Dennadock en --
kartmaterial föräldreför användningenprinciper gällerdepå avsom

detnyttjanderättsförordningen. Näriföljdproduktion, reglernadvs. på
medföromständighetersärskildafinns dockgäller GSD det att ensom

nyttjanderättsförordningens regler ske.måsteanpassning av
nyttjanderättsersättning bestämsför GSDberäkningenVid av

relationiinnehålloch basensfrån storlek bytegrundbeloppet basens
speciellaefterUpplagestorleken beräknasGSD-produkter.till andra

blirnätverkanvändning iGSD-baseftersomgrunder genomen
användning.för samtidigarbetsplatsertillgänglig vid antalett stort

erfarenhetsutbyteockså påutvecklats byggerprinciperDe som
marknadsavkänning. avtalviss Deländer ochmed andra somen

idessa,och Vattenfall innebär översattmed Televerkettecknats att
för sinbas000 kr2 200 respektive 3betalade krdatabaser, perca

avtalekonomiska kartan. Dessanyttjanderätt till GSD avseende den
prissättningenfortsattagrundläggande riktlinje för denutgjorthar en

Lantmäteriverket,enligtingen intressent lämpligen,eftersom senare
mindre för produkt.skall betala samma

förbedömningtidigare gjortLantmäteriverket hade redan atten
tänktafyra till femglesbygdimindre områden kommunert.ex.

kraftföretagTeleverket,Skogsvårdsstyrelsen,kommun,användare
bas.20 000 krtillsammans skulle kunna betalaoch Vägverket perca

femtedel denstorleksordningeniskulleDenna motsvara avensumma
genomsnittligt bedöm-produktionskostnadendå beräknade totala som

dengjorde ocksåVerket100 000 kartblad.till krdes uppgå per
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bedömningen användarna skulle grundavgift påatt acceptera en
0004 kr blad. Därtill skulle dock också komma kostnaderseparataper

för årlig uppdatering 10-20med grundavgiftenprocent samtav
faktiska leveranskostnader i storleksordningenpå 300 kr bas.per

Lantmäteriverket har gjort jämförelser med prisbilden i andra
länder nationellamed kartbaser. Graden återbetalning ärav exep-
tionellt hög i Storbritannien jämfört med de flesta andra länder i
Europa. brittiskaDen prislistan har emellertid utgjort referens fören
Lantmäteriverkets prissättning GSD-produkter. dettaI sammanhangav
bör dock påtalas Storbritannien bara hälften tillnästan är såatt stort

Sverige och folkmängden 7-8ytan är gånger såatt storsom som
Sveriges. förhållandenDessa påverkar självfallet möjligheterna att
erhålla hög kostnadstäckningsgrad.en

När det villkorengäller för förvärv baser finns det kon-tvâav
traktsformer. Det innebär engångsköp fast avgift. Detmotena en
andra alternativet femårigtär abonnemang lägreett som ger en
grundavgift årliga avgifter 20motsvarande grund-procentmen av
avgiften. Det alternativet medför till kontinuerligrättsenare upp-
datering baserna i den sker.mån så Brytpunkten ligger vid tvâ ärav -
vilket innnebär kostnaderna vid denna tidpunkt lika mellanäratt

alternativen.
Antalet användare hos och kund är svår-ett annaten samma

hanterbart problem. licens kan alltidEn innebära användning ettav
flertal olika individerdatorer. Lantmäteriverket har angivit gränsen -
20 användare för vilken varje licens gäller.-

dettaI sammanhang bör vidare påpekas Lantmäteriverket i sinatt
fördjupade anslagsframställning 199494-199697avseende under
rubriken övrig finansiering dvs. sådan viasker anslagsom- -
redovisar medel uppgående till totalt 48 mkr under den aktuella
treårsperioden. dennaAv 15 hänförligamkr tillär Delsummasumma
GSD, 15 mkr till GSD-EK och resterande 18 mkr till SNA. För
perioden fram till 200203 delsummorna tilluppgår 15 mkr, 30 mkr
respektive 33 mkr. GSD-EK databas motsvarande denavser en
ekonomiska kartans innehåll.
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5.8 Erfarenheter

verksamhetDen Lantmäteriverket bedriver inom landskapsin-som
formationsområdet uppgifter traditionellt finansierats viautgörs av som
anslag. harDet värdefullt alla landets invånare skall kunnaansetts att
införskaffa kartor de områden där vistas boröver de och och detta

i landet de befinner sig. Prissättningen har skett såoavsett attvar
spridningen kartornapå och dess grundmaterial skall bli så stort som
möjligt.

De introduktionårens teknik framställningförsenaste av ny av
tryckta kartor har inneburit förutsättningar förskapatsatt en mer
rationell framställning. Tekniken medför bl.a. kartproduktionen iatt
framtiden i ökad utsträckning kommer direkt ajourhållningatt avse av
data tillhandahållandeoch kontinuerligt uppdaterade Denteman.av
digitala tekniken skapar emellertid också förutsättningar för en
betydligt bredare användning informationen bl.a. i GIS. Stats-av
makterna har insett fördelarde snabb uppbyggnad digitalten av
lagrade databaser medför. förMedel påskyndande dennaett av
uppbyggnad intehar emellertid anvisats på sätt än Lant-annat att
mäteriverket erhållit möjligheter dels till vissa omprioriteringar inom

för beviljat anslag, dels söka frånmedel olika användar-attramen
grupper.

Införandet den tekniken, finansierad detpå sättav nya som
Lantmäteriverket enligt givits möjlighet till, emellertidharovan
aktualiserat vissa frågor Lantmäteriverkets verksamhet ochom
finansieringen denna verksamhet inom landskapsinformations-av
området. Detta gäller bl.a.

klarläggande begreppet infrastruktur dess koppling tillochav-
Lantmäteriverkets verksamhet inom landskapsinformationsområdet,
vilken information skall Lantmäteriverket tillhandahålla vad är- -
grundläggande geografisk information,
för- och nackdelar med intressentfinansiering-
kan ytterligare intressentmedel erhållas,-
hur prissätta produkter framtagna med datateknik,-
behov författningsreglering upplåtelse nyttjanderätt tillav av av-
digitalt lagrade produkter,
behov modell finansiera omsättningstillgångar vidattav en ny-
försäljning allmänna kartor samtav m.m.
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rationaliseringsmöjligheter.eventuella-

framställningen. Redan här kani fortsattafrågor diskuteras denDessa
kompexitet sådan detfrågeställningarnasemellertid framhållas är attatt

redovisa de samhälls-utredningenförutsättningar förinte funnits att
infra-grundläggandesatsningar deneffekternaekonomiska påav

strukturen.
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6 Inledning

förutsättningar, beskrivits ifrågeställningar och erfarenheterDe som
finansieringavdelning riktar uppmärksamheten ochA och motsom

avgiftssättning fastighets-olika verksamheter inom och landskaps-av
informationsområdena i sammanhang.bör störresättas ett

definitio-övergripande fråga i avdelningdennaEn ärtassom upp
infrastruktur kännetecknar sådanbegreppet vadpå samt somnen

verksamhet infrastruktur. Vidare behandlas frågan hurutgör omsom
infrastruktur finansieras. dels med utgångspunkt iskall Detta sker ett
principiell pragmatiskdels med anläggandesynsätt, syn.av en mera

detta redovisas bl.a. för- och nackdelar medsammanhangI en
frågeställningar imarginalkostnadsprissättning. behandlasDessa

kapitel 7.
kapitel 8 redovisas olika fmansieringsformer. HärvidtänkbaraI

nackdelar olika formerdiskuteras bl.a. för- och med intressent-av
vissafinansiering. Vidare redovisas statsmakterna fastlagda prin-av

ciper för avgiftssättning konkurrens klarläggs vissa i dessaoch samt
prisdifferentiering och pris-sammanhang centrala begrepp såsom

diskriminering.
9 offentlighetsprincipKapitel behandlar upphovsrätt pekaroch samt

de målkonflikter föreligger mellan upphovsrätt och konkur-på som
renslagstiftning statsbudgeten ochmellan behovet avlastasamt attav

stimulera utnyttjande samhälletssamhällsekonomiskt optimaltatt ett av
investeringar.

Finansierings- avgiftsfrâgorna vidare in ioch bör sättas ett
nationellt internationellt i kapitel 10och sammanhang. sker därDetta
bl.a. de prissättningsprinciper tillämpas vid Sjöfartsverket,som
Sveriges geologiska meteorologiskaundersökning, Sveriges och
hydrologiska institut, Statistiska Rymdbolaget ochcentralbyrån samt
Sattelitbild AB motsvarandePâ sättpresenteras. presenteras en
jämförande studie förhållandena i vissa inter-andra länder. Denav
nationella studien främst koncentrerad till landskapsinformations-är
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området där tillämpning erfarenheter från nordiska länderna,och de
länder inom Europeiska unionen frånden USAsamt presenteras.
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Infrastruktur7

infrastruktur betraktas positivt värdeladdat. iBegreppet Det ärsom
vanligt vittdag innefatta spektrum verksamheter, ochatt ett attav ge

begreppet vid tolkning. utgångspunkt förmycket Somen enen
diskussion följandebegreppet kan definition användas.om

Infrastruktur: lands infrastruktur inrättningarEtt utgörs av som
landets produktion Ditoch handel. räknas främst dessgagnar

kommunikationssystem, landsvägar, järnvägar, kanaler,hamnar,t.ex.
telefon, telegraf Dickson, Luukainen, Sandelin,H. P.A. B.post, ,

iTermer nationalekonomi.
Infrastruktur beskrivas samhällsinsatserkan också de samladesom

skapar förutsättningar för näringslivets utveckling och försom
människors bosättning levnadsvillkor. definitionoch Med sådanen
innefattas bl.a. utbildning, hälso- och sjukvård socialäven samt

omsorg.
Också information innefattaskunskap och kan i begreppet infra-

struktur insatser föroch lika angelägna den fysiska infra-vara som
strukturen i form järnvägar.och flesta devägar Det.ex.av av
verksamheter stordrifhsjfördelar,utmärks dvs.nämnssom ovan av om
produktionen ökar inteså ökar kostnaderna proportionellt. En annan
vanlig existensenegenskap samproduktionsfördelar. Medär av
samproduktionsfördelar eller synergieffekt olikatvåattmenas varor
eller tjänster kan produceras till lägre i organisation ikostnad änen

organisationer.två Om eller båda dessa egenskaperenderaseparata
föreligger kan verksamheten betraktas naturligt monopol.ettsom
Existensen stordrifts- samproduktionsfördelaroch skapar ettav
prissättningsproblem. Utmärkande för naturligt monopol detärett att
inte pris samtidigtgår täcker de totala kostnaderna ochsättaatt ett som

med marginalkostnaden.överensstämmer
En för flestade verksamheternanämnareannan gemensam av ovan

de knutna till kommunikation i vidär mening. Verksamheternasäratt
uppgift olika bära olika företeelser, information.är på sätt ävenatt
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Infrastrukturens främsta uppgift blir då underlätta konsumtion ochatt
produktion andra tjänster,och i sig självän attav varor snarare vara
slutlig konsumtion.

Förändringar tillgången till infrastruktur påverkar inte hushållav
och företag direkt upphov till indirekta effekter. Dessautan ger snarare
kallas för ejfelder. Ett utbyggt telenät innebär inte i sigexterna en
förbättring, det den förbättrade framkomligheten och driftsäker-är
heten, den förbättrade möjligheten kommunicera, haratt som
betydelse.

de fallI användares användning inte möjligheterna förpåverkaren
tillgodogöranågon sig nyttighet och det inte, tekniskaattannan en av

eller ekonomiska skäl, möjligt från nyttjandetär någonutestängaatt
nyttigheten betrakta kollektiv.är att som
Värdet för hushåll och företag infrastrukturen inte bara bero-ärav

Ävenfaktiskaende det utnyttjandet den. det faktum attav av man
skulle kunna utnyttja den vill kan ha värde i sig. Infra-ettom man
struktur kan användningsvärde ha optionsvärde.utöver Detävenett ett
kan finnas speciella beroendeförhållanden mellan olika delar av
infrastrukturen. interdependenser innebär förDessa lönsamhetenatt en
speciell infrastrukturell investering i hög grad kan beroendevara av
andra sådana.

Andra vanliga egenskaper investeringarsådana i de flesta fallär att
har efekter ekonomin. infrastrukturellpå investering kanEnstora
påverka antal priser i ekonomin. egenskapEn ärett attannan
investeringarna lángsilcriga. Tidshorisonten för dennaär typ av
investering jämfört med andra investeringar lång.mycket Detär
innebär möjligheterna bedöma investeringarnas lönsamhetatt att
präglas högre osäkerhetgrad andra investeringsbedömningar.änav av
En aspekt själva investeringen ofta tidär långatt tar attannan
genomföra.

Är7.1 grundläggande geografisk information

infrastruktur

Den grundläggande geografiska informationen inom fastighets- och
landskapsinformationsområdena i form databaser och tryckta kartorav

kunskapsmassa produktionutgör och handel. Geogra-en som gagnar
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fisk information förutsättningär för bl.a. telekommu-transporter,en
nikationer, skogsbruk, fysiska infrastrukturinvesteringar och miljö-
vård. Därmed uppfyller den grundläggande geografiska informationen
den definition infrastrukturpå återfinns i inledningen till dettasom
kapitel.

Som för all kunskap gäller också denna information inteatt
förbrukas den utnyttjas.när finnsDet alltså inte det skäletav
anledning via prissättning eller regleringatt tillgången tillransonera
informationen.

Kostnaden för den geografiska informationen framföruppstår allt
den byggsnär och ajourhålls. Kostnaden för tillhandahållaupp att

informationen dennär väl har samlats däremotär låg. Det gäller
informationen redovisasoavsett på tryckta kartor eller lagradärom

digitalt. Kostnaden för tillhandahålla digitalt lagrad informationatt
kommer sjunka ytterligare iden ökandeatt när utsträckning till-
handahålls on-line. Detta innebär väl informationennär samlats inatt
finns det starka skäl talar för informationen skall komma tillattsom
bred användning. Detta förutsätter priset för tillhandahållandetatt
begränsas till marginalkostnad eller uttagskostnad.en en

Med sådan prissättning uppkommer finansiellt underskott,en ett
vilket i sin medför behov skatte- ellertur intressentmedel.ett av
Skatteñnansiering innebär i sig det uppstår risk för vissaatt negativa
samhällsekonomiska effekter. Endast dessa risker deär större änom
samhällsekonomiska fördelarna bred användning informatio-av en av

finns det ekonomiska skäl anledning frånavstå prissättningnen attav
enligt marginalkostnadsmodell.en

Teknikutvecklingen kommer leda till kostnaderna kommeratt att att
påverkas. Vidare gäller småskalig ochatt användaranpassadmer
informationen blir desto fördelarstörre har marknadsanpassademer
lösningar.

Det viktigt skiljaär mellan sidanatt å grundläggande informa-ena
tion och marknadsanpassade lösningar. Med grundläggande informa-
tion sådan information används olikamånga användareavses som av

och har små där den sammanlagdasom nyttorvar en ärnyttanmen
I samnordiskstor. Nordisk Kvantif II, redovisasrapport, studieen en

rörande ekonomin kring småskaliga, nationella databaser. Av studien
framgår bl.a. den tekniken medföratt den bearbetning ochattnya
distribution unik förär användare ökar, vilket innebär högresom en
rörliga kostnader för varje användare. indikerarDet längre iatt ut
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blir detmindre relevantdestoförädlingskedjan kommer, attman
i skalfördelar.diskutera termer av

infrastrukturFinansiering7.2 av

priset bör baseratpriser innebärsamhällsekonomiskt optimala att vara
ytterligareproduceravad det kostarmarginalkostnaden, dvs.på att en

prissätt-marginalkostnadsbaseradtjänst. Problemetenhet är attenav
finansiellt underskott.tillning leder ett

skatte-svårigheter eftersominnebärfinansiellt underskottEtt
samhällsekonomiskatillalternativ, upphovfinansiering, ett gersom

ställa denAvvägningeneffektivitetsförluster. måste göras är attsom
ikostnadenskattefmansieringförsamhällsekonomiska kostnaden mot

marginalkost-överstigerprisernaefterfrågan dåuteblivenform av
minskaeftersträvansvärtdetpraktiken framstårnaden. I attsom

frånavvikerpriserförmån förskattefinansiering tillandelen som
marginalkostnaden.

litenskatteñnansieringen skall såförutsättningUnder att varaav
betala desto Detanvändarnamöjligt måste någon mer.annansom --

infra-finansieringkravpriserna då påfinns olika sättasätt ettatt av
kanprissättningsvarianterprincipiellt olikaföreligger. Trestrukturen

baserademarginalkostnadsprissättning, priser pånämligendiskuteras
sistnämdapriser.subsidiefria De tvåkostnadstäckning ochfull

Gärde variant kanöversiktligt. Enendastvarianterna kommenteras
ivariant mångatariffer.tvådelade Denna äranvändningen avvara

fördelar.till praktiskadessföredra bl.a. med hänsynavseenden att

Marginalkostnadsprissättning7.2.1

uppstården kostnadbeskrivitsMarginalkostnaden har somsomovan
teorintjänst.eller lytterligare enhetför produceraatt varaav enen

definition försum-nyttighetför kollektivmarginalkostnadenär peren
användningsamhällsekonomiskt optimalinnebärvilket i sinbar, tur en

distinktionnoll. En görsavgiften lika mednyttigheten sättsnärav
denmarginalkostnad. Dålångsiktigkortsiktig ochmellannormalt

kapacitetenfastställs förutsätts ärmarginalkostnadenkortsiktiga att
marginal-baseradmarginalkostnaden pålångsiktigagiven. ärDen en

kapacitet.ytterligare Närproduktionsökning förutsätterkostnad då en
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kapaciteten är tillanpassad efterfrågan överensstämmer kortsikti ochg
långsiktig marginalkostnad. Marginalkostnadsprissättning baseras på
den kortsiktiga marginalkostnaden därmed förutsättningär försom en

effektivt utnyttjandeett befintlig kapacitet. Däremot kvarstårav
problemet med det finansiella underskottet.

Ett låtasätt priserna avvika frånatt marginalkostnaderna för att
därmed bidra till finansiering underskotten variantärav en av
marginalkostnadsprissättning kallas Boiteux-Ramseypriser. Densom
grundläggande tanken bakom modellen definieraär de avvikelseratt
från marginalkostnaderna minimerar snedvridningen i fördel-som
ningen samtidigt bidrar till finanseringenav resurser demen som av
totala kostnaderna. Prissättning enligt denna modell innebär detatt
relativa prispåslaget för tjänst skall omvänt proportionellten vara mot
tjänstens priselasticitet.

Modellen bygger på principen det relativa prispåslagetatt för en
tjänst skall lägrestörre priselasticiteten lägreär. Ju priselastici-vara

dvs. mindre priskänsligtet, efterfrågan destoär, mindre effekt har
priset fördelningenpå Anledningen är dessa förlusterav resurser. att
blir större konsumtionen minskar till följd påslagen. Därförmer av

detär effektivt läggaatt större andel de fasta kostnaderna påen av
mindre priskänsliga tjänster då deras efterfrågan påverkas relativt
mindre prispåslagen. Därmed detär också möjligt förav dennaatt
tjänst tillåta relativt avvikelsestörre från marginalkostnadernaen utan

de samhällsekonomiskaatt resursfördelningsförlusterna blir för stora.
För denna skall kunnaatt tillämpligansats förutsätts informa-vara

tion både kostnader och efterfrågans priskänslighet.om

7.2.2 Priser baserade fullpå kostnadstäckning

Denna prissättningsvariant består olika för fördela deansatser attav
totala kostnaderna med hjälp enkla fördelningsnycklar. Ettav utmär-
kande drag för alla varianter denna de inteär baseradeansats ärattav
på några effektivitetskriterier. Den generella principen för denna

är särkostnaderansats ochatt samkostnader specificeras för varje
tjänst. Samkostnaderna fördelas härefter lämpligtpå desätt på olika
tjänsterna. De vanligaste fördelningssätten efterär produktionsandelar
volymandelar, intäktsandelar eller särkostnadsandelar.
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priserSubsidiefria7.2.3

särkost-täckaskallminstdeutformadepriserSubsidiefria såär att
de högstsamtidigtanvändarkategori,tjänst ellerför vissnaden somen

subsidiefria priser ärkringtotalkostnaden. Resonemangettäcker
för-Undermarknaden.fritt inträde påmedsituationbaserat på en

tillhandahållaproducentermöjligt fördet attutsättning äratt nyaav
kanhandanvändarkategorier påvissaellertjänstersnarlika att egen

samkostnadernafördelningoberoendeintetjänstenproducera är aven
uppfyllaskankravenalltid de tvåintemöjlig. Det är ovansom

ellertjänstingendetinnebäruppfyllasde kansamtidigt. Om att
förekommerdetdvs.subventionerar någonanvändarkategori annan,

korssubventionering.inte någon

tarifferTvâdelade7.2.4

fastafinansiera deförvariant ävenförekommandevanligt attEn
enhetkonsumeradpristariffer. Etttvådelade utkostnaderna tasär per
fastaavgift.fast Denmarginalkostnadenlika med samtär ensom

utnyttjaväljerhuvudanvändaren över atttagetavgiften avgör om
finner detanvändare värt attförutsättningUndertjänsten. att enav

mycketför hurmarginalkostnaden gränsentjänsten sätterkonsumera
användarenslängetjänsten. Såefterfrågaväljeranvändaren att av

denavgiftrörlig änstörremarginalkostnadsbaserad ärvidvärdering en
tjänsten. Denefterfrågaavgiften användarenkommerfasta att

avgiftenden fastaunderstigertjänstenvärderinganvändare avvars
samhällsekonomisksig innebärvilket iundankommer trängasatt en

effektivitetsförlust.
situationsådanmöjligt hantera attDet är även att an-genomen

Användareanvändare.olikaavgifter förfastadifferentieradevända
medanvändareavgiftlägre änbetalningvilja betalarlågmed enen

möjligtdelsdet äri sinförutsätter attbetalningsvilja. Det atthögre tur
med låganvändaredelsbetalningsvilja,olika användaresidentifiera att

tillvidaretjänstensäljaavgift inte kanliten fastbetalningsvilja
förmodligendetPraktisktbetalningsvilja. ärhögremedanvändare

olikamellandifferentiering skervisssigtänkarimligare attatt
effektivi-användare. Urenskildamellananvändargrupper änsnarare

priserdifferentieramotiveratalltsåkan dettetssynpunkt attvara
användargrupper.olikamellan
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7.2.5 Sammanfattning

En slutsats genomgången varkenär subsidiefria priser ellerattav ovan
priser baserade full kostnadstäckningpå kan motiveras effektivitets-ur
synpunkt.

Under förutsättning det föreligger kravatt på användarnaett att
skall bidra till täcka produktionens fasta kostnaderatt enligt teorinär

s.k. modifierad marginalkostnadsprissättning det bästa alternativet.en
Avgifterna då upphov till så små välfärdsförluster möjligt.ger som
Fasta kostnader fördelas de olikapå tjänsterna med hänsyn till
efterfrågans priskänslighet. innebärDet priset skall bestå tvåatt av
komponenter, dels marginalkostnad, dels komponent fören en
finansiering fasta kostnader.av

principI skall finansieringskomponenten funktionvara en av
priselasticiteten, dvs. priselasticitetstörre desto lägre andel av
finansieringen tjänstenbör bära. I praktiken detär svårt fastställaatt
dessa elasticiteter.

Det vanliga kombinerasättet fasta ochatt rörliga avgifteruttag av
viaär abonnemang i kombinationett med avgift i proportion till deten

faktiska utnyttjandet motsvarande marginalkostnaden s.k. tvådelade
tariffer. Det är möjligtäven prisdifferentiering erbjudaatt genom
olika användare olika kombinationer fasta och rörliga avgifter,av en

tariffer. Likviditetsskäl kan förmeny av t.ex. ett argumentvara en
användare föredra lägre fast kostnadatt och relativt högre rörligen en
avgift som därmed avviker från marginalkostnaden.

Sammanfattningsvis kan konstateras det teoretiskt önskvärdaatt
inte självklart Åöverensstämmer med vad praktisktär möjligt.som
andra sidan det inomär både inom fastighets- och landskapsin-
formationsområdena möjligt i ökad omfattning fånga efterfrågansatt
priskänslighet. Avgörande vilken ambitionsnivåär beslutsunderlagpå

beslutsfattarna önskar. Praktiskt och teoretiskt beprövadsom metodik
för dokumentera användarnas priskänslighetatt finns tillgå. An-att
vändarna dessutomär inom det studerade verksamhetsområdet relativt
lättidentifierade. Vad för närvarande möjligtär sägasom att om
efterfrågans priskänslighet inom fastighets- och landskapsinformations-
områdena framgår kapitel 12.av

4 14-0725
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8 Finansieringsformer

I detta kapitel redovisas antal olika former för finansieringett av
offentlig verksamhet. Vidare vissapresenteras statsmakternaav
fastlagda principer och riktlinjer klarläggs innebördensamt vissa iav
detta sammanhang centrala begrepp. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning.

1 Finansieringsalternativ

Av tradition har anslagsfinansiering varit finansieringskälla för
offentliga åtaganden. När frågan vad faktiskt skallom ettsom vara
offentligt åtagande besvarats väcks frågan hur det möjligtär attom
låta användarna bära del kostnaden via avgifter. Syftet meden av
avgiftsfinansiering bådeär lösa akut finansieringsproblematt ett men
också skapa tydligareatt användarstyrning den offentligaen av
tjänsteproduktionen.

principAv detär endast lämpligt avgifter frånatt ta ut användarna
offentliga tjänster då den inte betalar kanav frånutestängassom

konsumtion och då avgifter kan administreras effektivt.
Anslagsfinsnsiering behandlas nedan relativt kortfattatett sätt.

Därefter behandlas också det kortfattat traditionella former för- -
avgiftsfmansiering. Däremot behandlas den form avgiftsfinansieringav

benäms intressentfmansiering ingående.som mera

8.1.1 Anslagsfmansiering

Anslagsñnansiering finansiering via skatter. I normalfalletavser
innebär det den offentliga tjänstenatt hålls tillhanda kostnad.utan
Ingen avgift därmedtas användaren.ut Tanken bakom dennaav
avgiftsprincip är den offentliga tjänstenatt är producerad med skatte-
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fåskallönskarrimligt den sådärmed detmedel och taär attatt som
del tjänsten.av

möjligheten lånaanslagsfinansiering kanför ävenInom attramen
möjlighet investe-aktualiseras.Riksgäldskontoret Dennahos avser

och lånenförvaltningsändamålföranläggningstillgångarringar i
fastställsmarknadsmässiga villkor. Láneramenbeviljas på av rege-

ringen.

Avgiftsfmansiering8.1.2

anslagsfmansierad verksamhet kan lånvidmotsvarande tasPå sätt som
ianläggningstillgångarfinansieraförRiksgäldskontoreti attupp

avgiftsfinansierad verksamhet.
avgiftermarginalkostnadsprissättningAvgifter baserade på avser

ytterligareproduceramarginalen kostarvad det på attmotsvararsom
kostnadendatabastillämpas påtjänst. Om resonemanget avsesenen

informationytterligare enhetdelför låta användare att taatt enaven
databasen.ur

elleromfatta delmarginalkostnaden kanAvgifter går utöver avsom
självkostna-Medavkastningskrav.självkostnadenhela men även ett

desssärkostnader ochprestationensförbetaltder att taravses man
kostnaderna.indirektasamkostnader deverksamhetensandel av

tillomfatta bidragkansjälvkostnaddelAvgifter ettmotsvarar avsom
nyttjande-i formoch kan skefasta kostnadernadetäcka t.ex.att av

licensavgifter.ellerrätts-

Intressentfinansiering1.3

Även formspeciellintressentfinansiering ofta betraktas avsom enom
särskildñnansieringsformen underavgiftsñnansiering redovisas här en

självständig rubrik.och
framstårsituationstatsfinansiellarådandebakgrundMot enav

enbartmed hjälptematiska databaservidare uppbyggnad t.ex. avav
finansiellaDärmed andramindre trolig. måsteskattefmansiering som

sökas.intressentfmansiering,lösningar, som
blivande användareintressentfinansiering låtaSyftet med är att vara

investeringskostnaden. Förinitialadel denmed och bära atten av
investeringskost-sig delbereddaskall påanvändarna att ta avenvara
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naden måste de något i gengäld. praktikenl dennaär typ av
finansiering ännu olika skäl relativt förekommande.av Densparsamt
förekommer dessutom i lite olika skepnader. Den motprestation
intressenten får kan bestå av

a bidragetatt förtida betalning nyttjanderättsavgifter,ses som av
b bidraget leder tillatt intressenten får sinaatt önskemål tillgodo-

sedda tidigare i produktionsprocessen,
c bidraget möjlighetatt påverka innehållet iattger produktionen,
d bidraget leder tillatt statsuppdraget ökaratt i omfattning eller
e lägre kostnader intressentsamverkan.

Den vanligaste formen intressentfinansiering låtaär intressent-av att
bidraget tillgodoräknas intressenten förtida betalning nyttjande-som av
rätts-licensavgifter enligt litt a ovan.-

En konsekvens i samband med den forcerade databasuppbyggnaden
ekonomiska kartan bidragetär lederav till intressentenatt får sinaatt

önskemål tillgodosedda tidigare i produktionsprocessen än vad som
varit fallet litt b intressentenannars köper sig före i kön.ovan.-

Det finns flera fördelar med dessa lösningar. Eftersom upp-
byggnadsskedet krävandeär både avseende tid och innebär ettresurser
kapitaltillskott i form intressentbidrag produktionsprocessenattav kan
påskyndas. Intressentfinansiering möjliggör också i tidigt skedeatt ett

uppfattning vad användarna faktiskten vill ha ochom bereddaär-
betala för.att Användarna får direkt inflytandeett inriktningenpå av

produktionen.
Ett omvänt på detresonemang är endasttema deatt ärsamma

betalningsstarka användarna möjlighet tidsmässigtsom attges
påverka produktionens innehåll. Det är dock oproblematiskt under
förutsättning de betalningssvagaatt användarna inteav får sina
önskemål tillgodosedda än vad varit fallet.senare Isom annars
samband med tidigarelagd produktion måste även tidiga-relagda
kostnader för ajourhållningt.ex. beaktas.

En form intressentfinansieringannan då intressentenärav som
motprestation för sitt bidrag till finansiering möjlighet påverkaattges
innehållet i databast.ex. litt Det kan bådeen omfattningc ovan. avse-
och kvalitetskrav. Fördelen för intressenten påtaglig.är Däremot är
nackdelen jämfört med kombinationen a och b bekymmer-av mer

Intressentfinansieringen innebärsam. i det här avseendet markna-att
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offentligai detinnehålletförstyrandeblirbetalningsviljadens
givet lågainformationenförprisetintedetDärmed äruppdraget. -

relevantbrist påellerkvalitet,innehåll ochpriser dess snarareutan-
användarna.deundanträngerkvalitet,innehåll och resurssvagasom

in-situation dåinnefattaIntressentfinansiering kan även enen
definieradedetproduktion utöverfå till ståndönskartressent en

intressentfinansieringSådandlittstatsuppdragetiinnehållet ovan.-
användarenbetalarfalldettauppdragsverksamhet. lrenligger nära

priorite-uppgifter ochordinariesinasidanvidmyndighetenför att av
produktion.önskadutförringar

statsuppdraget måsteiinnehålletutvidgningmedsambandI aven
förkostnadersig delsdärmed påmyndighetentillhänsyn tartas om

för-framtidaförkostnaderdelsproduktionskapacitet,sinökaatt
ajourhållning.i formpliktelser t.ex.av

intressentmed-skeocksåkandatabaserFinansiering genomav
ochgrundinformationinsamlingverkan t.ex. avgemensamavsersom

olika intressentermellanskerSamordninglittajourhållning e ovan.-
möjligatill lägstaproduceramöjligheternatillvaraför attatt ta

praxis iviktigdärmedRegistrering vid källan ärkostnad. samman-en
finansiellt bidragingetförutsätterIntressentmedverkan utanhanget. en-

kostnader.sinatäckervarje intressentdast att egna
sluteraktörerkommunalastatliga ochdärexempelfinns fleraDet

ochLantmäteriverketmellanvarandra,samarbetsavtal med t.ex.
kommuner.antalochLantmäteriverketrespektiveVägverket ett

tillfår tillgångoch demellan aktörernafördelasProduktionsansvaret
varandras data.

börintressentfinansieringaspekterantalfinnsDet somett av
gällerintressentfinansiering. Detdiskussion utökadvidbeaktas aven

bl.a.

lång-binda sig förfå intressenternakan svårtdet attattatt vara-
längreosäkerhetenfinansiella påvilket ökar denåtagandensiktiga

sikt,
vilketintresseradelokaltregionalt ochoftaintressenterna äratt-

svårrikstäckning kanambition attinnebär att varaom enen
upprätthålla,

avtalupprättaför kommatransaktionskostnaderna överens,att m.m.-
samt
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avvägningen mellan de nuvarande intressenternas önskemål- och
framtida användares. Flexibiliteten i dvs.systemet inteatt man-
bygger sig fast i för all framtid given strukturen måste beaktas.

Om nuvarande för avgiftersystem för och förädlinguttag in-av
formation kartdatabaser för given,tas dvs.ur någon form särkost-av
nad i kombination med nyttjanderättsavgift, skiljer sigen de olika
formerna intressentñnansiering någotav åt. När bidraget ses som en
förtida betalning nyttjanderättsavgifter a skall intressentenav endast
betala avgift motsvarande särkostnaden vid databasen.uttag Närur
bidraget leder till intressenten fåratt sina önskemål tillgodosedda
tidigare än vad varit fallet b skall intressentensom annars betala en
avgift motsvarande särkostnaden nyttjandcrättsavgift.samt Det gäller
även intressentennär möjlighet påverka innehålletattges i produk-
tionen c.

När intressentfinansiering innebär statsuppdraget vidgasatt d kan
avgiftsbilden något olika Om befintlig kapacitetut.se helt eller delvis
kan i anspråk förtas tillgodose intressentensatt önskemål bör det

avgiftmotsvaras baserad på särkostnader.av Omen kapacitet krävsny
för tillgodose intressentensatt önskemål dvs. de fasta kostnaderna-
ökar skall intressenten bidraäven till deras finansiering. Därmed-
måste risken för myndighetens framtidaatt kapacitet blir för vägasstor
in i fördelningen de fasta kostnaderna mellanav myndigheten,
intressenten och den förväntade framtida efterfrågan. Intressentsam-
verkan e innebär ingen skillnad dagens situation.mot

8.2 Av statsmakterna fastlagda principer m.m.

8.2.1 Avgiftsförordningen

En myndighet får avgifter förta ut och tjänster den tillhan-varor som
dahåller bara det följer lag eller förordningom ellerav en ettav
särskilt beslut regeringen.av

Med stöd det generella bemyndigandet iav 4 § avgiftsförordningen
1992:191 kan myndighet avgift tillhandahållaen mot vissa upp-
räknade och tjänster verksamhetenvaror tillfälligärom ellernaturav
mindre omfattning. De myndigheter är verksamma inomsom
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särskilda be-harfastighetsinformationsområdenaochlandskaps-
avgifter.myndiganden utatt ta

reglerasfastighetsbildningsmyndigheternavid avAvgifterna
inskrivningsmyndig-vidAvgifterna1971:1101.lantmäteritaxan

vid deavgifter1987:452förordningenireglerasheterna om
verksamhetmotsvarandeomfattarvilken ävendomstolarna,allmänna

denreglerasfastighetsdata. DessutomförCentralnämnden avvid
verk-avgiftsbelagdaochbedrivnafastighetsdataförCentralnämnden

fastighets-1974:1058 ochfastighetsdatakungörelsensamheten av
regleringsbrev. Kart-verkets1974:1063beviskungörelsen samt av
1980:754förordningireglerasnyttjanderättsavgifter upp-omoch

följdproduktionförkartmaterialetallmännadet m.m.låtande av
verksamhetenförbeslutatsharmålekonomisktingetOm annat

Förkostnadstäckning uppnås.fullberäknas så av-avgifterskall att
någotfår,avgiftsförordningen annatenligt 4 §gifter omuttassom
avgiftssätt-förgrundernabeslutasjälvmyndighetenbeslutas,inte om

be-vissvidintäkterna,innebärkostnadstäckning attFull enningen.
indirektaellerdirektverksamhetenmedsamtligatäckerräknad volym,

förfogar överdessutom ettmyndighetenkostnader. Om av-förenade
skallverksamhetenavgiftsfinansieradei denkapitalkastningspliktigt

avkastningskravet.täckaavgiften även
tillrådallmännaochFöreskrifterRiksrevisionsverketsAv

sambandtydligtfinnasskalldet ettframgåravgiftsförordningen att
gällerprestationen. Detförkostnadernaochstorlekavgiftensmellan

regleradeoffentligrättsligtellertvångsmässigtförsynnerheti uttagna
efterfrågadfrivilligtkan sägasverksamhetavgifter. För varasom

ochstorlekavgiftensmellanstarktlikasambandetintebehöver vara
i detkanMyndighetenprestationen.enskildaden senareförkostnaden

ellervissaförersättningavgifterna såvälja varorsätta attfallet att
självkostnadentillförhållandei ominnebär överuttagtjänster ett

inomtillhandahållstjänsterellerför andraersättningen somvaror
underuttag.motsvarandeinnebärresultatområdesamma

skallverksamhetviss bestämdföreskrivitregeringeninte attOm en
verk-vilkabedömamyndighetenfårresultatområde,utgöra separatett

börResultatutjämningresultatområden.bör utgörasamheter egnasom
verksamhetavgiftsbelagdmellan sådanförekomma somnormalt inte

efterfrågad.frivilligtsådan ärreglerad ochoffentligrättsligtär som
verksam-avgiftsbelagdadenanslagsmedelmedSubventionering av
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får inteheten förekomma, efter regeringens särskildaän med-annat
givande.

En myndighet skall varje år samråda med Riksrevisionsverket om
avgifterde den eller för och tjänstertar ut att ta utsom avser varor

tillhandahålls. Ett särskilt bemyndigande krävs för myndig-attsom
heten skall få besluta avgifternas storlek eller disponera avgiftsin-om
komsterna.

Ovan redovisade förhållanden kan tolkas flera tolkningpå Ensätt.
idet principär möjligtär fastighets-betrakta ochatt land-att t.ex.

skapsinformationsområdena resultatområde och alltsåettsom exem-
pelvis låta användarna fastighetsinformation subventioneraav an-
vändarna landskapsinformation användarna fastighetsinforma-av av
tion får med och betala del de fasta kostnaderna för land-vara en av
skapsinformation, s.k. korssubventionering. Detta kan då ske längeså
användarna kollektiv inte betalar totala avgifter överstigande desom
totala kostnaderna. Avgiftssättningen inom resultatområde börett
betraktas helhet. Tolkningsproblemet gäller begreppetsom en snarare
resultatområde.

gBegreppet resultatomrâde intekan definieras generellt måsteutan
utifrån bedömningavgöras de olika avgiftsbelagda verksamheter-en av

karaktär. Om statsmakterna uttalat ekonomiskt mål skallatt ettnas
gälla för viss verksamhet bör den verksamheten betraktasen ettsom
resultatomrâde.

8.2.2 Konkurrenslagen

Den 1 juli 1993 trädde konkurrenslagen l993:20 i kraft. Denna
baseras förbudsprincipenpå och inte missbruksprincipenpå densom
tidigare lagstiftningen. innehållerLagen förbud,två dels konkur-mot
rensbegränsande samarbete, dels missbruk dominerandemot av
ställning. Lagen anknyter därmed materiellt till EU:s konkurrensregler
artikel 85 86och i Romfördraget.

Avtal mellan företag förbjudnaär de till syftehar hindra,attom
begränsa eller snedvrida konkurrensen på den svenska marknaden på

märkbart ellersätt deett sådant resultat. gäller särskiltDetettom ger
sådana avtal innebärbl.a. olika villkor tillämpas för likvärdigaattsom
transaktioner vilket upphov till konkurrensnackdelar för vissa han-ger
delspartners.
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näringsidkare iföretag definitionenBegreppet anknyter till av
tidigare konkurrenslag. innebär landsting och kommunerDet att stat,

bedriverkan företag mening eftersom de verksam-i lagensanses vara
visshet ekonomisk viss omfattning och gradharartav en avsom

varaktighet.
Missbruk ställning svenska marknadendominerande denpåav en

olika vill-förbjudet. missbruk särskilt i bl.a.Sådant kan beståär att
tillkor tillämpas för likvärdiga transaktioner vilket upphovger

konkurrensnackdelar för vissa handelspartners.
vidare frågor pris-Konkurrenslagen behandlar bl.a. rörsom

diskriminering. avsnitt 8.3 behandlas detta och antal andraI nedan ett
centrala begrepp.

8.3 centrala begreppNågra

8.3.1 avgiftSkatt eller

avgift entydig. iDistinktionen mellan skatt och inte Skatterär är
princip inte för visst ändamål. emellertid fallet medSå äruttagna

betalningavgifter. erlägger får direkt motprestationNär den ensom en
från samhället det avgifteller tjänst jämför medären vara en en- -

skatt. betalningbegreppen pris, inte Kopplingen mellanellertaxa en
prestation avgörande. finns situationer där sambandetoch Detär

avgift oklart,mellan prestation och där ändåär uttaget ansettsmen
avgift.vara en

8.3.2 Prisdifferentiering

Prisdifferentiering olikainnebär prestation pris beroendeåsättsatt en
kostnadsskillnader Syftet med prisdifferentieringpå hos producenten.

avvägningmöjliga kostnadseffektivitet.är uppnå En måstestörstaatt
mellan sidan prestationens kostnad andra sidanå täcka ågöras attena

tillkommande kostnader för administrera och följa de differen-att upp
tierade priserna.

finns situationerolika prisdifferentiering kan aktualiseras.Det när
vanlig form prisdifferentiering formerEn olika rabatterärav av som

kan volymberoende systematiskeller säsongsbetonade s.k.vara
variation i efterfrågan. form prisdifferentieringEn annan av avser
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differentiering mellan kunder beroende på de konkurrenter tillärom
myndigheten eller inte. Olika pris får beroende på köparentas ut om

slutanvändareär eller vidareförsäljare. En tredje formen en av
prisdifferentiering kan aktualiseras olika priserär beroende påsom
regionala kostnadsskillnader. Om myndigheten har formellt monopol
på verksamheten skall inte priset differentieras. Föreligger inget
formellt monopol prisdifferentieringär rimlig.

Om syftet stimuleraär kostnadseffektiviteten,att dvs. upphovatt ge
till omfattande effekter till given kostnad, alternativt uppnåmer atten
givna effekter till lägre kostnad, bör användarnas värderingen av
effekterna kunna beaktas. Användarnas värdering effekterna, dvs.av

deras betalningsvilja, blir därmedytterst styrande för prisernahur kan
differentieras. Därmed det i principär möjligt för ökaduppnåatt-
kostnadseffektivitet olika priser för olika användare föratt ta ut-

prestation eftersom användarna värderar effektensamma av pres-
tationen olika.

I praktiken kan formnågon prisdifferentiering aktualiseras närav
viss konkurrens föreligger eller tjänstennär hålls tillhanda vid olika
tidpunkter. Ett i det sistnämndasynsätt falletannat leverans-är att se
tid egenskap hos tjänsten. Därmed prisdifferentieringär ingetsom en
problem eftersom olika leveranstider innebär olika utformning av en
tjänst olika tjänster och därmed troligtvis olika kostnader. Snarlika

kan föras samma tjänst tillhandahålls med olikaresonemang om
servicegrad.

Prisdifferentiering baserad kundkategoripå vilar attsynen
vidareförsäljaren kan konkurrent till myndigheten ochses som en som

över myndighetens kunder.tar Normalt handlar dock vidareförsäljning
myndigheten endast bidrar medatt grundinformation sedanom som

förädlas vidareförsäljaren. Om myndighetens uppgift till-ärav att
handahålla grundläggande geografisk informationt.ex. i huvud-som-
sak skattefmansieradär skall prissättningsprincip gälla t.ex.samma-
avgifter baserade marginalkostnaderpå för vidareförsäljare och
slutanvändare.

8.3.3 Prisdiskriminering

Statliga myndigheter får inte tillämpa prisdiskriminering på så sätt att
kundkategori subventionerar innebärDet olika priseren atten annan.
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kundkategorier länge kost-inte får olika kunder eller såtas ut av
lika.naderna är

kringinte konsekvent medheltResonemanget är resonemanget
vidareförsäl-för slutanvändare ochprisdifferentiering och olika priser

föreligger det intemarginalkostnaden någotjare. Om priset baseras pá
problem.

får olika kunderolika priser inteOm fasta på tas uttar att avman
rimligt användareföras.kan följande Det är att t.ex. avresonemang

avseendeinte olika med påfastighetsinformation sinsemellan hanteras
för avgiftsförord-möjligt- inomprestation. dockDet är ramensamma

bidra till kost-självkostnad föravgifterningen större än attatt ta ut-
defi-resultatområdetresultatområde. Omnadstäckning inom samma

möjligtdetlandskapsinformation inkluderasnieras sâ äräven attatt
landskapsin-tillomfördela intäkter avgifter från fastighetsområdetav

formationsområdet.

8.3.4 Priskänslighet

expeditionsavgiften, ochlantmäteritaxan ellerVid förändring t.ex.av
uppbyggnad, detsärskilt vid förändring ärtaxesystemets ange-aven

priselasticitetEfterfråganstillläget känna hur användarnaatt reagerar.
i volymtermer påverkashur efterfrågantalar mätt av ensom om-

för hur olikaförändring priset kan ligga till grundprocentuell av-av -
för olika tjänster och användare.gifter bör tas ut

Korssubventionering8.3.5

avsnitt 8.2.1beskrivits iKorssubventionering begrepp har ovan.som
korssubventionering. Enförekomma olika formerDet kan tre myn-av

ineffektivtsamhällsekonomisktdighet fördela sinakan ettresurser
Myndigheten kan ocksåmellan olika tjänster och användare.sätt gynna

kopplingen mellanviss användarkategori reduceraattgenomen
förexempel lägreprissättning och tjänstens kostnader. Ett bra är taxor

korssubventioneringtredjeför rikssamtal. det kanlokalsamtal Förän
myndigheter-konkurrerandei förhållande till de kostnaderses som

företag möter.
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8.4 Slutsatser

Vad rimligär avvägning mellan hur avgifterna bör fören tas ut att
effektiva relativt vad praktisktär möjligt Samhällsekono-vara som

miskt effektiva avgifter förutsätter avgifterna baseras marginal-påatt
kostnader. Om krav föreligger låta användarnaett att även medvara
och betala del övriga kostnader kan de på elleren tas utav ett mer
mindre effektivt Dessa övrigasätt. kostnader bör fördelas de olikapå
tjänsterna med hänsyn till efterfrågans priskänslighet. Det förutsätter
därmed någon form prisdifferentieringatt mellan olika intressent-av
kategorier kommer till stånd.

Av avgiftsförordningen och Riksrevisionsverkets föreskrifter
framgår dock prisdifferentiering tveksamt iatt är samband med

Ävenavgiftsfinansiering. den konkurrenslagen förbjuder missbruknya
dominerande ställning innebär olika villkor tillämpas förav attsom

likvärdiga transaktioner. Därmed avvägningenär mellan vad ärsom
effektiva avgifter och vad tillåtetär delikat till sin Ensom natur.
viss öppning dock i Riksrevisionsverkets föreskrifter därges sam-
bandet mellan avgiftens storlek och kostnaderna för prestationen inte
behöver lika starkt vid frivilligt efterfrågade tjänster vidvara som
offentligrättsligt reglerade tjänster. Det finns möjlighet för vissaatten
tjänster avgifternasätta så ersättningen medföratt iöveruttagett
förhållande till självkostnaden ersättningen för andra tjänsterom som
erbjuds inom resultatomrâde medför motsvarande underuttag.samma

Om hela fastighetsinformationsområdet endast resultat-ettses som
område det därmedär möjligt låta expeditionsavgifterna bäraatt en
proportionellt andelstörre kostnaderna för fastighetsregistreringenav
för därmed möjliggöra hållaatt lantmäteritaxanatt så låg nivåen

möjligt. Samma kan föras inom landskapsinforma-som resonemang
tionsområdet där eventuellt användarna tryckta kartor kan bidra tillav
de fasta kostnaderna för uppbyggnaden digitala databaser.av

Med utgångspunkt i det underlag för närvarade föreligger börsom
ñnansieringsfrågan kortpå sikt lösas tillämpande ettgenom av
pragmatiskt synsätt. För kunna fastställa särkostnader,att marginal-
kostnader och samkostnader för olika tjänster och användargrupper
måste det existera relevant kostnadsredovisning. Så inte fallet förären
närvarande för alla delar systemet.av

Marknadsundersökningar bör regelbundet inslag inomettvara
verksamhetsområdet. Sådana undersökningar bidrar både till att
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förefterfrâgeelasticiteterkunskapbristavhjälpa den på somom
omfattningianvändarnatill låta störrepåtaglig ochnärvarande är att

statsuppdraget.inriktningenpåverkamed och avvara



i
SOU 1994:90 Kapitel 9 ll 1

9 Upphovsrätt och

offentlighetsprincipen

1 Upphovsrätt

Upphovsrätten omfattar upphovsmännens till sinarätt verk. Det är ett
skydd dessa utnyttjas andramot lov.att Kartor räknas tillutanav
litterära och konstnärliga verk. skyddadeDe är upphovsrätts-genom
lagen 1960:729. Det råder emellertid viss osäkerhet upphovs-om

räckviddrättens och tillämpning det gäller datanär och information
lagrad i digital form.

Upphovsrättsligt skyddat material rättslig förgrund hävdandeger
ekonomiska intressen. Upphovsrätten vilar internationellpåav en

grund. De nordiska upphovsrättslagarna tillkomnaärgemensam genom
nordiskt samarbete. De nordiska länderna anslutna tillär Bern- och
Världskonventionerna. Inom EU pågår harmoniseringsarbete. Detett
finns emellertid detta till betydande variationer mellantrots länders
lagstiftning och praxis inom området.

Grunden för upphovsrätten begreppetär verk. Den ursprungliga
tillrätten verket innebär upphovsmannen har exklusivatt rätt att

förfoga det. lagstiftningenöver I ingen beskrivning de kravges av som
ställs på verket. För skyddat enligt upphovsrättslagenatt krävsvara en
viss orginalitet och självständighet hos produkten. Verksbegreppet är
inte lätt definiera.att

Varje prestation leder inte till skapandet verk. Begreppetettav
verkshöjd används för beskriva kraven påatt verk lagstiftarensett ur
perspektiv jämför uppñnnarhöjd inom patenträtten. Avgörande är om
prestationen har tillräcklig för därmed uteslutaegenart att näraatt en
överensstämmande prestation självständigt kan åstadkommas någonav

Om falletså kanär upphovsrätten hävdas. I sin tillämpningannan. är
verkshöjdskravet erfarenhetsmässigt Den rättigheternaägersvagt. som
till verket, äger rätt bestämma hur och verketatt skallnär spridas till
allmänheten. Upphovsrätten skyddar inte idéer, metoder, information

endast utformningen idéutan Upphovsmannenetc. är ursprungli-av en
alltid eller flera människor.gen en
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ekonomisk. Denideell ochsidorharUpphovsrätten två enen-
litteräraupphovsmannensändrasinte kan såideella innebär verk attatt

tillgänglig förverketelleranseende kränks görskonstnärligaeller att
förkränkandesammanhang äri form ellersådanallmänheten som

bort.inte avtalas DenkanideellaDen rättenupphovsmannen.
spridning verket. Deninnefattar bestämmaekonomiska rätt att avom

avtal.överlåtaskanekonomiska förfoganderätten genom
ingetverk övergårexemplarVid överlåtelse ettett avavav

kopiortillåtetinte generellt göraupphovsrätten. Det är attt.ex. av
verket.

oskyddadverk ellerinformationsmängdMed databas avses en -
iutnyttjasskallvisst ochstrukturerats på sätt ettmateria somsom-
hardeden ellertill databaserUpphovsmannen ärADB-system. som
sig.gestaltakommerdatabaseninflytande huravgörande över attett

i basen.verk lagradefalletI ärDatabaser kan på två sätt. enases
lagrade verket ärsamling verk. Detellerhelt verkkanDet ett envara

självi sigbasenfalletbedömningen. det andravid lcentraladet ses
centraladetdatamängdenhos ärstrukturenverk. Det ärett somsom

information.geografisktillämpas påkani verket. Båda synsätten
upphovs-kanDatabaserdetförmodligenTendensen går mot senare.

skydd.rättsligt
upphovsrättdet gällerförhållandenakartor närtrycktaFör är

författningar.reglerasDistributionsformenokomplicerade.relativt av
iintebehövsoch köparesäljarereglering mellansärskildNågon

köpertillfaller denupphovsrättendelnormalfallet. Ingen somav
kartan. Köparentill den köptaäganderättfår endastkartan. Köparen

vidare.sälja kartanoffentligt ochvisa kartansin bådekan i tur
försäljning.förkopior kartanintefår däremotKöparen göra av

regleras upphovs-i databaser,i digital form,informationFör t.ex.
tidsbegränsad ochnormalfalletilicensavtal ochvia avtal ärrätten

hurfram,fårexemplarspecificerad avseende hur många tassom
utnyttjas.fårinformationenspridas hurochinformationen kan

olika. Ett synsättnågothävda upphovsrättenför ärArgumenten att
ellerindividers intressenskyddafasta upphovsrättenpå attatttar avser

detfrämstupphovsrättenprestationer. Ett synsätt är attannat avser
upphovs-bakom det ärTankenekonomiska intresset. attargumentet

förvälfärdförlängningenitill produktion ochincitamentskaparrätten
meddettydligare ekonomiskt ärisamhället Ett argument attstort.

nödvän-investeringskostnadernainitiala äromfattandetill dehänsyn
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digt hävda upphovsrätten för kunna säkerställa finansieringatt att av
drift och underhåll systemet.av

Internationellt går trenden utbyte geografisk informa-mot mer av
tion. Tillgången till geografiska databaser kommer öka bådeatt
nationellt internationellt.och innebärDet också upphovsrätts-att
frågornas komplexitet kommer öka.att

9.2 Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen i betydelsen handlingsoffentligheten regleras i
2 kap. tryckfrihetsförordningen. Offentlighetsprincipen syftar till att
främja fritt meningsutbyte och allsidig upplysningett atten genom
varje svensk medborgare skall ha delrätt allmänna hand-att ta av
lingar. Handlingsoffentligheten omfattar både traditionella handlingar
och pappersdokument uppgifter i myndigheternas datasystem.som
Handling allmänär den förvaras hos myndighet och kanom anses som
inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Vad handlingär traditionellt slag i allmänhetär lättsom atten av
handlingenavgöra, föremålnär är innehåller begränsadett som en

mängd information.
En ADB-upptagning intehar på anknytning tillsätt ettsamma

bestämt föremål. datasysteml intedet diskettär ellerett någonen
databärare eller fleraär handlingar. registreradeDeannan som en

uppgifterna handlingarär hur valt lagra dessa. Varjeoavsett attman
konstellation, sammanställning, logiskt sammanhängande uppgifterav
i datasystem kan allmän handling.ett Detta gälleranses vara som en
med den begränsningen de skall kunna fram med rutinbetonadeatt tas
åtgärder. Handlingen blir, inte sekretessnär lägger hinder i vägen,
föremål för allmänhetens till insyn. informationsinnehålleträtt Det är

betraktas handling och inte de tekniska registreringarnasom som en
i sig. Det begreppetgör handling i ADB-sammanhangatt har en
mycket varierande innebörd. En handling kan bestå uppgifternågraav
eller också mycket antal uppgifter. Samma uppgifterett kanstortav
ingå i flera olika handlingar samtidigt.

Det blir allt vanligare myndigheter, företag och enskilda viaatt
terminal, enligt avtal och avgift, ansluter sig tillmot en annan
myndighets eller till enskilda databaser. En databas,organs som pro-
duceras myndighet, innehåller i allmänhet endast allmännaav en
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myndighet sig till databasenhandlingar. Om ansluter ären annan
fallmyndighet offentliga. dehandlingar hos denna Iäven att anse som

myndighet ersättning myndighet för atttar ut annanen en av en
myndighet skall bäratillgång till frågan vilkendatabasen uppstår som

offentlighetsprincipengrundadkostnaden, pånär görsuttag av
terminalanslutningträffasinformation databasen. avtalNär omur

kostnadsfördelningen beaktas och regleras i avtal.måste

9.3 Målkonflikter

principerna bakomfinns konflikt mellanDet kan konstateras detatt en
8.2.2.konkurrenslagstiftningen avsnitt Upp-upphovsrätts- och se-

möjlighet nyttjanderätten medanhovsrätten innebär begränsaatten
konkurrenslagstiftningen syftar till bort hinder och skapaatt ta

Vidlikformiga förutsättningar i tillgänglighet till data. konkurrens-en
upphovsrättsligadeträttslig bedömning sker avvägning mellanen

konkurrensbegränsadeskyddsintresset intresset deoch motverkaattav
effekterna.

finansieringfinns vidare tydlig målkonflikt mellan behovDet aven
användning grund-och önskemål möjliggöra bredett att avom en

Å avlastaläggande information. sidan föreligger behovett attena av
via nyttjanderätts-statsbudgeten finansiera viss verksamhetattgenom

Å stimuleralicensavgifter. sidan finnsoch andra strävan ettmot atten
optimalt utnyttjandet informationen.samhällsekonomiskt av
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10 Nationella internationellaoch

erfarenheter och jämförelser

Inledningsvis belyses i detta kapitel vissa erfarenheter från någram.m.
de statliga myndigheter och bolag producerar tillhanda-ochav som

håller landskaps- och statistikinformation. Härefter redovisas en
internationell framförexposé allt behandlar frågan till-som om
handahållande avgiftssättningoch de produkter och tjänsterpåav som
statliga kartmyndigheter producerar.

10.1 Nationella erfarenheter jämförelseroch

10. l Sjöfartsverket

Sjöfartsverket affársverk uppgiftermed inomär transportsektorn.ett
Verket för viktiga delar sjöfartens infrastruktur i formsvarar av av
sjövägar och säkerheten i dessa för säkerheten ombord fartyg.påsamt

Verksamheten består bl.a. lotsning, isbrytning, sjökartläggning,av
fyrar och farledsutmärkning, sjöräddning och sjöfartsinspektion.annan
Verkets huvudinriktning handelssjöfarten.är

En förutsättning för säker sjöfart tillförlitlig sjökartläggning.är
sjökartläggningBegreppet innefattar delar nämligen sjömätning,tre

sjökortsproduktion och utgivande nautiska publikationer. Sjökorts-av
arbetet innebär bl.a. digitalaproducera sjökortsprodukteratt som
underlag för s.k. elektroniska sjökort också tillgodose övrigaattmen
behov från civil militäroch sida. Som komplement till sjökorten
tillhandahålls nautiska publikationer i både digital och traditionell
form.

Eftersom förändringar inträffar löpande sjökortenkan betecknas
färskvara. Rättelser skall införda i sjökortsoriginalen senastsom vara
månader efter det underlaget erhållits. information försNyattsex

efterhand in i sjökorten. Vidare pågår arbete med utvecklaett att en
internationell förstandard sikt fram internationellapåatt tagemensam

sjökort.



10116 Kapitel 1994:90SOU

för-internationell sjöfartbetydelsefull teknisk nyhet inom ärEn
dennavigeringsystem GPS. Medbättrade satellitbaserade nya

100 siktsin position bestämd Påtekniken kan fartygen få på när.m
GPS-positioner kanbli 10 mindre.kan noggrannheten eller Dessam
i fartyg, där de kani integrerade navigeringssystem ombordanvändas

radarbild. Ambitionendigitala sjökort ochsammanläggas med är att
tillgängliga inomdigitala sjökort skall finnas två år.

förfarledsavgifter grundkostnadernaSjöfarten betalar genom
försäljning sjökort täcker priset kostna-sjökarteläggningen. Vid av

ajourhållning.försäljning, lagerhållning ochderna för tryckning,
sjöfrakten miljönSjösäkerhetsarbetet betydelse för ochoch dess är

prissättningsprinciper tillämpas. Eni viss för vilkastyrandemån som
intäkterna via högreavvägning möjligheter ökamellanmåste göras att

bristande Sjösäkerhet det högapris sjökorten i relation tillpå t.ex. om
sjökort inte efterfrågas.priset leder till färskaatt

materialettill de framställdaSjöfartsverket upplåter nyttjanderätter
NyttjanderättsavgifternaLantmäteriverket.efter principersamma som

250 000 kri storleksordningenför tryckt information tilluppgår per
licensavgifter beloppetdigitalt informationlagrad ärår. För

problem.medför dock vissaförsumbart. Hävdandet upphovsrättenav
från olika baser.sambearbetningar datagäller bl.a. vidDet av

Intressentfinansiering förekommer inte.

undersökning10.1.2 Sveriges geologiska

producerar ochSveriges geologiska undersökning SGU utvecklar,
Innehålletgeovetenskapligt beslutsunderlag.marknadsför kvalificerat

verksamhetsområdenomfattar jord grundvatten. Olikaberg, och är
naturresursförsörjning, jord- ochfysisk planering,miljö och hälsa,

för frågortotalförsvaret. ocksåskogbruk och SGU omsvarar
mineralhantering.

myndighetsverksamhet och uppdragsverk-bedriver bådeSGU
framställning grundläggandeomfattarsamhet. Basverksamheten av

anslagsfinansierad.i huvudsakkartor och Verksamhetendatabaser. är
uppgick 199293 till 124,5 mkr.Anslaget under budgetåret

till geologiskahar upphovsrätten deStaten, företrädd SGU,av
förnyttja dessakartorna geologiska databaserna.och de För att

iföljdproduktion Avgifterna regleras 4 §behövs medgivande SGU.av
Nyttjanderättsavgifterna genereradeavgiftsförordningen 1992:191.
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intäkter motsvarande drygt l mkr under budgetåret 199293. Det mot-
mindre än anslaget.procentsvarar en av

Vid försäljning uppgifter SGU:s databaser tillämpas olikaav ur
prissåttningsprinciper. För s.k. standardtabeller, listor eller standard-
kartor tillämpas fastställd prislista. Beroende vilken tjänstpåen som
efterfrågas avgiftsformenär olika.något För georegistret kant.ex.
användaren välja terminalsökning 10 krminutá eller abonne-etten

med till 500 minuters information för l 000 krår. Det gårmang upp
beställa sökningäven till självkostnadspris.att andra tjänster,För t.ex.

torvarkivet, betalas styck eller karta. Försäljning uppgifterper per av
från databas sker i form uppdrag i de fall data bearbetas ellerav
speciella datorkörningar görs standardprodukterna.utöver Vid för-
säljning hela eller delar databaser ADB-mediumpå skallav av som
regel särskilt kontrakt skrivas för reglera licensavgift elleratt
nyttjanderätt m.m.

vissaI fall kan kommuner, länsstyrelse eller intressentannan
delfinansiera verksamheten för få tillgång till de ordinarie resultatenatt
tidigare planerat.än Kostnaden för justera planen beoendeäratt av
hur tidigareläggning krävs.stor Tumregeln kostnadernaär ärattsom

funktion hur långt bakom i kön befinner sig i utgångs-en av man
läget. Problemet med intressenter möjlighetatt stora påverkaattges
innehåll och kvalitet inte aktuelltär då endast kan köpa tid.man
Intressentfmansieringen omfattar idag i huvudsak försvaret och några
kommuner.

10.1.3 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI verkar inom
områden nämligen meteorologi,tre hydrologi och oceanografi.

Meteorologin svarade 199192 för drygt 80 omsättningen.procent av
SMHI:s organisation består sedan 199192 fyra avdelningarav -

affärsområden och avdelning för produktion och utveckling.en-
Affärsområdena trafik,är energi och miljö, konsument samhälle.samt

SMHI åtskillnadgör mellan uppdrags- och affärsverksamhet.en
Både uppdrags- och affärsverksamheten bidrar i viss omfattning till
finansiering infrastrukturen basverksamheten SMHIav som av
definieras observationstjänsten inklusive insamling, bearbetningsom
och kontroll data grundläggande analys- ochsamt prognosberäk-av
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263 mkr stårverksamhetskostnaderningar. SMHI:s totalaAv --
bidrog199192budgetåretför 60 Underbasverksamheten procent.

basverksam-till16 mkraffärsverksamheten meduppdrags- och ca
avgiftsfinansiera199394 ställs kravregleringsbrevet för påheten. I att

basverksamheten.ökad andelen av
utförSMHI åttjänsterräknas deTill uppdragsverksamhet som
myndig-sittförinommyndigheter och kommunerandra egetramen

omfattningsådanfåmyndighetssamverkan kanhetsansvar. Denna en
verk-kostnadernatäckainte eller böranslag kanSMHI:s utanatt

Till uppdrags-myndigheten.andrabekostas densamheten måste av
upphandlas i konkurrensinte tjänsterräknas normaltverksamhet som

Uppdrags-intäkter.avgifter ellerfinansieras medköpareneller som av
självkostnadspris.debiteras tillverksamheten

produktutvecklingochför metod-kostnadernakonsekvensEn attav
uppdragsverksamheteninte påförs ärmarknadsföring attsamt

tilloch produkterdatadel SMHI:smyndigheter och forskare kan ta av
definitionenligt dennaUppdragsverksamhetenkostnader.lägre omsatte

199192.35 mkr budgetåretca
affärsverksamhet. Förverksamhet räknaskommersiellAnnan som

underkostnadstäckning. Verksamhetenfullgällerdenna omsatte
Luftfarts-svarade120 mkr. denna199192 Avbudgetåret summaca

verket för 57 mkr.ca
basverksamhetenavgiftsfinansieringandelenMöjligheten ökaatt av

beroendepriskänslighet. bl.a.Dennaanvändarnas ärbegränsas avav
inom verksam-internationella konkurrensenochnationelladen ökande

för ekono-intressegruppbildats europeiskhetsomrádet. harDet en
syftemedECOMET,området,meteorologiskamiska frågor inom det

lika villkor.konkurrens påfrämja fritt utbyte ochdataatt ett av
reglerings-viareglerasaffärstjänsteravgifter för ochbas-Uttag av

undantagavgifterna.frihet Detta ärSMHIbrevet, sätta ettattsom ger
avgiftsförordningen.från

Statistiska centralbyrån10.1.4

StatistiskaframställsstatistikenofficielladenHuvuddelen avav
verksamhettredjedelar SCB:sOmkringSCB. tvåcentralbyrån av

intäktermedtäckssärskilt statistikanslag. Restenfinansieras med ett
medi sinfinansierasdennauppdragsverksamheten. delEn turavav



SOU 1994:90 Kapitel 10 119

anslag på statsbudgeten till beställaransvariga myndigheter för officiell
statistik och till departement, kommittéer och myndigheter.

Den statliga statistiken fram för tillfredsställa hela samhälletstas att
behov. Statistikens användare omfattar statliga myndigheter, kommu-

organisationer, näringsliv, utbildningsväsende forskning.ochner,
Även internationella organisationer och andra länder efterfrågar svensk
statistik. Inom bl.a. EU-arbetet har statistiken betydelse istoren
samband med fastställandet avgifter och vid tillämpning olikaav av
bidragssystem. Generellt varierar givetvis behoven vad form ochavser
innehåll.

huvudsyfteEtt med den pågående reformeringen den statliganu av
statistikproduktionen öka incitamentenär för omprövningatt av
statistikproduktionens omfattning och innehåll. Genom olikaatt ge
myndigheter ökat beställaransvar för den statligaett statistiken kan en
prövning relevansen och kvaliteten de ändamålav gentemot som
statistiken förär avsedd komma till stånd. En myndighet kan häri

i viss utsträckning öka eller minska statistikproduktionen ochgenom
därmed ställning till åtgärdens inverkanta på verksamhet. Detannan
innebär i sin användare skall kunna förutsättatur att god tillgänglighet
och regelbundenhet i presentationen.

officiellaDen statistiken skall omfatta regelbundet producerad
primärstatistik sådana statistiska sammanställningarsamt och vidare-
bearbetningar väsentligaär för samhällsplanering, forskning,som
allmän information och internationell rapportering.

Framställningen den officiella statistiken skall i ökad omfattningav
finansieras via beställarmyndighetens ordinarie budget. Kostnader för
produktion primärstatistiken skall inte användarna dentasav ut av av
officiella statistiken. Endast myndighetens direkta merkostnader
marginalkostnader för mångfaldiga och distribueraatt officiell
statistik skall belasta användarna. Kostnader för eventuell sam-
bearbetning med andra uppgifter, beredning behövliga tillståndav
inklusive sekretessprövning skall också belasta respektiveetc.
användare. Föreslagna principer för prissättning innebär vissen
begränsning vilka kostnader får inkluderas underlagnär förav som
den officiella statistiken tillgängligagörs för vidareanvändning.
Genom tillövergång ökad finansiering via beställarmyndighetsen
budget kan ökad efterfrågeanpassning påräknas. Vidare kanen en
sådan övergång leda till ökad konkurrens mellan olika producenter och
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produk-effektiviserarationalisera ochökad pådärmed attpressen
tionsprocessen.

viktenframhåller SCBgeografiska databaserbeträffarVad av en
utnyttjandeochproduktionstimulerarfinansieringsmodell avsom

regleringaravtal,minimummedförochgeografiska data ett avsom
användare.ochmellan producentertransaktionerekonomiskaoch

Satellitbild ABochRymdbolaget10.l.5

inomverksamhetkommersiellaRymdbolagskoncernensHuvuddelen av
dotterbolagetdrivs inomfjärranalysjordobservationsområdet

ihuvudinriktningsinRymdbolaget harModerbolagetSatellitbild AB.
för dettaStyrandelångsiktig karaktär.frågorutvecklingsfrågor och av
bedrivermyndighetenRymdstyrelsenbl.a.utvecklingsarbete är som

bildats medfjärranalyskommitte representan-därFoU-programett en
olika forskare.ochNaturvårdsverketLantmäteriverket,från bl.a.ter
Rymdbolaget,inomverksamhetenbedrivs1993aprillFr.o.m.

nämligendivisioner Esrangeoperativai femSatellitbildinklusive AB,
jordobservationstjänster,Kiruna,satellitdatamottagningsstation i

utvecklingstrategiskochforskartjänstertelekommunikation, m.m.
yttäckning,satellitinformationför äranvändningsområdetDet stora

Detskogbestånd, grödornaturresursinventeringar etc.t.ex. som
upplösning änspektrals.k.sammanhangiviktiga sådana är snarare

förändringarvilkaviktigareupplösning detgeometrisk är att somse
skogdennaexaktskogsbestånd änskett inom vetaattettt.ex. var

85-90tillförlitligheten ärsig. Träffsäkerheten procent.befinner
organisationer, tömsföretag ochantalSatelliterna, ägs ettavsom

Information hämtasvidareanvändning.information förregelbundet på
användaresatelliter. Storaeuropeiskajapanska ochfrån amerikanska,

viafinansieradeoftautvecklingsländerikarteringsorganolikaär
Världsbanken.BITS, SIDA,

användaranpassadestandardpaket ellersäljs i formTjänsterna av
projekt,biståndsfinansierade äribl.a.Konkurrensen,produkter.

flygfotografe-teknikbådeområdetinompåtaglig. Konkurrensen avser
finansiellaolikaocksåKonkurrensenring andra aktörer.och avser

lösningar.
tjänstenslutförädladeIden100-tal produkter.tillhandahållsIdag ett

satellitbildi formgrundmaterialetinitialaför detkostnadenutgör av en
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relativt blygsam andel. Den kostnadsposten vidare-storaen avser
förädling i form tolkning bilder.t.ex.av av

Satellitägaren haräger råvaran, dvs. copyright informationen.på
kundenOm vill förädla informationen säljaeller den vidare måste

kunden erlägga royalty beroende till vilket ändamål informatio-påen
skall användas.nen

Styrande för hävdandet upphovsrätten bl.a. detär går attav om
urskilja grundinformationen i slutprodukten. Förädlingsgraden medär
andra 0rd styrande och varierar mellan noll och 50 procent.

Transaktionskostnaderna marginella.är Idag används s.k.en
självdeklarationsmodell innebär användarna kvartalsvisatt t.ex.som
redovisar vad gjorts med den köpta informationen. Ingensom
kontrollverksamhet bedrivs. Systemet bygger förtroende förpå
återförsäljare och användare.

10. l .6 Sammanfattning

Sjöfartsverkets verksamhet i huvudsak avgiftsfinansierad.är Sjöfarten
betalar bl.a. för grundinformationen till sjökorten via farledsavgifter.
Avgiften för sjökortet täcker kostnader för tryckning, försäljning,
lagerhållning och ajourhållning. Sjöfartsverket upplåter nyttjanderätt
på Lantmäteriverket.sätt Intäkter nyttjanderättsavgiftersamma som av

för analog informationär små och för digitala data försumbara.
lntressentfinansiering förekommer inte.

SGU:s verksamhet i huvudsak anslagsfinansierad.är Uppdragsin-
täkter för drygt 10 den totala finansieringen.procentsvarar av
Nyttjanderättsavgifter intäktergenererade motsvarande mindre än en

anslaget. vissa falll kan kommuner, länsstyrelseprocent ellerav
intressent för viss delfinansiering för få tillgång tillannan attsvara

information tidigare fastlagdavad produktionsplanerän anger.
SMHI:s verksamhet finansieras med anslag avgifter församt

uppdrags- och affärsverksamhet. Uppdrags- och affärsverksamhetens
andel omsättningen överstiger 50 SMHI:s basverksamhetprocent.av
skall i ökad omfattning avgiftsfinansieras. Osäkerhet råder hurom
detta kommer påverka efterfrågan eftersom verksamhetenatt är
konkurrensutsatt. En europeisk intressegrupp för ekonomiska frågor
inom meteorologiska området ECOMET har bildats för främjaatt ett
fritt utbyte data och konkurrens lika villkor.påav
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syfte incitamenten förSCB:s verksamhet reformeras i ökaatt
omprövning statistikproduktionens omfattning och innehåll. Genomav

för statligaolika myndigheter ökat beställaransvar denatt ettge
statistiken förväntas prövning relevansen och kvaliteten meden av

till statistiken för. Framställningenhänsyn de ändamål avseddär av
omfattning finansieras viaden officiella statistiken skall i ökad

för produktionbeställarmyndighetens ordinarie budget. Kostnaderna
för myndighetens direktaprimärstatistiken skall, med undantagav

merkostnader, inte merkostnaderanvändarna. Dessatas ut avserav
kostnader för mångfaldiga distribuera statistiken. Anslags-ochatt

användare.finansiering säkerställer låga för betalningssvagakostnader
Vidare leda till ökaduppdelningen i beställare och producentanses
konkurrens olika och därmed ökad kostnadspress.mellan producenter

Satellitbild bedriver affärsmässig verksamhet marknadensAB påen
villkor. tillhandahåller standardiserade och användaran-Bolaget både

tjänster. tjänsterna, oftast levereraspassade de förstnämndaFör som
form påtagliga interna-i rádata, priset i viss givet denmånärav av

prisbilden.tionella förädlade tjänster varierarkonkurrensen. För
Satellitägaren copyright informationen. Omoch harråvaran påäger

informationenkunden önskar förädla royalty erläggasmåste ärsomen
för vilket informationen skall användas.beroende ändamål Enav

självdeklarationsmodell används innebär användarnaatt t.ex.som
kvartalsvis redovisar informationenhur den köpta Någonanvänts.
kontrollverksamhet bedrivs inte.

10.2 jämförelserInternationella erfarenheter och

Redovisningen erfarenheterna från andra länder har delats påav upp
huvudrubriker fastighetsområdet landskapsinformations-ochtvå -

landskapsinformationsområdetområdet. dessa behandlasAv mera
ingående.

l0.2.1 Fastighetsområdet

Fastighetsbildningskostnadsutredningen i bilagalämnadeFBKU en
till sitt 1990:9betänkande Fastighetsbildningskostnader SOUm.m.

utförlig beskrivning fastighetsbildningens organisation ochen av
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kostnadsfördelningen mellan sakägare och samhälle i vissa länder. Här
redovisas enbart kort sammanfattning FBKUzs sammanställning.en av

När det fråganär strukturella åtgärder inom fastighetsbildnings-om
området bär det allmänna framförallt betydligtstaten störreen- -
andel de totala kostnaderna i Sverige.än Detta gäller framför alltav
i länderna kontinenten.på Ett för den offentligagenerösa in-argument
ställningen till strukturförbättrade åtgärder konkurrensenär inomatt
den marknaden förutsätter strukturella förbättringar inomgemensamma
jordbrukssektorn. Samhällets insatser omfattar den förberedandeäven
utredningsverksamheten kan erfordras innan beslut fattassom om en

fastighetsrationalisering.större
För övri lantmäteriverksamhet huvudregelnär den skall betalasg att
sakägarna. bådeI Finland och Schweiz baseras dockav kostnadsför-

delningen vilkenpå det allmänna har ordnatnytta förett systemav
fastighetsbildning och registrering. I övriga studerade länder framstår
det sakägarna primärt betalar för de lokala kontorenssom om
kostnader medan övriga indirekta kostnader bekostas med offentliga
medel.

lO.2.2 Landskapsinformationsområdet

Synen hur försörjningenpå med landskapsinformation skall organiseras
och finansieras varierar mellan olika länder. Nedan kortges en
beskrivning förhållandena i de nordiska länderna, inom denav
Europeiska Unionen och i USA. Vidare redovisas sammanfattningen

vissa erfarenheter kan dras tillämpningen olikaav prissätt-som av av
ningsprinciper m.m.

De nordiska länderna

föreliggerDet likheter mellan de nordiskastora ländernas upphovs-
rättslagstiftning. Också i övrigt föreligger likheter i de nordiskastora
ländernas frågorsynsätt på inom landskapsinformationsområdet.

I Finland Lantmäteristyrelsen för basproduktionsvarar terrängom
och miljö. Prissättning regleras i förordning utfärdad regeringen.en av
Ersättning för digitala data fastställs för varje särskilt ändamål.
Lantmäteristyrelsens tryckeri, Kartcentralen, marknadsför och säljer
karttjänster på marknadsmässiga grunder. Beträffande det finska
marknadsplatssystemet avsnitt 22. l .3.se-
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ajour-uppgifti har primär byggaKartverket Norge att upp,som
information. verksamhet benämsförvalta geografiskhålla och Denna

anslagsfinan-basproduktionbasverksamhet och resulterar i ärsomen
skerbidra till basproduktionen.sierad. Användarna kan öka Dettaatt

geografiska informa-skall densamfinansiering. Kartverket görasom
antingen via standardproduktertionen tillgänglig.allmänt Detta görs

specialprodukter. Priset för standardprodukter baserat påeller är
Vid prisfastställelsenviss del samkostnaderna.särkostnader och görav

värdering priset kundens uppfattningKartverket speglarså att aven
spridafå marknadsrätt ochproduktens värde. rätt rättFör attatt en

särskild ersättning. Kartverkettill följdproduktion till produkt utgåren
prispolitik:i övrigt följande mål för sinhar

sig Kartverkets produkter.möjligt skall användaSå många avsom-
beslutarExternomsättningen överskott Stortingetskall det somge-

vidareutveckling Kartverket.bidrag tilloch ettom en av
inte billig eftersomPrisnivån uppfattas rimlig dettaskall omsom-

råderbedriver statlig och det vissa områdenverket verksamhet på
monopolsituation.en

avsnitt l2.4.2GEOVEKST-samarbetetVad beträffar det norska se-
avsnitt 22. .3.och l

och GrönlandTopografiska för Danmark,kartor Färöarna
finan-Matrikelstyrelsen, KMS. Verksamhetenproduceras Kort-av og

Avgiftsfinansiering skallsieras via och användaravgifter.anslag an-
idénvändas i möjliga utsträckning med beaktandestörsta ettomav

stimuleraeffektivt utnyttjande Priset skallgemensamma resurser.av
Ersättning förbefordra användning KMS produkter.och ökad av

till denför kartverken bidragnyttjanderätt tillkommer ettatt ge
ajourhållning geografiskuppbyggnaden ochgrundläggande av

olika villkor förinformation. Nyttjanderätt till baser upplåts med eget
Prissättningen medbruk eller till vidareförsäljning. skermed rätt

i viss omfattning,beaktande produktionskostnaden och, avav
vissa samhälls-Prissättningen skall också beaktakundernas nytta.

politiska målet stimuleraekonomiska aspekter ställas deoch mot att en
i offentliga planeringen.ökande användning kartor och data denav
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Europeiska unionen

EG-kommissionen har utarbetat riktlinjer intagna i Office for Official
Publications of the European Communities, 1989 ISBN 92-825-9237--
5 i syfte främja samverkanatt mellan de offentliga och privata
sektorerna informationsmarknaden.på Riktlinjerna innebär bl.a. att
den offentliga sektorn bör eftersträva eliminera omotiverade legalaatt
och andra hinder för den privata sektorn använda offentligatt
information och bearbeta den vidare. Ambitionen i det europeiska
samarbetet stimuleraär uppbyggnadenatt europeiska informations-av
tjänster, hjälpa den offentliga sektorn beslut för data frånatt ta göraatt
den offentliga sektorn tillgängliga för bruk ochexternt att uppmuntra
den privata sektorn använda data från den offentligaatt sektorn.
Den offentliga sektorn samlar in basdata och information harsom
intresse också för den privata sektorn. lnformationsmaterialets vidare
användning till fördelär för båda offentligaDeparter. börorganen
därför det praktisktär möjligt och materialet inteom hemligtär- -
låta den privata sektorn och informationsindustrin använda det. Den
offentliga sektorn skall härvid tillämpa policy går påuten attsom
främja investeringar inom den privata sektorn för utvecklaatt
informationstjänster bygger offentligapå data. Offentligasom organ

producerar ADB-baserade informationstjänstersom måste beakta
konkurrensneutraliteten då tjänsterna tillgängliga.görs

Innan informationstjänster inrättas inom den offentliganya sektorn
skall prövning ske existerande privat service kan användasom elleren

så den tillgodoser behoven.att vissalanpassas fall kan det finnas skäl
för den offentliga sektorn utveckla informationstjänster.att Detegna
kan exempelvis gälla servicennär bedöms väsentlig i offentlighetens
intresse och den privata sektorn ovilligär erbjuda servicenatt på
rimliga villkor eller servicennär delär offentlig uppgift ochen av en
inte kan skiljas från denna. Ett tredje fall kan det behövsnärvara en
klart neutral service.

Var informationstjänsterna lämpligast skall utföras, den privataom
sektorn skall involveras i produktion eller distribution och det ärom
önskvärt offentlig tjänstatt ersätts lämpligen kommersiellav en
service är exempel frågorpå bör bli föremål för regelbundensom
omprövning.

Förhållandena i EU-landet Danmark har kortfattat beskrivits ovan.
Förhållandena skiljer sig dock radikalt mellan olika EU-länder.
Framför allt gäller det utformingen och tillämpningen respektiveav
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lagradinformation i digitaltVadnyttjanderättslagstiftning.lands avser
jämförbara produkterhuvudsakiavgifterna påform kan nämnas att

1:100.med faktornländernavarierar mellan
till-nyttjanderättslagstiftning begränsarExistensen stramav en

i detta avseendeintarStorbritannieninformation.gängligheten till en
mycketbegränsasTillgänglighetenytterlighetsposition. genom en

fåutomstående skall harmöjligheterinställning till vilkarestriktiv att
myndighet.offentligininformation samlasdendelta enavsomav

för delsolika intressentertillgodosesantal villkor attmåsteEtt av
fåmöjligtdet skallmöjlig, delsdatafångst skall attatt varavaraegen

hållningen skallrestriktivainformationen. Dendel den allmännata
omfattningiinriktning allttydlig störreljuseti mot attäven ses av en

tilli förhållandemedförsjälvkostnadsprissättning. Dettatillämpa ett
kostnaderåterbetalning deexeptioncllt högt krav påandra stater av
nationellaför uppbyggnadSurveyOrdnancenedlagts avsom av

förKostnadstäckningsgraden uppgårStorbrittannien.ikartbaser
70tillnärvarande procent.ca

i dettaextremfall. börDetStorbritannienSom utgörnämnts ett
befolknings-vad beträffarskillnaderdesammanhang också nämnas

självkostnads-hävdamöjligheternapåverkarmängd och attyta ensom
princip.

USA

digitalapappersbaserade ochbådefrihet delföreliggerUSAI att ta av
bl.a.framgårlagstiftningenrestriktioner. Avmed väldigtprodukter

demokratisktigrundläggandeinformationfria flödet ärdet ettatt av
användbar-maximeraochkostnadernaminimerasamhälle. För att

förväntadeinformation denproducerad måsteoffentligt nyttanheten av
beräkningsbara,deprivata, långtoffentliga och det så ärför det

privata produ-offentliga ochförkostnadernaöverstiga summan av
regel-Regeringen börinformation.producera dennaförcenter att

gångbarakommersielltmarknadslösningar förmässigt överväga pro-
möjligheterallmänhetensangeläget attoch tjänster. Detdukter är att

beaktasinformationenproduceradeoffentligtfritt kunna del denta av
offentliga producenten.styrningen deni av

informationmedför denförhållandenOvanstående att som
medinte belastad någonföretagochtillhandahålls allmänhet är

informationenfritt sedanochsåledesupphovsrätt. Det står attvar en
denmångfaldiga denellererhållits vidarförädla denväl utan att
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federala myndigheten har möjlighet påfordra ersättning föratt
nyttjandet.

Den amerikanska motsvarigheten till Statens Lantmäteriverk detär
federala United States Geological Survey, USGS. Inom denna federala
myndighet ingår även motsvarigheten till SMHI och SGU. Tillämp-
ningen angivna riktlinjer innebär såväl trycktaav kartorovan att som
digitalt grundmaterial, i huvudsak på CD-ROM, tillhandahålls
allmänhet och näringsliv till i förhållande tillett svenska förhållanden

låga priser.extremt Dessa bygger i princip på marginalkostnad,en ren
dvs krav på återbetalningutan till nedlagda kostnader för insamling av
grundmaterial och uppbyggnad databaser. Som exempel kanettav
nämnas CD-ROM medatt yttäckning motsvarandeen elleren etten

betingar prisstater 250ett dollarpar avseende det förstaom ca
exemplaret och 150 dollar för de därpå följande.ca

intressantEtt fenomen från USA förekomstenär s.k. TIGER-av
ñles T opological Integrated Geographic Encoding and Referencing

SCB:s motsvarighetut Bureausom ofges the Census.av TIGER-
files är nationell databas, täcker samtliga delstateren ochsom som
omfattar avseende olikateman administrativa sjöargränser, och
vattendrag, järnvägar,vägar, kraftledningar och pipelines.större

Grunden i de filerär innehållersystemet geografiska koordina-som
och olikater, relationer. Filernas innehållnamn beskriver rumsliga

relationer mellan punkter, linjer och områden i dimensioner.två
TIGER-files byggdes ursprungligen bl.a. för deatt motsvaraupp

krav Census Bureau hade för på rationelltsom att hanteraett sätt
uppgifter folkbokföring och demografisk statistik.som avser

Genom uppbyggnadskonstruktionen och till följd filernasav
innehåll har emellertid möjligheter föröppnats betydligt bredareen
användning. Filerna har i själva verket kommit utgöra väsentligatt en
grund för användningen geografisk information i GIS-sammanhang.av

Census Bureau säljer härför CD-ROM-skivor med geografisk
information till marknaden. Priset, bygger på marginalkostnadensom
reproduktion och distribution, tilluppgår i storleksordningen 35
dollar. Detta tillhandahållande medför olika användarnaatt med hjälp

mjukvara och med eller frånav källa inköpt attributdataegna annan
kan använda informationen från TIGER-files grund för sina olikasom
tillämpningar. Detta har medfört det vuxit privataatt företagupp som
säljer produkter baserade på TlGER-files på marknaden.
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informationenföljdtillTIGER-files hållsför attIntresset avuppe
uppdateras.kontinuerligt

Sammanfattning

varandra.stårhävdas två synsättkan motDet att
hjälpÅ insamlad medinformation ärtillhör densidan somena

tillgänglig.frittdärförskallochskattebetalarnaskattemedel varaav
kopiering ochförkostnadinteutesluter dåtillgängligFritt att

ocksåinnebärsynsätt attinformation Dettaöverföring ut.tasav
användning.till bredinformationen kommer

utsträckningÅ iverksamheten störrehävdassidan kanandra att
insamladanvänderdemfinansierasskalli sin helheteller somav

iStorbritannieniutvecklingentill mot attförklaringinformation. En
detsjälvkostnadsprincipen ärsiganvändaomfattningökad av

frånbidragökatkräverstatsfinansiella lägetansträngda ettsom
landetsföljdtillföreliggermöjligheterdeanvändarna avsamt som

litenhet.ytmässigaochbefolkningsmässiga storlek
avseende påmedUSAochmellan EuropajämförelseVid en
avgiftspolicysammanhängandedärmedochnyttjanderättslagstiftning

iutvecklingensamhällsekonomiska gagnatsdenbl.a.hävdas meratt
iavgifter, Europa.och låga änlagstiftningmed generösUSA, en

ochsamarbeteförsvårakantransaktionskostnaderOmfattande
kost-bl.a.Transaktionskostnadernalösningar.kostnadseffektiva avser

ansvarsfrågor,äganderättsfrågor,medi sambanduppstårnader som
konkurrensfrågor.

alltidintecopyright ärhanteringlagstiftning ochBefintlig m.m.av
stödjai rollenintefungerarsituation. Den attanpassad till dagens en
teknikenoch med denutveckling. Isamhällsekonomiskt nyagynnsam

kanpapperskartorförregelverk ärkrav. Ett anpassatställs somnya
informa-lagraddigitalthanteringvidkontraproduktivtframstå avsom

tion.
produceradoffentligtutnyttjandethindrarRegelverk avsom

i detocksåkostnadseffektivitet. Det ärtill låginformation leder
skallnyttjanderättochupphovsrättdiskussionenperspektivet ses.om

informationtillhandahållandevidgällerutgångspunkterDe avsom
priser,marginalkostnader, lågaamerikanskafrån federalade organen

ochanvändningkraftigtökadmedförtharupphovsrättingen en
informationen.vidareförädling av
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l l Inledning

I avdelning A har redovisats hur de verksamheter bedrivs inomsom
fastighets- och landskapsinformationsområdena i dag finansieras. För

och de olikavart delområdenaett inom fastighetsområdetav -
fastighetsbildning, fastighetsregistrering, inskrivnings- och fastighets-
dataverksamhet för landskapsinformationområdetsamt har erfaren--
heterna de tillämpade principerna redovisats. Av framställningenav nu
framgår det finns lång radatt problem och frågeställningaren som
behöver analyseras.

Erfarenheterna tyder bl.a. detpå finns köpmotständatt ett mot
vissa fastighetsbildningsförrättningar och det olikapå kansättatt vara
möjligt minska kostnaderna inom förrättningsverksamheten.att Härvid
har i tidigare utredningar bl.a. pekats vissapå möjligheter förenklaatt
förfarandet eller på rationaliserasätt verksamheten.annat Det har
vidare gjorts framställningar i vissa avseenden förändraatt detom
underlag ligger till grund för taxesättningen, ändra taxekon-som att
struktionen och ändra grunden för fördelningenatt mellan sakägare
och samhälle. Frågan skall besluta ochom vem taxansom om
relationerna i bl.a. taxehänseende mellan den kommunalt och statligt
bedrivna fastighetsbilningsverksamheten har också förts tal.på

Expeditionsavgifterna vid inskrivningsmyndigheterna har under en
följd år täckt enbart 75 de kostnader ingårav iprocentca av som
underlaget för avgiftsberäkningen. Under det budgetåret sjönksenaste
kostnadstäckningsgraden till 55 Med utgångspunkt iprocent.ca
utredningsdirektivens anvisning avgifter skall för så delatt storsvara

möjligt finansieringen detta förhållandeutgör självfalletsom av ett
problem.

Den uppdragsverksamhet bedrivs vid Centralnämnden försom
fastighetsdata i huvudsakär sådan den bör ankommaart att påav en
myndighet fullgöra Lantmäteri-att och inskrivningsutredningensse-
principbetänkande SOU 1993:99. Inför översyn verksamhetensen av
finansiering inteär avgränsningen det kostnadsunderlag liggerav som
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given. Hursjälvkostnaderverksamhetensberäkningtill grund för av
framtideniverksamhetenutvecklaspriskänsligheten och hurutser

frågeställningarradlandskapsinformationsområdet finns attInom en
Lantmäteriverkettill vilkapriserdeanvändarna påbelysa. Hur ser

digitaltellerkartori form trycktainformationtillhandahåller somav
hurpåverkas och ärkostnadernaprodukter kanlagrade Hur stora

intressentfmansieringtillmöjligheterna
till utredningensbakgrundredovisatsavdelning harBI annanen

marginalkostnadsprissättning harinfrastruktur ocharbete. Begrepp som
ochstatlig verksamhetfrånerfarenheterdiskuterats och annan

önskvärd-redovisas ocksåredovisats.utblickar Härinternationella har
marknadsundersökningar.återkommandetillförlitliga ochheten av

finansierings-utgångpunkter vadutredningsdirektivensEn avserav
inriktade påverksamheterberörda ärbetydande delarfrågan är att av
utsträckningiinfrastrukturgrundläggandeskapa storatt somen

samhället.delarnyttiggörs andra av
huvuddelenoch analyserasavdelning behandlasCdennaI ovanav

verksamhetenför olika delarPriskänslighetenfrågor.nämnda av
enkätdenHärvid bl.a.kapitel 12. bör nämnasredovisas i som

länsstyrelsernasberörlänsstyrelser.landets Dennautredningen tillsänt
lagraddigitaltprissättningsprinciper förgällandeerfarenheter av

information.
kostnadernaminskaolika möjligheterbeskrivs bl.a.kapitel 13I att

redovisas behovetkapitel 14verksamhetsområdena.olika Iinom de av
kostnadsbesparingardelantmäteriförrättningarvidnedsättningar samt

fastighets-följd vissatillallmännatillgodogöras detkan attavsom
till stånd.bildningsåtgärder kommer

avgiftssättningföri olika underlagbör ingåkostnadsposterDe som
utformningLantmäteritaxansi kapitel 15.diskuteras samtm.m.m.m.

16.kapitelbehandlas iskall beslutafrågan taxansom omom vem
fastighetssystemetbeskrivninginnehållerKapitel 17 som enaven

anknyt-frågor harvissai övrigtkollektiv nyttighet samt tar somupp
ning till skatteområdet.

landskapsinformations-företagits inomtidigareutredningarDe som
prissättningsproblema-ñnansierings- ochområdet och behandlarsom

ställ-redovisas regeringens18. Vidaresammanfattas i kapiteltiken
I99394:100 bil. 15i budgetpropositionningstaganden samt- -

ochför lantmäteri-organisationpropositionen angående En ny
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fastighetsdataverksamhet prop. l99394:214. I kapitletm.m.
redovisas även exempel vissapá samhällsekonomiska kalkyler.
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12 Priskänslighet

I avdelning B bl.a. samhällsekonomisktatt optimalaanges priser
innebär priset bör baseratatt marginalkostnaden.på Marginal-vara
kostnaden denär kostnad uppstår vid produktion ytterligaresom av en
enhet eller tjänst. Problemet med marginalkostnadsprissätt-av en vara
ning är den medför finansielltatt underskott förett den producent som
tillhandahåller nyttigheten. Om detta underskott behöver begränsas är
den metod orsakar minst välfardsförluster densom s.k. Ramseypris-
sättningen. Den har beskrivits i avsnitt 7.2.1. För tillämpa metodenatt
krävs kunskap priselasticiteten användarnas priskänslighet.om

Inom teleomrâdet finnst.ex. tradition utnyttjandeatten genom av
skattningar baserade på ekonometriska studier samhällsekono-ta ut
miskt motiverade avgifter. Erfarenheterna, begränsade,är visarsom
bl.a. priselasticitetenatt på telefonabonnemangett liten.är längreJu
samtal desto elasticiteten.större är

Priselasticiteterna på de områden denna utredning behandlar är
ofullständigt kända. Nedan redovisas diskussion priselasticiteter-en om

relativa storlek vid lantmäteriförrättningar,nas inskrivningsâtgärder
och vid användning information fastighetsdatasystemetav förur samt
användare analog och digital information inomav landskapsinforma-
tionsomrádet.

12. l Förrättningsverksamhet

I publikationen Utvärdering lantmäteriets förrättningshandläggningav
meddelande 4:70, 1994 har avdelningen för fastighetsteknik vid
Tekniska högskolan i Stockholm redovisat resultatet enkät-av en
undersökning.

Syftet med undersökningen utvärdera de statligaatt fastighets-var
bildningsmyndigheternas sakägarnasförrättningshandläggning ur
perspektiv. Utvärderingen har genomförts med hjälp sakägar-av en
enkät. En de centrala frågorna i enkätenav avsåg belysa vadatt
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riks-gickEnkätenärendet.för utkostnadensakägaren omanser
lantmäteriför-ivarit sakägareprivatpersoner500tilltäckande ensom

Lantmäteriverket.fakturerats1993 ochunderrättning avsom
Denhuvudgrupper.i tvåindelatshar gruppenPrivatpersonerna ena

avstycknings-fastighetsreglerings-,ideltagitsakägarebestår somav
fastighetsbild-enligtförrättningardvs.klyvningsförrättningar,och

fastig-iförändringarprimärthar avsettFrågorFBL.ningslagen,
deltagitsakägarebestårandrahetsindelningen. Den somavgruppen

ledningsförrättningar.anläggnings- ochi
enligt FBLförättningaravseendesakägarna80Knappt procent av

anläggnings-enligtförrättningarförsakägarna65och procent avca
Påtagligt ärför hög. attkostnaden ärledningsrättslagarna attoch anser

ochresultatetsynligadetvärderingsakägarensmellansambandet av
starkt.intebetala ärmåstesakägarenvad

förkla-förklaringar. EnmöjligaantalidentifierarUtredningen ett
storleksord-Iärendets gång.underinformationbristandering kan vara

informationtillräckligfåttintede om20ningen attprocent anser
Även sakägarnahär ärtidsplan.ochfortskridande merarbetets

sakägareDeenligt FBL.handlagdaförrättningar sommissnöjda med
föruttryck attenligt FBLförrättningarmedmissnöjda gerär

undersökningeninteframgårbörjan. Detfrångivenutgången avvar
tillhänsynnågonkundeintefastighetsbildningsmyndigheten tavarför

synpunkter.sakägarnas
tillfredsställ-fickförrättningarna9080 ochMellan procent enav

fickintedemflera ettAnmärkningsvärt ärlösning. attande somav
varför.inteutfallönskat vet

problem.uppfattas mångahandläggningstiden ettlångaDen somav
avslutadesinteförrättningenhävdar30storleksordningen attprocentI

utlovadedenvarförintesakägarnaFleratidsram. vetutlovadinom av
sakägarnatredjedel attknappkunde hållas. Eninte ansertidsramen av

tenderarSakägarnagenomföra. atttidför lång setagitärendet att
registrering.tillansökanfrånhelhetförrättningen ensom

mellansamvariationpåtagligfinnsdetkonstaterasI attrapporten en
problemsittlösning påtillfredsställandefåttintesakägarede ensom
Å andra86 procent.för högakostnaderna ärdeoch attansersom

sakägarnatillfredsställda attde69helasidan procent avanser
för hög.kostnaden är
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Slutsatsen det endast missnöjda sakägareär tyckeratt attsom
kostnaden för högär alltså inte självklar.är Man kan också konstatera

bemötandet sakägarna har påtagligatt betydelse.av en
Bilden köpmotstånd i kostnaden uppfattastermer attav av som-

för hög bekräftar vad framfördes Fastighetsbildningskost-som av-
nadsutredningen FBKU i betänkandet Fastighetsbildningskostnader

SOU 1990:9 avsnitt 14.1. Vidare bekräftas denpám.m. se synen-
långa handläggningstiden och bristande kopplingen mellan synligt
resultat och avgift.

Något material hur förändrade kostnader kan tänkas påverkaom
sakägarna och deras benägenhet förrättningarsöka finns inteatt
tillgängligt. Trots det det rimligtär dra slutsatsen för få tillatt att att
stånd förrättningar i den omfattning önskvärd måste kostnads-anses
bilden förändras. litenEn del består i minska sakägarnas köp-att
motstånd hög priskänslighet tydligt för sakägarnagöraattgenom
vad de faktiskt betalar för. Det handlar löpande information, braom
dokumentation, begripliga fakturor m.m.

Viktigast dock söka förenklaär och effektivisera självaatt
förrättningsförfarandet. ÄvenHandläggningstiderna kortas.måste
lantmäteritaxans konstruktion har betydelse i sammanhanget.

Ett problem det ställsär olika kravannat förrättningarnaspåatt
utformning, innehåll och redovisning och dessa krav påverkaratt
förrättningskostnaderna. intressenterAv de möjlighet attsom ges
påverka informationsinnehållet det deär med de högst ställda kraven

Förmodligenutgör innebär det privata sakägare fårsom attnorm.
betala för förrättning vadän deras behov.mer motsvararen som

12.2 Inskrivningsverksamhet

Expeditionsavgifterna inom inskrivningsväsendet uppgick budgetåret
199293 till 222 mkr. De kostnader inskrivningsväsende, fastighets-
dataverksamhet vissa kostnader inom det statligasamt lantmäteriet

dessa intäkter skall täcka uppgick till 407 mkr. Bristen isom systemet
uppgick till 185 mkr motsvarande 45 kostnadernaprocent av se-
avsnitt 4.2.6.

I samband med lagfart eller inteckningatt beviljas fåratten en
sakägaren förutom expeditionsavgift betalaäven stämpelskatt. För en
lagfart stämpelskattenär 1,5 3 för juridisk personprocent påprocent
egendomens värde i allmänhet köpeskillingen. Stämpelskatten för en-
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uppgick1993Underinteckningsbeloppet.inteckning 2är procent av
tillinteckningförtill 825 kr ochexpeditionsavgiften för lagfart enen

Även försvinn-stigit deexpeditionsavgifterna utgör375 kr. enom
i samband medtotalkostnaderförvärvaresande del ettav en

fastighetsköp.
inteckning ochlagfart,tjänsternaEfterfrågeutvecklingen avseende

varitutvecklingfastighetsmarknadenstill följdgravationsbevis har av
inskrivnings-ochfyraårsperioden. Antalet köpnegativ den senaste

varförförklararförhållandekraftigt.har minskat Dettaåtgärder
omsättningenminskat. påexpeditionsavgifter Attfrånintäkterna

fastig-krisenmed påminskat hängerfastighetsmarknaden samman
pris-Sökandeskonjunkturläget.och det allmännahetsmarknaden

fastighets-beroende hurpraktiken heltdärmed ikänslighet är av
priserna utvecklas.

l2.3.2.avsnittgravationsbevisBeträffande efterfrågan på m.m. se

Fastighetsdataverksamhet12.3 m.m.

denmarknadsundersökning, delsredovisasföljande delsdetI en
lämnadefastighetsdata CFDförCentralnämndenredovisning som

förstafrågan ibelysauppdraganledning regeringensmed att omav
anslag skulleföri ställetfastighetsdatasystemethand driften genomav

informationutlämnandeavgifter viddirektfinansieraskunna avgenom
avsnittbeskrivs i dettaVidareavsnitt 4.3.5.från systemet se-

från fastighetsdatasystemet.efterfrågeutvecklingen tjänsterpå

Marknadsundersökning12.3.1

få delmarknadsundersökning i syfte1992 utföraunderCFD lät atten
produkter ochCFD:still synpunkter påattityder ochkundernasav

kundertelefonintervjuer med226Undersökningen omfattadetjänster.
frågeställningarna rörde kundernas påde centralahos CFD. En synav

prissättning.CFD:s
produkterprisvärda kunderna CFDzsfrågan hurPå varaanserom

prisvärda.produkterna Drygt65 desvarade äratt attprocent enanser
prisvärda.mycketprodukternatillfrågadetiondel de ansåg ärattav

prisvärda.mindre NästanprodukternaEndast 6 ansåg ärattprocent en
frågan.tillfrågade besvarade intefemtedel deav
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De erbjudna tjänsterna indelades i kategorier nämligen urvallbe-tre
arbetningar, terminalanslutning och gravationsbevisfastighetsbevis. I

följandedet från de kundgruppernatvå urvalbe-presenteras svaren
arbetningar och terminalanslutning. Det bör antaletnämnas att
svarande i varje relativt litet.grupp var

kundgruppenI urval och bearbetningar återfinns 48 svarande.
Den produktkategori i viss mån mindreansågs prisvärdsom vara var
gravationsbesvisfastighetsbevis. Av de svarande 78ansåg procent att
urvalbearbetningar mycket prisvärda respektive prisvärda.var
Motsvarande andel för terminalanslutningar 74 respektiveprocentvar
65 för gravationsbevisfastighetsbevis.procent

Bland de kunder ansåg produkterna mycket prisvärdaattsom var
återfanns försäkringsbolagkonsulter 77 procent och kommuner 85
procent. Andra kunder ansåg produkterna prisvärdasom var
bankerfinansbolag 60 procent och offentliga förvaltningar 50
procent.

I kundgruppen terminalanslutningar återfanns 192 svarande.
Denna kundgrupp fick bl.a. frågan hur de värderar kostnaden för
informationen i relation till den tjänst de får. I storleksordningen
hälften de svarande kostnadenansåg stod i rimlig proportion tillattav
resultatet. En knapp fjärdedel ansåg kostnaden låg. Drygtatt var en
tiondel däremotansåg kostnaden hög.att var

fråganPå hur priskänslig den terminalförmedlade informationenom
svaradeär knappt hälften de mindre priskänsliga. En tredjedelatt var

sigansåg priskänsliga. Knappt tiondel de tillfrågade ansågvara en av
sig mycket priskänslig.vara

I storleksordningen 50 de svarande mindre pris-procent av var
känsliga avseende de tjänstekategorierna.tre

Som sammanfattning undersökningen kan konstaterasen av att
CFD:s kunder ansågmerparten produkternatjänsternaattav var

prisvärda. Ungefär fjärdedel ansåg kostnaden i relation tillatten
tjänstens värde låg. Ungefärär hälften kostnadenansåg varkenatt var
hög eller låg.

Köpmotståndet kan, med utgångspunkt i undersökningen, anses
ringa. finnsDet med andra ord för i ökad omfattningvara utrymme att

låta användarna betala kostnader för fastighetsdatasystemet. De
kundkategorier framstår minst priskänsliga banker ochärsom som
vissa kommuner.
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driftfastighetsdatasystemetsFinansiering12.3.2 av

verksamhetviss del CFD:sfinansieringuppdrag rörandeDet avav
särskildaredovisades i CFD:s1991givit underregeringen CFDsom

härvid1992. förordarCFDden 311992 dateradunderrapport mars
bibehållas.skullefinansieringsprincipernadittills tillämpadedeatt

priskänsligheten hosgäller vadosäkerhetMotivet den avsersomvar
ochCFDalternativkunder. Ettfastighetsdatsystemets utretts avsom

beräkningförförändring grundernainnebärbl.a. avavensom
tillenligt CFD anståsjälvkostnader bordeuppdragsverksamhetens

genomförd.heltfastighetsdatareformen är
i huvudsakredovisade innebaralternativ CFD attDet som

registerhållningenochuppdateringencentralaför denkostnaderna
19919219,4 mkr budgetåret3programområdeinom dåvarande --

fortsätt-med anslagfinansieratsdittills i sin helhetverksamhetvilken
offent-uppdragsverksamhet och denmellanningsvis skulle fördelas
utifrånföreslogs skeverksamhet. Dettaligråttsliga CFD:sdelen av

terminaltransaktioner,antaletandeluppdragsverksamhetens externaav
till 50vilken uppskattades procent.

uppgickintäkter,uppdragsverksamhetensredovisadeCFD att som
med 25avgiftshöjningvid199192,internbudgettill 26,5 mkr en

22,6med6 mkr dvs.intäkter medskulle ökade procent.procent cage
visstmedföraalltsåstorleksordning skulleprishöjning denna ettEn av

efterfrågebortfall.
minskandei denärfråga CFDEn rapportentar uppannan som

medhängergravationsbevis.användningen Detta attsammanav
omfattning i ställeti alltnöjer sig med störreanvändarna ta utatt

till fastighetsdata-terminalanslutninginformation viamotsvarande
gravationsbevisförexpeditionsavgifterBortfalletsystemet. av

bortfall kompenseras1992.undertill 36 mkr Dettaberäknades uppgå
uppdrags-ökadeutsträckning, medbegränsadi viss, ytterstmen

medantill 210 krgravationsbevis uppgickförintäkter. Avgiften ett
frågetransaktion 5 kr.motsvarandeförrörliga avgiftenden varen

registerutdragintäkternaskäldet fannsCFD sättaansåg attatt av
bakgrundbl.a.verksamhetmed CFD:si direkt samband mot avmer

lagfarterochfrån pantbrevtill skillnadför dessakostnadernaatt --
fastighetsdatasystemet.driftenhänförliga tillhelt ärnästan av

förslag belastasenligtfastighetsbevis skulle CFD:sGravations- och
programområdeinom dåvarandesystemutvecklingförmed kostnaden

utskrift ochregisterhållningregisteruppdatering och1, central samt
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expediering bevis och registerutdrag inom dåvarandeav programom-
råde 3. Detta skulle den del inte belastar uppdragsverksam-avse som
heten. Den totala kostnaden för dessa verksamheter uppgick till
35 mkr. Intäkterna från expeditionsavgifterna beräknades tilluppgå
35,7 mkr under budgetåret 199192.

Redovisningen uppdraget har inte föranlett regeringenav att
förändra finansieringen fastighetsdataverksamheten. Däremot ingårav
det i Lantmäteri- och inskrivningsutredningens direktiv iprövaatt
vilken utsträckning sådan uppdragsverksamhet baseradär påsom
fastighetsdatasystemet i ökad omfattning bör bidra till finansieringen

driften systemet.av av
dettal sammanhang kan nämnas avgifterna för fastighets-att och

gravationsbevis under budgetåret 199293 uppgick till 26 mkr och att
de förväntas minska också under de kommande åren.

12.3.3 Efterfrågan tjänsterpå från fastighetsdatasystemet

Uttagsmängderna från fastighetsdatasystemet har ökat kraftigt. Antalet
debiterbara transaktioner har ökat under de nio åren med isenaste
genomsnitt 30 år. Vart ochprocent visaråren antalett störreper ettav

Ökningstaktentransaktioner tidigareän år. dock lägre denänvar
genomsnittliga under budgetåren 199192 199293.och Statistik från
och med den l juli 1993 visar dock återingen på ökningen som

tilluppgår i storleksordningen 30 procent.
En del ökningen beror självfallet på antalet registreradeav att

fastigheter i successivt ökat.systemet Denna ökning kommer att
fortsätta till och med hösten 1995 fastigheternadå i Gotlands län
överförs till fastighetsdatasystemet.

En orsak till ökningen deär användarna framförannan att stora -
allt banker och andra kreditinstitut anslutit sina datornät till systemet-
vilket därigenom blivit tillgängligt från antal terminalarbets-ett stort
platser.

Den ökade användningen i kombination medsystemetav av-
gränsningen de kostnader uppdragsverksamheten förav närvaran-som
de avseddaär täcka medförde CFDatt sänkte avgiftsuttaget vidatt
halvårsskiftet 1993.
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med dels systemetutvecklingen hänger attframtidaDen samman
dels ocktillförsinformation attdels systemet,rikstäckande,blir ny

tillkommer.användarenya
basregistretinformation kan övernämnasexempel påSom ny

vadregistret,syftar tilluppbyggnad pågår attbyggnader. Den som nu
fastig-allmänna1996inför årsanvändasskall kunnasmåhusavser

uppbyggnadenförgrundtilllegatdenhetstaxering. I rapport som
redovisas1991:1byggnader CFDBasregister rapportöver en-

medförakommeranvändningen attsystemetkalkyl att avangersom
fråga,till 5 krföravgiften sättsintäkterökade uttag peromsom,

fullt utbyggtvidmkr år system.till 13,5uppgå ettkommer att perca
DatapantbrevpropositionregeringensiåterfinnsexempelEtt annat

skallinte längrepantbrevföreslås199394:l97. dennal attprop.
slagdetpantbrevskriftligaskriftlig form. Utöveriutfärdasbehöva av

datapantbrev.utfärdaskunnaocksåskall deti dagförekommersom
förpantbrevsregistersärskiltiregistrerasskallpantbrevSådant ett

denmening utgörregeringensEnligtskallvilket CFD ansvara.
myndighetsutövningbedrivahärvid kommerCFDverksamhet attsom

verksamhetenstalar bl.a.detta art,mening. Förförvaltningslagensi
CFD:sbetydelsenrättsligaden samtinnebörden,rättsligaden

ingålängredärför intekommer attVerksamhetenmonopolställning.
uppdragsverksamhet.ii CFD:s

avgifterfinansieras medpropositionenenligtbörPantbrevsregistret
Avgifternaavregistrering.registrering ochsamband meditas utsom

denivåsådanpåochregeringen sättas attbestämmasföreslås gerav
verksamhetenmedsamtligatäckaskallkostnadstäckning, dedvs.full

CFDåtgärderdekostnader. Förförenadeindirektdirekt eller som
avgifter, medfastainte någradetvidta börskyldigskall tas utattvara

Avgifterna börterminaluppkopplingen. tastekniskaför denundantag
registreraspantbrevshavare samtinteckning förs in, närnärut nyny

Avgifternautfärdas.pantbrevskriftligtavförs ochinteckningnär ett
för driftenkostnaderdetäckavidarepropositionen ävenenligtbör av

registreringsåtgärder.särskildatillhänförasinte kansystemet som
ochinomavgifterdifferentieradeför ettNågot sammautrymme

finnas.bör inteärendeslag
Sekretessensekretesskyddas.skallUppgifterna i pantbrevssystemet
hellerinteochsjälv motpantbrevshavareninte gällaskall mot

härigenomblirTillhandahållandetlagfarnefastighetens ägare. av
omfattning.begränsad
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Enligt regeringens förslag rimligtdet CFD fårär viss ersättningatt
för uppgifter i panträttsregistret tillhandahållsatt användarna med hjälp

ADB. Detta bör ske motsvarandepå grunder övrig CFDav som av
bedriven uppdragsverksamhet, dvs. fasta anslutnings- och månads-
avgifter s.k. transaktionsavgifter storlek berorsamt terminalan-påvars
vändningens omfattning.

CFD har tillsammans med Lantmäteriverket utvecklat särskilden
fastighetsprisdatabas tillhörandemed applikationer. Den ersätter ett
befintligt vid Lantmäteriverket. Fastighetstaxeringarnasystem är ett

framtida användningsområde förstort systemet.
Diskussion ocksåpågår utnyttja fastighetsdatasystemet iattom

samband med kronofogdemyndigheternas hantering exekutivaav
auktioner.

Nya användare eller användare i ökad utsträckning kommer attsom
utnyttja fastighetsdatasystemet bl.a. försäkringsbolag,är kommuner,
fastighetsvärderare, fastighetsförmedling, banker och kronofogde-
myndigheter. Informationen kommer också i ökad utsträckningatt
användas vid samhällsplanering i samband olikamed formersamt av
GIS-tillämpningar.

Med utgångspunkt i dessa förhållanden kan konstateras att
verksamheten expanderat kraftigt, den endast i begränsad omfatt-att
ning varit konjunkturkänslig det finns betydande potentialsamt att en
för fortsatt snabb ökning informationsanvändningen.en av

12.4 Landskapsinformationsomrâdet

12.4.l Landskapsinformation i form tryckta kartorav

Priset på tryckt topograñsk karta i handeln 43är kr exklusiveen ca
Hälften priset hänförligtär till detaljistledet. Resterande del,moms. av

21 kr, kostnaden för tryckning, försäljmotsvararca
avsättningar och distribution. Kostnaden för tryckning och lager-
hållning 50 detta belopp.motsvarar Denna schablonprocent ärca av

tillämpbaräven på andra kartprodukter. Distributionskostnaden som-
kostnaden för leveransmotsvarar kartan till bokhandeln uppgårav -

till 50 öre. Resterande 10 kr bl.a. kartavgiftutgörs 3,70ca krav ca
vissa löne- och lokalkostnadersamt m.m.
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bl.a. dekartornaallmänna ärdeproduktionen attSyftet med av
vissförutsättermöjligt. Dettaspridningfåskall så enstor somen

prissättningen.vidåterhållsamhet
kartornaallmännadeuppfattninganvändarnasfångaFör att om

IMU-Testologenkartorundersökningnedankommenteras somomen
Undersök-Lantmäteriverket.1993 uppdraggenomförde hösten på av

ochprivatpersonerallmänhetensig tillriktadeningen var en
1985.genomfördesundersökningmotsvarandeuppföljning somav en

kanintervjuer och511påbaseratUndersökningens resultat är
i16 till 74 årbefolkningen i åldrarnatill dengeneraliseras vuxna

Sverige.
primärtinhandlasdå kartortillfällendevisarUndersökningen att

Även städeribesökutomlands.bilresor ochtillknutetär nyaresor
fråganhandi förstahärskäl. Det ärplaneringoch somresor angesav

vadfråganPåkartorna.kartmaterial de allmännaän om somannatom
flerafinnsdär detområde,kartorför valet överavgörande ettär av

detaljeringsgradensanvändarnatillgå, betonarkartorlikartade att
fråganPåviktigastetredjedenPriset endast parametern.betydelse. är

åretdetunder närmastekartaköpakommeranvändaren att enom
nej.lika mångamedan nästan47 procent svararsvarar

tillfrågadespriskänslighetanvändarnasbildFör att aven
givnatillföljande kartorsig köpatänkakundedeanvändarna attom

visasvilket områdepriser oavsett som

50för krkartanGröna
60 krförBlå kartan

80för krkartanRöda
Äventyrskartan 100för kr

Rödaför denfinnsköpbenägenhetendenvisar störstaResultatet att
Äventyrskartan 51 procent.förfinnsminsta67 procent. Denkartan

under-dennaslutsatserlångtgåendedra någrasvårtDet är att av
framstårinteallmänhetendockförsiktig slutsatssökning. årEn att

kartorna.allmännagäller dedetpriskänsligspeciellt närsom



SOU 1994:90 Kapitel 12 145

12.4.2 Landskapsinformation i digitalt lagrad form

Priserna på produkter framtagna med digital teknik, GSD-basernat.ex.
baseradeär vissapå användares betalningsvilja. liggerDe avsevärt

marginal-över eller uttagskostnaderna. finnsDet vidare visstett
samband mellan produktionskostnaden och produktens pris. Kost-
naderna emellertidär fastställa.svåra Flera databaseratt resultatetär

historiska investeringar istora andra produkter. Detav därförär
omöjligt räkna fram självkostnaderna föratt databaserna. För de nya
databaser byggs det möjligtär särredovisa de faktiskasom attupp
produktionskostnaderna. För produkt föreligger vidaresamma stora
kostnadsskillnader beroende vilketpå geografiskt område som avses.
Mängden information förär styrande produktionskostnaderna.

Distributionskostnaderna för vissaär produkter och användarkate-
gorier relativt höga. Ambitionen är skapa situation medatt en
förekomst standardprodukter kan antingen diskettav tas utsom
s.k. stapelvaror eller via direktuppkopplingar till databaserna.

I det följande redovisas några de synpunkter framförts ochav som
kan föruttryck vissaett priskänslighet.som ses som gruppers

Ytterligare beskrivning erfarenheter framkommit iav annatsom
sammanhang redovisas i kapitel 18.

Uppföljning Kartpolitik 85av

I samband med utarbetandet L194 gjorde Lantmäteriverket också,av
i enlighet med regeringens direktiv, uppföljning Kartpolitik 85en av -
KP85. Denna har redovisats i Kartpolitik 85,separat rapporten -
Resultatanalys och samhällsekonomisk betydelse LMV-rapport
1993:8.

I bl.a. vissarapporten synpunkter har lämnatsatt tillanges
Lantmäteriverket negativa effekter den ökade intressentfinansie-om av
ringen ioch viss mån med nyttjanderätter.systemet Detav anges
härvid bl.a. det finns risk för alltför långtgåendeatt prioritering tillen
förmån för kapitalstarka intressenter samtidigt samhällsnyttan isom
form information till framför allt myndigheter blir lidande.av Flera
intressenter har framfört ståndpunkten all grundläggande geografiskatt
information bör finansieras med anslag. Nyttjanderättsavgifterna i
samband med för förädling vissauttag produkter fleraav anges av
behöva ligga på sådan nivå det inte motverkar användningenatten av
informationen.



1994:90SOUKapitel 12146

Kontakter

vidunder arbetets gånginskrivningsutredningen harLantmäteri- och
statligaförföreträdaremed bl.a.haft kontaktertillfällenolika

före-regional nivå,centralsåvälbolag påochmyndigheter som-
fastighets-ochfastighetsägarestorlek,olikaför kommunerträdare av

synpunkterkonsultbranschen. Deförföreträdareförvaltare, somsamt
för hög.Prisnivånentydiga. ärvaritframförts harhärvid har

metoderalternativaprisnivån väljsden högakonsekvensSom aven
takti denutvecklas inteteknikendigitaladatainsamling Denför m.m.

Dessabyggsbaserutförs ochdubbelarbeteönskvärd,är upp.egnasom
begränsakanDetGSD-baserna.kvalitetofta änbaser har en annan

sammanhang.i andrabasernaanvändaandraförmöjligheterna att
ocksåi regeluppkommerbaser ettuppbyggnadGenom egnaav

uppbyggna-Syftet medajourhållningen.samband medidubbelarbete
inomverksamhetenrationaliserabl.a.databaser ärden allmänna attav

den högahärförmotverkassyftesamhällssektorer. Dettaolika av
prisnivån.

Skogsnäringen

i forminformation bådelägesbundeni daganvänderSkogsnäringen av
dedominerardagslägetform.lagrad Ii digitaltochtryckta kartor

använd-snabbt störreutvecklingen gårkartorna mottryckta enmen
ibolagenskerFörändringeninformation. attdigitalning genomav

Även ajour-kartor.trycktadigitaliserarsjälvautsträckningstor
skogsbruketinformationsjälva.bolagen Denhållningen görs somav

virkesproduktionplaneringenskogligaför denintresseradär mest av
och dessekonomiska kartani denfinns hämtanaturvårdoch att

höjdinformation,vissvattendrag,gällerdeloriginal. Det vägar,
informationenintressantaskogsbruketförDenskiftesgränser m.m.

fåområden. Förbebyggdautanförhuvudsakligen helt attligger
mednyttjanderättsavtalkartmaterial krävsdigitalisera allmänt

ekonomiska kartanmellan denprisjämförelseVidLantmäteriverket. en
förradensigvisar detformdigitalt lagradrespektive i atti tryckt

600 krgrundpris 4påharmedan denblad75 krkostar ettsenareper
Tilltill 60.1prisrelation påsig alltsåblad. Det rör om enper

ajour-motiveraslicensavgiftårliggrundpriset kommer avsomen
tionde år.falli bästatryckta kartanhållningsskäl. vartDen utges
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Detaljer bebyggelse, och kraftledningarvägar ajourhålls dock isom
regel gång år.en per

Skogsnäringen är användare landskapsinformation.stor Påen av
grund prisnivån utnyttjar skogsbruket emellertid inte digitalaav
ortofoton, höjddatabaser, digitala ekonomiska kartbaser eller GSD-
baser i den utstäckning skulle önskvärd.som vara

En önskvärd utveckling informationär GSD till-att typenav
handahålls samhället till pris leder till Ökad användning.ettav som
Samhället bör, enligt företrädare för skogsnäringen, föräven svara
ajourhållningen data. Noggrannheten i materialet måste emellertidav
vägas aktualiteten. Som led i minskamot kostnaden ochett ökaatt
aktualiteten i informationen kan skogsbruket bidra till den löpande
ajourhållningen löpande införa förändringar.attgenom egna

Som exempel på det redovisade förhållandet kan nämnasovan att
Svenska Cellulosa AB SCA själv låtit digitalisera den nödvändigaste
informationen sitt skogsinnehavöver i samband med projektett
Nyindelning. Tolkningen flygbilder bl.a.görs med hjälpav av
avancerade stereoinstrument. Digitalisering kartmaterial sker iav egen
regi eller med anlitande företag specialiserat sig detta.på Deav som
objekt registreras bl.a. skiftesgränser,är vägar, vattendrag,som
kraftledningar järnvägar.och Kostnaden för denna databasuppbyggnad
med de SCA behöverteman föruppgår bolagets innehav tillsom ca
3 kr hektar föroch hela SCA:s skogsinnehav till 6,9 mkr. Enligtper
SCA skulle motsvarande information från kostaLMV företaget ca
30 mkr och dessutom betydligt längre tid i anpråk framta till leverans.
I detta sammanhang bör också nämnas SCA betalar 125 000 kratt per

underår fyra förår digitalisera materialetatt nyttjanderättsavgift.
Med utgångspunkt i SCA:s skogsinnehav i dragatt stora motsvarar

10 landets skogar skulleprocent agerande från övrigaav samma
skogsbolag leda till total kostnad 70 mkr för skogsbruket.en om ca
Denna kan också sägas kostnadenutgöra för den dubblasumma
datainsamling uppkommer konsekvens den nuvarandesom som en av
höga prisnivån. Kostnaden beror också på Lantmäteriverket ännuatt
inte byggt databaser för hela landet.upp
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Jämtlands länLänsstyrelsen i

28dennaturresursdepartementettill Miljö- ochskrivelseI marsen
Lantmäteri-resultatetJämtlands länilänsstyrelsen1994 påpekar att av

kartinformationendatabasuppbyggnad ärprojekt Forceradverkets att
informationväsentligsaknaövergångsperiod kommerunder att omen

sankmarker,mindre vattendrag,gäller bl.a.detaljer i landskapet. Det
Åkermark kartmaterial. Det ärenligt äldreredovisasstigar avm.m.

markanvändningsplaneringenianvända databasernadessa skäl svårt att
skogsbruk.för jord- ochför planeringoch

omfattar1:20 000000 och1:10i skalaekonomiska kartanDen ca
detinnebärlänsstyrelsenJämtlands län. Förbladbaser i950 en

ochför sektors-underlaginförskaffamkrkostnad 4 attcaom
AjourhållningskostnadenGDS-baser.naturresursplanering i form av

övrigaochkommuner800000 kr år. Länetstilluppgår perca
kostnader.högaocksådrabbasskogsbruket,nyttjare, bl.a. av

trycktaintedatabaserna kommeruppbyggnadenförUnder tiden av
medförtidigare planerats. Dettai den taktproduceraskartor att som

planeringsverksamhet hämmas.länsstyrelsensatt
tillmedför lederprissättningenanvändningenhinderDe mot som

mindreanvändakanmetoder.söker andra Enanvändarna attatt vara
detkvalitet. En ärtill lägrevilket lederkartskalor att scannaannan

produceratredje sättkartmaterialet. påEn ärnuvarande annatatt egna
verk-för denrelevantinformationmed den ärbaser egnasom

samheten.
statligaochkommunalamotverkar deti kartdatabasernaBristerna

skogsbruketjord- ochläggs attmiljöarbetet. Det ansvar som nu
meduppfyllaskan knappastmångfaldenbiologiskadenbevara

i redo-våtmarkervattendrag ochbådekartorbaser saknarsom
kulturlandskapetförsvårasNaturresurshushållningenvisningen. om

summarisk.vegetationsredovisningenoch är
ochgrundläggande kartoruppfattning skallEnligt länsstyrelsens
godförutsättning förinfrastruktur. Det ärregister betraktas enensom

tillgå.finns Denkartdatabaserutveckling attatt gemensamma
naturresurshushållningen kanochinvesteringsplaneringennationella

kartortill komplettatillgångeninteförenas brainte på sättett om
god ochfrämjaviktigtdetLänsstyrelsenprioriteras. att enanser

medplaneringkvalitativt braochoch snabbeffektiv miljöplanering en
informationsteknologi.stöd av

länsstyrelsenanförda föreslårfrån detutgångspunkt attMed ovan
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tillräckliga medel föravsätts kompletterasnarast de ekonomiskaatt-
kartornas innehåll,
tidplan och kostnader föröver undvika kartunderlagatt medses att-
lägre teknisk kvalitet måste produceras lokalt,
regionala lösningar-söks för den produktionsökning nödvän-är- som
dig samt att
ajourföringskostnaderna och betalningsperioderna föröver- attses
åstadkomma rättvisare fördelning mellan glesbygdsområdenen och
områden med snabba och förändringar fastighetsstrukturstora av
och landskapets detaljer.

Länsstyrelsen i Västerbottens län

I artikel i Naturvårdsverkets tidskrift MiljödataNytten april 1994nr
ställs frågan Säljs geografiska data till rimligt pris I artikeln behand-
las vissa erfarenheter från Länsstyrelsen i Västerbottens län under
rubrikerna Kostnaderna högre än Prisutvecklingenväntat, orimlig och
Priserna bromsar GIS-utvecklingen. Länsstyrelsen har beräknat
grundavgiften till Lantmäteriverket för de baser länsstyrelsen ärsom
i direkt behov till 7,8 mkr och den årliga licensavgiftenav tillca ca
1,1 mkr. För de till länen innebärytan stora det orimliga kostnader.
I artikeln anförs vidare dagens kostnadsnivåeratt gör GIS-ut-att
vecklingen i landet bromsas och bl.a. länsstyrelsernaatt själva
digitaliserar sådan information de inte har råd köpa.som att

Enkätundersökning

Lantmäteri- inskrivningsutredningenoch har i snabbenkät tillen
landets länsstyrelser ställt frågan den bild redovisas iom som
skrivelsen från Länsstyrelsen i Jämtlands län och de erfarenheter som
redovisats från Västerbottens län Vidarestämmer. har frågor ställts om
vilka verksamheter drabbas för hög prisnivåsom Trotsav en m.m.
kort svarstid har uppgifter kommit från 19 länsstyrelser inklusive
Jämtland. Nedan sammanställning dessa uppgifter.ges en av

Länsstyrelsen Stockholmsi län påtalar tillgång till den ekono-att
miska kartan i digitalt lagrad form är nödvändig för verksamhetenatt
skall kunna bedrivas ändamålsenligt. Framför allt pekas denpå fysiska
planeringen och hushållningen med Länsstyrelsennaturresurser. delar
uppfattningen såväl informationsinnehålletsatt omfattning pris-som
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områden. Enflerainomverksamhetenhämmariskerarsättningen att
kostnadsskälanvändareolikautvecklingframtida ärmöjlig att av
Möjlighetenscanning.kartdatalagradedigitaltbörjar producera genom

harLänsstyrelsenförlorad.riskerar då gåuppdateringnormaltill att
lagraddigitaltikartantopografiskaförvärverfarenheterockså avav

omfattningi denGIS-anpassadsig intevisadeform. somDen vara
GIS-sammanhang påi dettapekar attLänsstyrelsenförväntats.

nätverksbildadevattendrag ärochinnebär vägaranpassning bl.a. att
figurerslutnarestriktionsområden utgörochskogarsjöar,och att

länsstyrelsenenligtGIS-anpassning ärbladskarvar. Enockså över
avseddaför detanvändasskall kunnamaterialetnödvändig för att

ochmiljöanalyserregionalamiljöövervakning,handförstasyftet, i
Översiktsplaner.kommunalaanalyser av

medkommunerredovisar länetslänJönköpingsLänsstyrelsen atti
inköpförgick1992under vårenKommunförbundetstöd sammanav

iutfördochsatellitbildfråntolkadform,digitallagrad ikartaenav
motsvarandeikartaLantmäteriverketsMotivet000.1:50skala attvar

framtidade högalagrad formdigitalttillgänglig i samtinteskala var
utvecklingsstödregionaltvisstLänsstyrelsennyttjandekostnaderna. gav

medverkan. De över-Lantmäteriverketsönskadetill projektet men
för kommunernaidock interesulteradeägde attläggningar rumsom

satellitbilds-denvaldevarför dekunde uppnåspriseracceptabla
samtliga länetslänsstyrelsenframhållerövrigt attvarianten. lbaserade

lagradedigitaltdenÖversiktsplanerin sinaläggerkommuner
inventeringar.sinainlänsstyrelsenläggermotsvarande sättPåkartan.

Vidarebekräftas.Jämtlands länlänsstyrelsenfrånErfarenheterna
myndig-regionalastatligadebl.a.samordningpåtalas behovet avav

GIS-satsningar.heternas
inte ligger påprisnivånlänKronobergsLänsstyrelsen i att enanger

Prisnivånanvändbarhet.ochkvalitettillgång,relation tillnivåiskälig
harLänsstyrelsenGIS-utvecklingen.hämmandestarktverkar

ilandskapsinformationmaterialomfattanderelativttilltillgång ett av
byggtsverksamhetsspecifika baserSåledes harform.lagraddigitalt
enligtriksintressenkulturmiljöer,ochvärdefullaför natur-upp

ochbebyggelse-naturvårdslagen,enligttillståndochnaturresurslagen
fallidock mångainformation behöverDennaservicestruktur m.m.

uppdragitLänsstyrelsen harGSD-material.medkompletteras
ochmarkanvändningbl.a.vektoriseraochLantmäteriverket att scanna

dettaför påKostnadernatopografiska kartan. atthydrologi från den
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få tillgångsätt till digitala baser betydligtär lägre köpaän att
motsvarande, redan existerande GSD-baser. Länsstyrelsens kostnad
begränsade sig till tredjedel priset på GSD-basen. GIS-teknikenen av
används inom länsstyrelsen bl.a. i samband med olika typer av
miljöanalyser. Flera exempel finns på tekniken leder tillatt stora
kostnadsbesparingar. Länsstyrelsen vidare verksamhetenattanger
ställer högre krav på GSD-materialets innehåll och kvalitet vadän som
för närvarande föreligger.

Länsstyrelsen Kalmari län med bekymmer kostnadernapåstortser
för och tillgängligheten till erforderliga kartdatabaser. Länsstyrelsen
ansluter sig till de synpunkter framförts Länsstyrelsen isom av
Jämtlands län.

Länsstyrelsen Gotlandsi län erfarenheterna vadattanger avser
kostnaderna för digitalt lagrad kartinformation överensstämmer med
de framförts Länsstyrelsen i Jämtlands län.som Verksamheterav som
blir lidande sådanaär direkt berör mark- och vattenanvändningsom
på såväl övergripande detaljnivå. Det gäller bl.a.registrering ochsom
lagring kunskapsmaterial för och kulturminnesvård,av natur-
hantering, prövning och överblick tillståndsärenden,över detaljplane-
ringsfrâgor, miljöövervakning rör vattendrag, våtmarker,som
avrinningsområden m.m.

Länsstyrelsen Blekingei län instämmer i allt väsentligt i vad
länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län har framfört. De som
drabbas den höga kostnadsnivån främstär planeringsarbeten inomav -
såväl kommuner statliga regionala och det såvälsom organ avser-
effektivitet kvalitet.som

Länsstyrelsen i Kristianstads län instämmer i vad Länsstyrelsen i
Jämtland anför kostnadsnivån. GIS-tekniken möjlighetom attger
hantera frågor knutnaär till mark- och vattenanvändningensom på ett
effektivt Om intesätt. underlagsmaterial blir tillgängligt till rimligen
kostnad kommer hanteringen frågor har anknytning till denav som
fysiska miljön och naturresursfrågor bli lidande.att

Länsstyrelsen Malmöhusi län framhåller det finns mycketatt ett
problem det gällerstort när gitaliserat kartmaterial. Lantmäteriverket

har offererat länsstyrelsen länets 250 ekonomiska kartblad i digital
lagrad form för 1,0 mkr. Priset emellertidär alltför högt och läns-
styrelsen måste därför från dem.avstå l stället länsstyrelsengör försök

låta Lantmäteriverketatt länets 1:20 OOO-blad för dettapåscanna att
fåsätt i digital form lagrad karta arbeta med.en Denna kartaatt
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tillbedöms uppgåKostnadenkvalitet.högreinte ha någonkommer att
000100 kr.drygt

inteför GSDprisnivån ärlänHallandsLänsstyrelsen i attanger
kommerDetför kommunerna.länsmyndigheter ellerförrimlig varken

och läns-kommunerföljdtilli framtidenproblemuppstå attatt av
kart-olikamedarbetakommerdelar landeti olikastyrelser attav

ständigt ochuppdateraskanSatellitbildsbaserade kartorunderlag. som
alternativ till dagenskostnadförhållandevis lågtill ettsomangesen

län harBohusochi GöteborgsLänsstyrelsenTillsammans medteknik.
Blåoch denRödadenversionendigitaladenlänsstyrelsen köpt av

ochsjöar åarfelaktigheterupptäcktLänsstyrelsen harkartan. som-
införda,delvis tätortsnamnendast ärsammanhängande ochinte är som

mednöjdhellerinteLänsstyrelsen ärochsaknar ä ö m.m.som
miljövårdenblir lidande ärverksamheteruppdateringen. t.ex.De som

inventeringarförsurning,utsläpp,emissioner,avseende påmed av
naturresurslagen,uppföljningenochtillsynenhotade arter, av

kultursektorernaochinomriksintressena natur- m.m.
ochÄlvsborgs synpunkterdedelar heltlänLänsstyrelsen l

Jämtland och Väster-ilänsstyrelsernaframförtserfarenheter avsom
Vidareteknik försenas.användningInförande ochbotten. angesav ny

underlag.bristfälligtföljdtillställningstagandenfelaktigarisken för av
orimlig ochprisnivån ärlänSkaraborgsLänsstyrelsen i attanger

denbevaramiljömålenövergripandedearbetet attpåtalar motatt
skyddaochmedhushållamångfalden, attbiologiska naturresursernaatt

Uppbyggnadenförsvåras.kulturlandskapet, avsevärtoch avnatur-
miljöövervak-regionaladenberörinformationssystemgeografiska som

samhällsplanering ochhotademedinventeringar, arbetetningen, arter,
Även förutveckling bromsasför regional systemplanering enupp.

tillledahinder kanEkonomiskamotverkas. attärendekontrollrationell
till ojämnledavilket kanalternativ producerasbilligareenklare och

framförtsuppfattningarövrigt delas dekvalitet data.på l avsom
län.Västerbottensochi Jämtlandslänsstyrelserna

anförtsmed vadVärmlands instämmerlänLänsstyrelsen i omsom
länsstyrelsensförväsentligtill data bedömsTillgångenprisnivån. som

Framförkunskapsbank.regionali ochlänetsamordnareroll somsom
fysiskinomverksamheternaeffektiviseramöjligheternapåtalasall att

miljöövervakning.planering och
Örebro bildenbeskrivnadenlänLänsstyrelsen i att avanger

relevantmöjlighet köpafaktiskaLänsstyrelsensprisnivån attstämmer.
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och bra kartmaterial saknas med nuvarande prisnivå. Länsstyrelsen
påtalar hittillsäven erhållna produkter frånatt Lantmäteriverket i vissa
delar varit bristfälliga och det för framtiden krävs fortlöpandeattanser
samråd mellan producenter och användare geografiska data.av

Länsstyrelsen i Västmanlands län har inteännu helhetsbildnågon
behovetöver landskapsinformation i digitalt lagrad form. Intressetav

dockär både inom länsstyrelsenstort och bland länets kommuner.
Priset är bådestötesten det gäller inköpnär och ajourhållningenen av
databaserna. Intresset för den ekonomiska kartan från bl.a.är stort
kulturmiljövården, naturvärden och lantbruket. Länet har i stor
omfattning digitalt lagrade baser avseende den ekonomiska kartans
information kvaliteten ojämn.är De enbart delvisär GIS-men
anpassade. Prisnivån medför GIS-utvecklingen långsammaregåratt än
nödvändigt. Länsstyrelsen redovisar också svårigheter med få denatt
ekonomiska kartans fastighetsredovisning konverterad till Maplnfo-
format denär länsstyrelsen har. Maplnfosom ärprogramvara som
vidare Lantmäteriverket säljer.en programvara som

Länsstyrelsen i Kopparbergs län har erfarenhetersamma som
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Den forcerade databasuppbyggnaden
sänker kartstandarden så användbarheten blir lägre.att Stora delar av
länet drabbas detta. De höga kostnaderna medför länsstyrelsenav att
kommer arbeta med undermåligt kartmaterial.att siktPå kommer detta
i sin medföra kostnadertur att materialetnär skall rektifieras.stora

Länsstyrelsen Gävleborgsi län kostnaden för ekonomiskaattanger
kartan i digitalt lagrad form mycketär hög och alternativ tillatt
Lantmäteriverkets kartor bör sökas. Länsstyrelsen har också kritiska
synpunkter på T5-revideringen och revideringenatt ekonomiskaav
kartan förskjutits i tiden på grund beaktandet vissa speciellaav av
intressenters önskemål.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län instämmer i de slutsatser som
Länsstyrelsen i Jämtland dragit. Kostnadsnivån medför länsstyrel-att

inte kan utnyttja tekniken fullt eller inte alls. Teknikenserna ut
behövs för rationalisera arbetet ochatt höja kvaliteten i arbetet
ärendehandläggning, redovisningar, utredningar, samhällsplanering
m.m.. Länsstyrelsen förordar enkla, klara lösningar görsom
kartdatabaserna attraktiva och prisvärda.

Länsstyrelsen i Västerbottens län instämmer i de problem som
Länsstyrelsen i Jämtlands län för fram. Lantmäteriverkets GSD-
material bör gratis för statliga myndigheter. Det främstärvara
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planenhetensnaturvård ochmiljöövervakning,inomverksamheter
manuellt ochi ställetarbetenblir lidande. del görsEnområde ensom

möjligheterkostnadsnivån intefinns beroende påanalyser det attdel
exempelkostnadsjämförande påvisar vidareLänsstyrelsengöra. ett

ärendehandläggning.traditionellGIS-teknik ochtillämpning av
kartframställningmarkanvändningen ochstatistikExemplet överavser

kostnadentekniktraditionell uppgårMed400 avrinningsområden.för
tillGIS-användning enbart uppgårvidkostnaden140 000 kr medantill

högreerhålles också avsevärtkostnader30 000 kr. lägreFörutom en
digitaltkvaliteten påVaddigitala arbetssättet.med detkvalitet avser

länsstyrelsentillhandahållerLantmäteriverketlagrade data angersom
redovisasExempelvis äralltid den bästa.denna inte är ytoratt som

användbarhet.materialetsminskarhektar.mindre Dettaän ett

fördelningsgrundExempel på

bedömninggjortLantmäteriverketredovisatsavsnitt 5.7 har attI att en
nämligenanvändare,fem tänktafyra tillglesbygdsområden finnsidet
Vägverk.ochkraftföretagTelia AB,Skogsvårdsstyrelse,kommuner,

cirkabetalaskulle kunnatillsammansdessavidareDär att enangavs
databas.uppbyggnadkostnaden förfemtedel enavav

defördelas mellankostnaderna kanexempel hurintressant påEtt
harfrån Därkan hämtas Norge.användarnaochproducenternastora

Kartverknivå mellan Statensträffats centralöverenskommelse påen
svenskalandskapsinformationsdelen detmotsvarandei huvudsak av

Energiverks-Sentralforbund, NorgesLantmäteriverket, Kommunenes
ocksåSedermera harVegdirektoratet.ochforbund, Teledirektoratet

Överenskommelsenavtalet. ärsig tillanslutitLandbruksdepartementet
ajourhållning,uppbyggnad,frågorreglerarramavtalett omsom

förligger till grundkostnadsfördelning Dettillhandahållande och m.m.
fylkesnivåföreträdareorganisationernasträffande avtal mellanav

län.
och dessabyggsstandardnivåer de baserfinns påDet tre uppsom

urbaniseringsgraden.standarder kan representerassettgrovt avanses
Utgångspunkten förhållandenolikaföreliggervarit detalltsåhar att

Kostnadsfördelningen mellanlandet.skildabehov i delaroch olika av
framgårcentrala avtaleti detuttrycksorganisationerna denså avsom

13.tabell
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Standard l Standard 2 Standard 3

Väg 10-15 % 10-15 % 5-10 %

Energi 10-15 % 10-20 % 5-10 %

Kommun 40-60 % 20-30 % 20-30 %

Kartverk 5-10 % 20-30 % 40-60 %

Televerk 10-15 % 10-20 % 5-10

Lantbruk 0-10 % 5-20 % 20-25 %

Tabell 13. Kostnadsfördelning mellan olika verksamheter inom det norska
GEOVEKST-samarbetet. Standardnivån är beroende bl.a. urbaniserings-av
graden.

Fördelningen kan exempel hurpå kostnaderna för olikaettses som
databaser kan fördelas mellan olika producenter med iutgångspunkt
den respektive har baserna.nytta Kartverket får ipart dettaav
sammanhang de samhällssektorer imotsvara övrigt inteanses som
finns representerade i samarbetet.

Beträffande geodatasamarbetet i Norge avsnitt 22.l.3.ävense

12.5 Sammanfattning

För vissa lantmäteriförrättningar framstår fortfarande köpmotståndet
påtagligt. Några centrala förklaringar förutom kostnadsnivånsom är

den långa handläggningstiden och svårigheten synliggöra kopp-att
lingen mellan nedlagt arbete och kostnaden. Priskänsligheten framstår
för vissa fastighetsbildningartyper påtaglig, vilket medförav attsom

avgiftsökningaräven små kommer leda till färre ansökningar.att
Expeditionsavgifternas storlek i sig framstår inte efter-som en

frågehämmande faktor. En ökning expeditionsavgifterna får härförav
inte någon påverkan efterfrågan.på förhållandenDessa gäller lagfarts-
och inskrivningsåtgärder. Vad beträffar fastighets- och gravationsbevis

priskänslighetenär större. Detta beror på motsvarande informa-att
tionsinnehåll kan erhållas till lägre kostnad utskriften genom av en
s.k. VISA-bild.
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relativtfastighetsdatasystemet ärinformationAnvändarna urav
Ökade i litenefterfråganpåverkabedömasavgifter kanprisokänsliga.

tillpotentialpåtagligfinns detutgångspunktenomfattning. denFrån en
förändringvidare skeböravgiftsfinansieringen. Detökaatt aven

terminalutskrifter.bevis ochutfärdadekostnadsrelationen mellan
prisnivåerförefaller, med dekartornaAnvändarna de allmännaav

prisokänsliga. Priserna pårelativttillämpas,för närvarande varasom
Priskänslighetenhöga.däremotinformation upplevsdigitalt lagrad som

kundkategorivariation.uppvisar Denbland användarna stor som
information i deninte köperochköpmotstánduppvisar störst som-

Ocksåinstitutioner.offentligaviljaegentligen skulleomfattning de är-
beroende påköpmotstándföreliggerprivatainom sektornden

kvali-vidareköpmotståndetförcentral fråga ärprisnivån. En att
uppfylls.preciseras ochtetskraven

aktualiserasprissättningsförfarandeförändratOm t.ex.ett en-
kan det uppståmarginalkostnadertill priser baserade påövergång -

användarevissainnebäravtalövergångsproblem. Ingångnavissa att
finansieringentillbidra,bidragit, fortlöpande kommerochhar att av

olikamedförakommaindirektkandatabasuppbyggnaden. Det attatt
tjänst.priser förolikaanvändare betalar samma
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13 Hur minska kostnaderna

Lantmäteri- och inskrivningsutredningen redovisade i sitt princip-
betänkande Kart- och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag
SOU 1993:99 de konsekvenser genomförandeettsom utred-av
ningens organisationsförslag skulle föra med sig kapitel 13. Härvid-
redovisades under rubriken Ekonomiska konsekvenser följade upp-
gifter, här återgivna i sammandrag.

a Central nivå 10 mkr är avseende administrativper rationalise--
ringseffekt på anslagssidan.

b Central nivå 10 mkr år avseende underlättatper utvecklings--
arbete, besparingar i teknisk utrustning samordningsfördelarsamt
till följd fastighetsfrägornaatt försav närmare varandra. Syner-
gierna bedömdes växa ytterligare sedan för de nuvarandeen ny
myndigheterna ADB-strategi utarbetats.gemensam

c Regional nivå 50 mkr år huvuddelen integreringper varav- avser
fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndigheternasav verk-

samhet. Avser rationaliseringseffekt till följd organisa-attav
tionsförslaget genomförs och därigenom förutsättningaratt skapas
för fullt utnyttjaut komplett handläggningssystemett i förrättnings-
verksamheten.

Ökadd samordning inom landskapsinformationsområdet medför en
merkostnad uppgående till 15 mkr år. Kostnaden skall fördelasper
centralt och regionalt.

Upphandling statsuppdraget och vissa förrättningsförberedelserav
bedömdes total rationaliseringseffektge en 5-10 mkr år.om per
Effekten skall fördelas centralt och lokalt.
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konkur-positivbedömdesförfarandetadministrativa ge ene Det
dubbel-minskathandläggningstid och ettkortarerenseffekt, en

Någotoch byggprocessen.med plan-samordningenarbete genom
ej.konsekvensernaekonomiskaför debelopp angavs

långsiktigeffektermedföraorganisationsförslagetövrigt avf l angavs
iansprák-avsågsmyndigheter. Härintegreringenkaraktär avgenom

utvecklinginformation,tillhandahållandeteknik,tagande avav ny
besparingar-bedömningNågonlagstiftningsområdet avinom m.m.

inte.gjordesstorleknas

skulleorganisationsförslagetgenomförandetövrigtI att avangavs
utbildning,bl.a.engångskaraktärkostnadervissamedföra av -

behandlaskostnaderDessaflyttningskostnaderombyggnader, m.m.
sammanhang.i dettavidareinte

lantmäteri-förorganisationproposition EnregeringensGenom ny
förförutsättningarna1993942214 harfastighetsdataverksamhetoch
deredovisaspropositionenförändrats. Ikalkyleringenekonomiskaden

följande sätt.förslag påregeringenseffekternaekonomiska av

effekternaekonomiskadeberäkning rege-översiktlig avEn av
följdbesparingarnalångsiktigadevisar avförslag somringens att
teknik-sammanhängandedärmedochorganisationsförändringar

Deår.kronormiljoner50omkringtilltotalt uppgår perutveckling
fastighets-samordningen påinomliggerbesparingarnastörsta

samord-ochÄven rationaliseringarnaadministrativadeområdet.
bedömsADB-teknikutrustning ochavseende påmedningsvinsterna

belopp.betydandetilluppgå
pågårutvecklingsinsatserna ännutekniskaberördadeEftersom

påbörjatsinteverksamhetenpraktiskai dendäravomsättningenoch
effekt. Dennaomedelbarintebesparingarnafåravseendeni alla

Ökad vissaiambitionsnivåfem år.fyrainomuppnåstorde - sambandiutvecklingskostnaderochomställnings-avseenden samt
positivtillocksåmedverkar attorganisationsförändringen enmed

besparingarnadelEnår.någraförst stornettoeffekt uppstår avom
fastighetsregistreringinklusivefastighetsbildningkommer att avse -

verksamhet.intäktsfinansieraddelentilldvs. största-

inskrivnings-Lantmäteri- ochiredovisadespunkterdeAv som
förutsättningarmed deprincipbetänkande är, som nuutredningens

punkteraktuella. Dessaoch dpunkternaenbartgäller, c,a,
årmkr70motsvaranderationaliseringseffekttotal permedförde caen
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och ökad kostnad uppgående till 15 mkren dvs.år, totalper en
kostnadsbesparing uppgående till 55 mkr år. Beträffande kost-per
nadsökningen avseende den förstärkta rollen samordnare inomsom
landskapsinformationsområdet i propositionen föranges att utrymme
förstärkningen bör kunna skapas bl.a. utnyttjande effektivi-genom av
seringsvinster organisationsförändringen möjliggör.som

Med utgångspunkt i regeringens bedömning besparing 50 mkrom-
år och med fördelning på regionalper och central nivåen medsamt

vissa antaganden i övrigt kan rationaliseringseffekterna tillm.m.-
följd den organisationen för lantmäteri-av och fastighetsdataverk-nya
samhet redovisas på nedanstående sätt tabell 14.se-

Centralt Regionalt

Fastighet Fastighet Landskap Fastighet Landskap
LMV CFD

pkt 5,0 mkr 2,5 mkr 2,5a mkr - -
pkt b 5,0 mkr 2,5 mkr 2,5 mkr - -
pkt c 45 mkr- - - -
pkt d 5 mkr 10 mkr- - - - -
SUMMA 10,0 mkr 5,0 mkr 0 45 mkr 10 mkr-

Tabell 14. Bedömda rationalieringseffekter till följd den organisa-m.m. av nya
tionen for lantmäteri och fastighetsdataverksamhet-

Den totala effekten slå igenomantas helt först efter fem.årut
Effekterna fördelade på åren fram till och med femår redovisas i
tabell 15.

I Lantmäteriverkets yttrande över principbetänkandet SOU
1993:99 redovisade verket härutöver långsiktig rationaliserings-en
effekt till följd teknisk samordning ochav ADB-systemgemensamma

Kostnadsbesparingen beräknadesm.m. till 15 mkr år. Denna effektper
kan först på sikttas ut och redovisas inte i sammanställningen i
tabell 15.
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ÅrÅr 5År 4År 3År 2l

70

60
Minskade

50kostnader
mkr 40

30
°20
b

10
a

Ökade d10kostnader
mkr -20

-50 mkrmkr-40mkr-30mkr-15mkr-10Summa

fororganisationsförändringenföljdtillmkriKostnadsbesparingar avTabell 15.
ikraft-organisationensdenefterfemmed årochtill nyaårenoch ettvart av

trädande.

föreliggerförutsättningar attdeövrigtiredovisas somföljandedetI
landskapsinformationsom-ochfastighets-inomkostnadernaminska

rädena.

Fastighetsomrâdet13.1

Förrättningsverksamhetl13.

medförfastighetsregistreringochfastighetsbildningIntegreringen av
effektivt. Föroch attkundvänligtbedrivaskanverksamheten meraatt

utvecklingkrävskunnaskallrationaliseringseffekterna uttasfulladen
fastig-direktuppdaterakanhandläggningförADB-systemetså att

deförprioriteras attbehöverutvecklingsarbeteDettahetsdatasystemet.
Detrealiseras.skall kunnarationaliseringseffekternapåtagligamycket

ibedrivasbehöverutvecklingsarbetet,angelägetdärför att somär
förCentralnämndenochLantmäteriverketnuvarandemellansamarbete

Effektenmöjligt.konstruktivt och snarastslutföraskanfastighetsdata,
liggaförutsättshandläggningsstöd HLSmoderntinförande ettavav

kapitel.till dettainledningenici punkten
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GPS-tekniken kommer slå igenom vidatt även mätningar i
fastighetsbildningssammanhang. Det gäller vid stomnätsmätning,
inmätning detaljer och vid utsättning. GPS-tekniken möjliggörav
inmätning i rikets direktnät anslutning till iutan uppbyggdaterrängen
geodetiska nåt. Det ökad flexibilitet och lägre kostnader iger en
samband fastighetsbildning.med Det gäller bl.a. mätningarnanär
måste anslutas till geodetiska där dessastomnät på grund olikamen av
förhållanden svåraär åstadkomma med hjälp traditionellaatt optiskaav
mätinstrument. GPS-tekniken kommer vidare medföra andelenatt att
enmansmätningar blir större.

GFI-konceptet och de rationaliseringseffekter ettm.m. som
genomförande medför beskrivs i avsnitt 15 .2.l.

De möjligheter tekniken skapar måste emellertid komplet-nya som
med andra insatser i syfteteras nedbringa kostnaderna.att I proposi-

tionen En organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhetny
199394:214 bl.a. alla möjligheter till rationalise-m.m. attanges

ringar förenklingaroch skall tillvara.tas

Förenklingar förrättningyförfarandeti m.m.

Förrättningsprocessen i sig bör i syfteöver förenklas ochattses
därmed förbilligas. Nedan redovisas förslagnågra i denna riktning.

fastighetsbildningskostnadsutredningensI FBKU betänkande
Fastighetsbildningskostnader SOU 1990:9 redovisas följandem.m.
förslag till förenklingar:

a Reglerna för delgivning bör ändras kallelseså och underrättelseatt
i normalfallen kan ske med vanliga brevförsändelser.

Remissinstansernas splittrad bild. Några tillstyrker medansvar ger en
andra negativa.är Somliga påtalar delgivningsförfarandetatt är
tidskrävande medan andra förslaget torde haatt mycket litenanger en
rationaliserande effekt. Några pekar på rättssäkerhetsaspekter.

b Lantmäteriverket bör i uppdrag utreda det inte iatt enklages om
fall skulle möjligt till stånd fastighetsbildningattvara påen

försätt än närvarande,annat formell förrättning.t.ex. utan

Flera instanser det är förenklasvårtatt ytterligare.attanser systemet
Rättssäkerhetsskäl kan tala jämför forna dagarsemot avsöndringar-

6 I4-0725
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förrättningarinteförfarande börförenklatägostyckningar. Ettoch avse
helleroch intevärdeninteexpropriativa inslag, röra störreharsom

fall.kompliceradevidanvänds

omfattningi ökadsannolikt uppkommaFörenklingar kanc om man
behov.användarnaseftervarieraförrättningarvidstandardenlåter

AnvändarnasintefårRättssäkerheten äventyras.positiva.flestaDe är
styrande.får intekrav ensamtvara

koordinat-utredningtidigarefullföljabörLantmäteriverketd omen
bestämmandevid gräns.bevisvärdeuppgifters av

koordinatuppgifternaviktigt ochdetta ärFlera instanser attattanser
bevisvärde.få ökatbör

gränspunkt börutmärkandegällerpraxis detNuvarande näre sesav
över.

negativa.frågasig i denna äruttalatinstanserDe tre som

anvisningarLantmäteriverketspunkt kanBeträffande denna nämnas att
dentillgodosemöjligheternaökatharändrats. Detta attharnumera

innebar.förenkling förslaget
remissvarÖverlantmätarmyndigheten i sittlänStockholmsi angav

anläggningsför-vidtillståndsbeslutinföramöjligheternabl.a. attatt
bordefastighetsbildningvidmotsvarande sätträttningar som

utredningsarbetentidsödandedelskulledetPå sättetövervägas. en
anläggningsförrättningar därinledningsskedetiundvaraskunna av

Även anläggningsför-förformerförenkladeoviss.utgången är
utarbetas.skulle kunnaavseenderättningar vägar

förslagFBKU:sremissyttrande överi sittLantmäteriverket angav
iförenklingartillmöjligheterutreda deberettverket är attatt

Utredningsarbetetföreslagit.utredningenförrättningsförfarandet som
fastighetsbildningsmyndig-kommunalabedrivassjälvklart såskulle att

delta.tillfällefårm.fl. intressenterheter att
ochförenklingarpåtalade behovetremissinstanserantalEtt stort av

det Lant-ifrågasatteFleraförslag.positivt FBKU:spåsåg varom
borde skedet partssammansattskulle utredamäteriverket enavsom -
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eller utföras inom departementet med biträdegrupp medav personer
sakkunskap från såväl förrättningssidan från användarsidan. Någrasom
instanser uttrycker farhågor förenklingarna kan leda till lägreattom en
kvalitet i förråttningarana.

Någon fortsatt utredning dessa förenklingsförslag har inteav
kommit till stånd. Beträffande punkten d förefaller behovet vara
tillgodosett redan i gällande lagstiftning. Förändringar i Lantmäteri-
verkets anvisningar har företagits berör punkten e Vadsom ovan.
beträffar de övriga punkterna det framförär allt b och c berörsom
den egentliga förrättningshandläggningen och bör beredas vidare.som

FBKU i denna del bl.a. förrättningsformen används förattangav
all fastighetsbildning. Redovisningssystemet också i principär
detsamma det frågaäroavsett enkel eller kompliceradom om en

meddelastex.förrättning. Beslut alltid fördelning förrättnings-om av
kostnaderna detäven bara finns sakägare. Ett alternativ tillom en
förrättningsformen kan fastighetsbildningsmyndighetenatt be-vara
slutar fastighetsbildningen förrättning. Det kan iockså vissautanom
fall, bl.a där mätning inte behövlig,är finnas fördelar med ett
förfarande där det material sakägarna in efter kontrollsom ger av
fastighetsbildningsmyndigheten läggs till förgrund registrering. Ett sätt

förenkla låta avtal direktatt ligga till grund föratt registrering.vore
I detta sammanhang kan det intresse jämföra med denattvara av

möjlighet finns enligt 43 § anläggningslagen. Härsom attanges
Överenskommelse fastighet skall inträda iatt eller utträda ur
samfällighet eller fastighets andelstal skallatt ändras har samma
verkan beslut vid förrättning, den godkänns fastighets-som ny om av
bildningsmyndigheten. Sådant godkännande får lämnas endast detom
är uppenbart överenskommelsen strideratt denna lag.mot

Motsvarande tillämpning skulle vid fastighetsreglering innebäraen
fastighetsbildningsmyndighetenatt i samband med servitutsupp-t.ex.

låtelse eller överföring frånområde fastighet tillettav en en annan
endast godkänner överenskommelsen denna inte striderom mot
lämplighetskrav och andra bestämmelser och åtgärden därefteratt
registreras. En sådan hantering skulle dessutom medföra likartaden
enkel hantering för såväl förrättnings- avtalsservitut.som

Enligt FBKU skulle förenklingar ocksåsannolikt uppkomma om
användarnas krav i ökad omfattning tilläts påverka förrättningens
standard. Det kan mycket väl dagensså förrättningar i alltförattvara
hög grad handläggs och redovisas efter viss tradition och gamla
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Å i vissahöjasbehövastandardensidan kanandrametoder. av-
sig framför sökametoderlämpligasaknasnärvarande attseenden. För

Lantmäteri-angelägetdetansågstandard. FBKUoptimal atttill en
fråga.utreder dennaverket

ibestämmelserna plan-arbeteför nämnsriktlinjerna FBKUzsI att
förförutsättningargivithal987:10 kanbygglagen, PBL,och

kommerAllmänintressenförrättningsförfarandet. attförenklingar i
planering. Vidareöversiktligaibedömas kommunernasredovisas och

börplats.framträdande Detfåttgenomförandefrågornahar meraen
blir lättaredetaljplaninomfastighetsbildningen attmedföra att

densamordningtillmöjligheterocksågenomföra. PBL avenger
fastighetsbildningsärendet.ochplanärendethanteringenformella av

fall skullevissakostnader.totala Imedföra lägreborde kunnaDetta
fastighets-förinomskeexempelvis kunnasamordningsådan ramenen

bildningsförråttningen.
ibyggutredningenochPlan-föreslåsförändringarDe avsom nu

vidare1994:36 kanSOUplaneringfysiskMiljö ochbetänkandet
särskiltförrättningsförfarandet, närförenklamöjligheterskapa attnya

hantering.samordnadochgäller samrådetdet en
vidförrättningarvid ärstandardeni frågasynpunkt attEn om

ajourhållning allmäntmöjliggöradetaljer förfältarbete mäts att av
primärkarta ellerdetaljer i kommunenskankartmaterial. Det avseavse

förprimärtintesker alltsålnmätningenekonomiska kartan.uppgifter i
förrättningen.i självabedömningsunderlagdet behövs ettatt som

mätnings-utförakostnadsbesparanderationellt ochSjälvfallet det attär
skallfrågandet härinsatsden ärsamordnat,arbetena omsommen

finansieras påförrättningsavgifter, måstefinansierasinte utangenom
sätt.annat

marke-gränsutstakning medfrämstdokumentationsarbetet,Själva
normaltkartframställning, kräverring, inmätning och stora resurs-
och den totala MBK-20förrättning fältarbetetinsatser i procentcaen

ifrågasättasförrättning. kanenkel Det40 vidinsatsen procent omca
skulle kunnafastighetssystemoffentligrättsligtinte fördelarna med ett

kraveneftergivande påvissmeduppnås även ett noggrannav
detmedjämförelserHärvid kan görasgränsmarkering.nymätning och

gjortskostnadsbesparingar harengelska Storasystemet. genom
innebärboundariesgeneralprincipentillämpning attsomomav

skemarkering inte behöverbestämning och gränsexaktnågon somav
staketskiljelinje häck,följer naturligi huvudsak ettmur,som en enen
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Besparingar har också gjortsm.m. i större utsträckningattgenom
utnyttja befintligt kartmaterial vilket innebär nymätning endast skeratt
vid nybildning ägolott integränsen nöjaktigt kan identifierasav om på
befintligt kartmaterial.

Ett alternativ till förrättningskartaupprättaatt i varje enskild
förrättning kan således i fastighetsbildningsbeslutetatt hänvisa tillvara

officiell karta, fastighetsplan ellerannan t.ex. nybyggnadskarta. Detta
kan ske även i situation digitalnär teknik inte finns tillgänglig.en
Dessa kartor måste då innehålla nödvändiga uppgifter föräven
fastighetsbildningen, arealuppgifter.t.ex.

Normalt sker gränsmarkering och inmätningnumera störreutan
medverkan sakägarna vilket medför arbetetav måste utförasatt av
mätlag på än I många situationermer dettaären ocksåperson.
kostnadseffektivt. Tidigare emellertid sakägarhantlangning vanligvar
vilket möjliggjorde fältarbetet kundeatt utföras för-av en ensam
rättningslantmätare eller ingenjör. En viss återgång till sådanen
uppläggning skulle i vissa situationer kunna rationell ochvara ge
markägaren möjlighet sänka förrättningskostnadernaatten förutsatt-

i ökad omfattningatt taxan därefter. Generellt gälleranpassas att
tillämpning enhetstaxa minskar möjligheternaav låtaen sakägarensatt
medverkan och förenklingen i förrättningsförfarandet slå igenom i
sakägarens kostnader i det speciella fallet.

Det finns möjligheter öka sakägarensatt medverkan vid för-
rättningarna. Sakägare kan själv utföra eller låta utföra delar av
förrättningsförberedelserna inhämtat.ex. eventuellaatt myndig-som
heters medgivanden Dessa möjligheter bör tillm.m. tas vara.

dettaI sammanhang bör också nämnas det Lantmäteri- ochav
inskrivningsutredningen redovisade förslaget till förenkling av
fastighetsbildningen inom detaljplanelagt område s.k.ettgenom
administrativt förfarande. Varken detta förslag eller förslaget att

upphandling vissa förrättningsförberedelsergenom i syfteav att
minska kostnaderna för verksamheten har emellertid vunnit stats-
makternas gillande.

För tätorternas vidkommande kan nymätningsbehovet vid en
fastighetsbildningsförrättning kunna minska i och med storskaligaatt
digitala informationssystem blir tillgängliga. Ett sådant utgörsystem
ADB-stöd för baskarta, detaljplaner, projektering, nybyggnadskarta,
fastighetsbildning och registerkarta Nya eller förändrade gränserm.m.
torde härvid kunna konstrueras och koordinatsättas nymätning.utan



1994:90SOUKapitel 13166

behövautmärkningönskar,såsakägarevissa fall,iDock kan enom
marken.ske på

kon-handläggningenochminskasställtidernaviktigtDet är att
möjlighetmedgeskulle kunnatidsmässigt. Ett attsätt varacentreras
tidpunkt.vissvidkommit insamrådsyttrandeintetill beslut om

viddelssamråd,medsambandidelsuppkommerställtiderPåtagliga
samråd kangällerdetöverenskommelser. Närcirkulation nyaav

beroendedeltillsamrådetvid ärOtympligheter storutvecklas.former
övrig mark-fastighetsbildning ochmellangränsdragningaroklaraav

ordningsärskildianledningfinnaskanplanlagstiftning. Det attoch se
kanöverenskommelsergällerdetgränsdragning. Närdennaöver

tillämpamarkantfall sänkasi vissa attställtiderna samman-genom
trädesformen.

tecknakankostnaderna attminska t.ex.sättEtt varaattannat
för-tillhörbeskrivningellerkartadirektärenden påibeslut som

rättningen.
ambitionsnivånnaturligtvis åstadkommaskan attFörenkling genom

ställning tillhärvid bl.a.gäller taolika områden. Det attsänks på
eventuelladessaochuppnås väga moteffekterpositivavilka som

anförtsvadkostnadsnivån ochbeaktandeMedförlustrisker. somav
föri dagambitionsnivån ärmöjligtdetköpmotstånd är attm.m.om

fastighetsbildnings-falleruppgifter pådeochhög. I somen avvar
tillåtlighetsprövning,utredning,ochavgränsningmyndigheter

det detkanbeslutsfattandedokumentationrådgivning,utforming, samt
standardnivå ärochambitions-vilkendiskuteraaktuellt somattvara

uppgifter inomdelegeramöjligheternastuderalämpliga attden samt att
förrättningsorganisationen.

möjligheterdefästas påuppmärksamhetbörsammanhangdettaI
lagstiftninggällandeförinomföreliggeriredan dag att ramensom

fastighetsindelning ellerrationellaremedförvidta åtgärder somensom
fastighetsbildningen.förkostnadernatill sänkamedverkar att

länKronobergslantmäteriet istatligainom detbl.a.bedrivsSåledes
samfällig-avveckling sådanatillsyftaraktivtprojekt sättpå ett avsom
ändamål.samfälldaursprungligaför sittutnyttjasinte längreheter som

Samfällig-marken.brukanderationellthindrarSamfälligheterna ett av
lantmäteriförrätt-Framtidaoklara.oftamarkenläge på ärhetemas
samfälligheternabilligarebliochsnabbaregåningar kommer att om

stödmedskerAvvecklingenfastigheter.angränsandetillöverförs av
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nedsättningsmedel. Hittills har denna systemetiska genomgång
företagits i fjärdedel Kronobergs län.en av

Ett exempel kan hämtasannat verksamhetsplanen för Lant-ur
mäteriverkets division.östra Av denna framgår fastighetsbildnings-att
verksamheten under lång tid bedrivits i huvudsak likartat sätt.
Visserligen har teknik tillförts rationaliseringspotentialenny harmen
inte utnyttjats fullt bl.a. med avseendeut kopplingenpå till rätt
kvalitet för helheten och olika behovssituationer. Omvärldens kritik
vad handläggningstider och kostnader enligtavser är verksamhets-
planen i långa stycken befogad. Mot bakgrund härav Lantmäteriettar
Östsverige samlat bl.a.ett syftar till inomgrepp treårs-som att en
period minska den genomsnittliga handläggningstiden med tre
månader. Redan efter den l juli 1995 skall handläggningstiden vara
förkortad med 1,5 månad. Inom treårsperiod skall vidare kost-en
naden, uttryckt nettokostnad slutförd förrättning, sänkassom medper

tredjedel. Efter den l juli 1995 skall kostnadenen sänkt 20medvara
procent.

För projektets genomförande krävs kreativitet och idérikedom samt
hel del förnuft. Det krävs ocksåsunten medett angreppssättnytt nya,

förändrade attityder. Gamla traditioner mallar och rutiner m.m.
måste brytas och tankebanor öppnas. viktigEn utgångspunkt förnya
verksamheten skall sakägarnas intressen och sakägaren enbartvara att
skall påföras kostnaden för sådana åtgärder nödvändigaär försom
förrättningen.

Det kan också tilläggas Lantmäteriverkets förslagatt till verksam-
hetsplan innehåller klart uttalat målett drastisk sänka handlägg-att
ningstiderna. Resultatansvariga chefer har till uppgift redovisaatt en
arbetsplan för åstadkomma detta.att

Ovanstående exempel visar det möjligtär medatt stödatt av
gällande lagstiftning företa förändringar vad ambitionsnivåer,avser
rutiner, metoder syftar till genomföra omöjligam.m. attsom
förrättningar, förkorta handläggningstider och minska kostnader. Vad
beträffar styrningen verksamheten i denna riktning dettaav är
självfallet ledningsfråga.en

Beträffande möjligheterna valatt taxekonstruktiongenom av
påverka förrättningskostnaderna hänvisas till avsnitt 16.1 Sak- eller-
tidtaxa. dettaI sammanhang bör dock möjligheterna begränsaatt
förrättningskostnaderna införande faktureringssystemettgenom nyttav
belysas.
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delfaktureringSystematisk

medsambandifastighetsbildningfaktureringskernärvarandeFör av
relativtocksåkaraktäriseras attDagslägetavslutas.förrättningen avatt

genomsnittligtfaktureradeinteupparbetadekostnader är menstora -
förekommerVisserligenmkr.100sigdetunder året rör caom

överenskom-efterförstprincip skeikandennadelfakturering men
faktureradeinteUpparbetadekund.respektivemedmelse men

räntekostnadermedförrättningsverksamhetendärförbelastarkostnader
mkr år.10storleksordningenipå per

lederfastighetsbildningenifastighetsregistreringenIntegreringen av
vunnitförrättningenförränskeinte börfaktureringtillrimligen att
innanmånadtillkommerpraktikenidetinnebärkraft. Det enlaga att

medblirförseningdennaEffektengenomföras. enkanfakturering av
10 procentoch räntsatsår400 mkr enomsättning avenperav

mkr år.4räntekostnad påtillkommande perca
deltill attbalanserasräntekostnadentillkommande avenDen
till kortareledertotaltmyndighetsfunktionerna settintegreringen av

borde kunnadärvidlagbedömningförsiktighandläggningstider. En
tilldvs.räntekostnadentillkommandedenhalveringinnebära aven

2 mkr år.per
möjligt reduceralångtsåbörambitionpåtaglig attEn vara

skekan attkostnader. Dettafaktureradeinte genomupparbetade men
skullelantmäteritaxadelfakturering. Entillämpasystematiskt nymera

delfakturering. Etttillämpaförstöddirekt attdärför kunna ettge
innebärärendensakdebiteradeförtillämpasborde kunnasystem som

slut-ochansökanvidfaktureraskostnaden25 procentattt.ex. av
tiddebiteradekraft. Föroch lagaregistreringefterfakturering sker

ansökanviddirektskekunnabeloppfaktureringskulleärenden ettav
närdärefter ägadelfaktureringoch000 kr000 4 rum3t.ex. -

räntekost-inbesparadeDeupparbetats.10 000 krytterligare t.ex.
mkrtill 4uppgåbedömsdelfaktureringsystematisknaderna engenom

år.per
medochfaktureringsreglerÖverslagsmässigt ovanståendeskulle

kostnads-verksamhetensresultattill attexemplifieringen geovan
i dag.medjämförtmkr ârmed 2minskasbelastning per
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13. 1.2 Inskrivningsverksamhet

Verksamheten vid inskrivningsmyndigheterna har under de senaste
åren rationaliserats, bl.a. till följd införandet det ADB-av av nya
baserade inskrivningsregistret. Arbetskraftbehovet har också minskat
till följd inkomnaantalet ärenden minskatatt drastiskt sedan slutetav

1980-talet. Antalet anställda har, under perioden 199091-199293,av
till följd härav minskat med 100,över motsvarande 25 procent.ca

Statskontoret konstaterar bl.a. i Används pårapporten resurserna
1993:rätt 17sätt det finns positivt sambandatt mellan datoriseradett

inskrivningsmyndighet och uppmätt produktivitet. Tillgången till
fastighetsdatasystemet vid inskrivningsmyndighet medför högreen
produktivitet. En minskad efterfrågan tjänsterpå från inskrivnings-
myndigheterna medför de fasta kostnadernaatt fördelasmåste färrepå
ärenden vilket i sin leder till behov höjatur expeditions-ett attav
avgifterna. Svårigheten skapaär organisation medatt störreen en
flexibilitet lägre andel fasta kostnader. Statskontorets studie, är- som
baserad på uppgifter från 1989, visar det går motsvarandeatt att spara
6 de insattaprocent alla tingsrätter blir likaav resurserna om
produktiva de produktiva.mestsom

Det oklartär ännu hur det med datapantbrevsystemnya som
föreslås träda i kraft den 1 juli 1994 kommer påverka efterfråganatt
på de tjänster inskrivningsmyndigheterna tillhandahållersom se-
vidare avsnitt l2.3.3. Datapantbrevsreformen kan emellertid ses som

del genomförande de förslagett Panträttsutredningenen av Juav som
1990:05 hade utreda. Ett nästa skulleatt då i linjesteg medattvara -
vad under rubriken Ajourhållning vid källan, avsnitt 13.2.1som anges

överlåta banker och vissa andra ingivare själva beviljaatt-
inteckning i fast egendom. Ett sådant andra eller fortsattsteg, en
utveckling i denna riktning kommer självfallet påverka verksam-att
heten vid inskrivningsmyndigheterna.

Beträffande möjligheterna till förenklingar bör förslagnämnas det
till lag förnyelse vissa inskrivna rättigheterny om utarbetatsav som

Domstolsverket och överlämnats till Justitiedepartementetav isom
skrivelse den 28 maj 1993. skrivelsenI föreslås preklusionslagstift-en
ning innebär vissa inskrivningar,att beviljatssom eller förklaratssom
vilande före den januaril 1950, skall förfalla de inte förnyas föreom

viss tidpunkt. Förslaget omfattar inskrivningar fören nyttjande-annan
rätt än sådan bibehållande tele- eller kraftledning,som avser av
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Förslagetkraftledningsservitut.servitutandra änavkomsträtt samt
följdtillvilkavillaservitutenbl.a. de s.k.omfattar således avnumera,

föreantaletöverflödiga. Enbartplanlagstiftning, framstårgällande som
000.80 Entill omkringvillaägarservitut uppgårinskrivna1950 re-

förförenklingarmedföraocksåskulleområdeform inom detta
förrättningsverksamheten.

fortsätt-iinskrivningsverksamhetenförutsättningUnder attav
ambitionavgiftsñnansierad bör attheltningen skall varaenvara

kostnader.fastaverksamhetensminska

Fastighetsdataverksamhet13. 1

intäktsñnansieradedenvilka kostnaderpåEn upp-somannan syn
anslags-denpåverkaskall täcka kommerdragsverksamheten att

verksamheten.finansierade
informationtillhandahållandeingårprogramområde 4CFD:sI av

avgiftsñnansierad ochheltdelDenna äroch användarsystem.
delochsärkostnadsjälvkostnader, dvs.baseradeavgifterna påär av

myndig-delSamkostnaden bestårsamkostnad. programmets avav
lokaler, kontors-administration,verksledning,förkostnaderhetens
lönekostnaderna.direktaproportion till deifördelasservice ochetc.

interntdebiterasterminaltransaktionerdatacentral ochUtnyttjande av
på sätt.samma

intedockkostnadsunderlag ärAvgränsningen programmetsav
delarellerför helakostnadernaintediskuteraskansjälvklar. Det om

register börajourhållningenochdriften systemetssystemet avavav
belasta programmet.

uppdrag199394 ibudgetåretavseenderegleringsbrevetfick iCFD
fastighets-fördriftskostnadenaminskamöjligheternaundersöka attatt

FDS-utredningenbl.a.till uppdragetBakgrunden ärdatasystemet. att
1992:34SOUdatorstrukturFastighetsdatasystemetsi sitt betänkande
förläggamöjligheternastuderaskälfinnasfunnit det kan attattatt

utredningenoutsourcing. IservicebyrådatordriftCFD:s angavsen
15-50intervalletinomkostnadsbesparingar procent.möjligabl.a.

i kompeten-framför allt denoutsourcing liggermedRiskerna att egna
dockfinnsMöjligheterförlorad.ADB-området kan gå attinomsen

enbartutvecklingsverksamhetför attsäkerställa genomegenresurser
bedömning kanförsiktigskiljsdriften bort. Enoperationelladen vara

till 0-skullealternativ uppgåi sådantbesparingsmöjligheterna ettatt
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5 mkr år. Uppdraget skall redovisas till regeringen den 1per senast
september 1994.

13.2 Landskapsinformationsomrádet

Kostnaderna för uppbyggnad och drift databaser generelltärav
svårfångade och svårfördelade. Flera databaser resultat historiskaär av
investeringar i andra produkter. För databaser det i principärnya
möjligt särredovisa kostnader. Därmedatt det möjligtär beroendeatt -
på val avgiftsstruktur effektiva avgifter. Behovetta utav av en-
förbättrad kostnadsredovisning påtaglig.är

Möjligheter påverka kostnaderna föreligger vidatt såväl den initiala
databasuppbyggnaden vid den framtida ajourhållningen. siktPåsom
kommer ajourhållningen den kostnadsposten.största Denatt utgörvara
därjämte den del i produktionsprocessen är avgörande försom
informationens kvalitet och användbarhet. Det därför angelägetär att
klara strategier och principer utarbetas för ajourhållningen. Någon
sådan strategi föreligger inte för närvarande.

Den tekniken för kartframställning erbjuder möjligheterstörrenya
använda insamlad informationatt på flexibelt innebärDensätt.ett mer

emellertid också höga initiala kostnader. För inte de initialt gjordaatt
investeringarna skall gröpas ur på sådant uppdateringsättett att en
förorsakar högre kostnader total nyinsamlingän data krävs atten av
uppbyggda baser ajourhålls kontinuerligt. För såväl initial datainsam-
ling för ajourhâllning kan olika tekniker användas. utvecklingEnsom

konceptet registrering vid källanmot ökad användningsamt mot av
satellitteknik sådanaär två utvecklingslinjer i framtiden börsom
ökad användning.

13.2.l Ajourhållning vid källan

Registrering vid källan kan aktörer från såväl den offentligaavse som
den privata sektorn. Kommunerna kommer emellertid spelaatt en
nyckelroll, eftersom de istår för mycket hanteringencentrum av av
den geografiska informationen. Ett sådant kräver docksynsätt denatt
omfattande och tillförlitliga landskapsinformation samlassom av
kommuner kan föras till och användas de statliga delarnaupp av av
förvaltningen. De organisatoriska former skapasmåste för attsom
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informationdenföranvändas göraocksåunderlätta detta kan att som
kommunerna.tillgänglig för bl.a.databaseri statligatillgåfinns att

densamordningsansvarlinje med detiligger också heltDetta som
skalltilldelad.blivit Dennalantmäterimyndighetenregionalaföreslagna

olikaönskemålochkravför denämligen bl.a. verka att pro-som
inom landskaps-verksamhetenställer påoch konsumenterducenter

tillgodosedda. Deblirlämpligtregioneni på sättinformationsområdet
ochkommunersamordningsrollaktivvidare spela gentemotskall en

möjliggörahärmedSyftetenskilda. ärorganisationer och ettattandra
användandetfrämjaproducenter,olikadata mellanutbyteökat avav

förlämpliga rutinerfinnastandarder och samtnormergemensamma
produceradelokaltförskall verkaMyndighetenajourhållning. att

produk-förunderlaganvändasutsträckning kani ökaddatabaser som
digitalamotsvarandekartmaterialet ochdet allmännation pro-av

dukter.
det baraemellertid inte ärvid källan innebärAjourhållning att

informationen.grundläggandeför denskallkommunerna svarasom
organisationer. Härochmyndigheteruppgifter andraskapasMånga av

Riksantik-Naturvårdsverket,Vägverket,länsstyrelser,kan nämnas
fråganocksådet kanm.fl. statligavarieämbetet omvaramenorgan

privata sektorninom denintressenterellerintressenter grupper av -
skogsnäringen.t.ex.

förförutsättningarnade bästaskapar attAjourhållning vid källan
deninnehållerdatabasernamöjliggörochdubbelarbeteundvika att

informationen.aktuellamest
undervaderinraskan ocksåsammanhangdettaI som angesom
andra1993942214. FörpropositionFastighetsregistrering irubriken

fastighetsbild-utflöderegistreringen de ärdelar än ett avsomav
markanvändningsreglerandeplaner,registreringenningen, t.ex. av

andrabörfastigheterna, ävenföradresserbestämmelser och organ
vid källanregistreringprincipfrånDetta utgår som nuomensvara.

denregistreraslämpligastinformationinnebärfast.bör slås Den att av
kandubbelarbeteundviksDärigenominformationen.skapar somsom

i flera led.registrettillinformationenöverföringfölja avav en
träffasöverenkommelservid källan förutsätterAjourhållning att

deorganisation ochregionalaeller dessLantmäteriverketmellan
desjälvfalletförutsätterorganisationerna. Detajourhållande att senare
sin med-kompensation föranpassadinsatsderaseftererhåller en

delkommer utgöraajourhållningenEftersom storverkan. att av
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kostnaderna fråganär intressentmedverkan i detta avseendeom en
central komponent i prisbilden.

l3.2.2 Satellitbilder och GPS

GPS-tekniken kommer i framtiden användas i ökad omfattning vidatt
positionsbestämning inom många områden. Det gäller bl.a. vid
inmätning punkter läge skall med mycketav vars storanges noggrann-
het och vid inmätning detaljer i landskapet till grund för databas-av
uppbyggnad kartläggningsändamál. GPS-tekniken möjliggör-
inmätning i rikets direktnät anslutning till iutan terrängen uppbyggda
geodetiska nät. Noggrannheten högär och förfaringssättet enkelt.

Regeringen har, beslut den 19 maj 1994, givit Lant-genom
mäteriverket i uppdrag i samråd med i första handatt Försvarsmakten,
Vägverket, Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Affärsverket
svenska kraftnät Svenska kommunförbundetsamt belysanärmare
behovet och formerna för dels anpassning de geodetiskaav en av
riksnäten till GPS-teknikens krav, dels förbättrad anslutningen av
lokala geodetiska till riketsnät Redovisning detta uppdragsystem. av
skall ske den 15 september 1994.senast Därvid skall förslagäven till
lämpliga åtgärder och finansiering dessa lämnas.en av

Parallellt härmed har tillsats arbetsgrupp inom regeringskanslieten
med uppgift bl.a. skyndsamt kartläggaatt de olika samhällssektorernas
behov och krav på GPS-referensstationer formeroch för datakom-av
munikation från dessa. Arbetsgruppen består frånrepresentanterav
Miljö- och naturresursdepartementet, Kommunikationsdepartementet
och Försvarsdepartementet.

Utvecklingen inom flygbildstekniken har beskrivits i Lantmäteri-m.m.
och inskrivningsutredningens principbetänkande SOU 1993:99 och

berörs inte ytterligare här. Följande avsnitt syftar till i korthetatt
belysa i vilken omfattning satellitbildsteknik kan alternativ tillettvara
traditionell flygbildsteknik. Avsnittet baseratär studier.två Den
första jämförelse teknik för översiktligavser vegetations-en av
kartering. Den andra studien utvärdering satellitbildsdataavser en av
för revidering den topografiska kartan.av
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Vegetationskanering

framställamöjligtidet dagsatellitbildsteknik är atthjälpMed enav
innehållerdelartillvegetationskartaöversiktlig stora sammasom

finnsskillnaderflygbildsbaserade kartan. Dedeninformation somsom
skogen,inomförhållandenfrämst t.ex.kartprodukternamellan avser

satellitdatasärskiljas medkaninteristyp,tillfrisk våtbarrskog somav
liggerdetaljinformationhellerspektral grund. Inteenbartpå som

satellitkartan.ifinns medmarkupplösningsatellitbildernasunder
vidinstitutionenNaturgeograñskavidfjärranalysgruppenEnligt av

billi-detkostnadsanalyseroch ärtids-utfördauniversitetStockholms
medsatellitbildsteknik änmedvegetationskartaframatt ta engare

satellit-förtotalkostnaden0001:50 ärskalanflygbildsteknik. För
motsvarandeförtotalkostnaden60drygtendastbildskartan procent av

70andel knapptmotsvarande procent.000100l ärflygbildskarta. För :
översiktligoperationellvidanvändasi dagSatellitbildstekniken kan

långtmöjligt nåsatellitbildsteknik detärMed attvegetationskartering.
upplösningen.ifinnsbegränsningardedetaljeringsgradi trots som

vegetationsdatabasdenocksåsammanhang kan nämnasdettal som
användandeframFörsvarsmaktenochTeleverketdåvarande tog genom

fördenanvändadelsdatabasenSyftet med attsatellitbilder. varav
simuleringföranvända dendelsmobiltelefoninät,försiktlinjer attett

stridsflygning.av

kartläggningTopografisk

Satellit-RymdbolagetochLantmäteriverketfrånI rapportgemensam
data redovisasFUX430-91991-topografiska kartor novför en

omfattarStudiensatellitbildsteknik.flygbilds- ochstudiejämförande av
ochkostnaderochtillgänglighetgeografisk noggrannhet,bl.a. avser

bebyggelse.samladochhyggenvägar,
formi000 produceras1:50skalaitopograñska kartanDen ny

objektstyperdifferentieradeochflerinnehållerT5.kallad Denna mer
krav påställer högreDettaredovisas hyggen.tidigare, bl.a.än

tidigare.aktualitet än
finnsinte någraupplösningiskillnaderdetStudien visar att trots

ochflygbilderfråntolkningsresultateniskillnadersignifikanta
och hyggen,revidering vägaravseendefrån SPOTsatellitbilder av

objekten.formen påellerredovisningenfullständighet i
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Då de olika teknikernas för- respektive nackdelar vad avser
tillgänglighet vägs varandra konstaterasmot satellitdata kan förseatt
Lantmäteriverket med de bilder behövs enligt de s.k. omdrevs-som
planerna.

Vad kostnaderna konstateras jämförelsennäravser att avser
områden den storlek omfattas revidering flygbildskost-av ärsom av
naden från 9 200 flyghöjd högremeters föravsevärt satellitbilderän
SPOT. För flygbilder från 13 200 kostnadernaär däremot lägre.m

Slutsatsen utvärderingen data frånär SPOT-satellitenattav är ett
användbart alternativ vid revidering hyggenvägar, och samladav
bebyggelse i produktion den Gröna kartan T5 i skalaav nya
1:50 000. innebärDet även satellitdata användbara vidatt är revide-
ring den Blå kartan i skala 1:100 000.av

Kartläggning i skalorstörre

Operationell satellitbildsteknik klarar i dag inte information i skala
1:10 000 upplösning 5 m. skalanFör 1:50 000 kvalitetenär i princip
densamma vid flygfotografering. Upplösningen inom försom ramen
satellitbildtekniken förbättras dock successivt. Någonstans vid en
upplösning motsvarande skala 1:20 000 upplösning 10 m och
1:50 000 i dagmöts satellitbilder och bilder från flygfotografering.

I USA visspågår utvecklingsverksamhet resultatettsom av-
teknikutvecklingen det s.k. Strategic Defense Initiative därav -
bolag kunnat utnyttja satellitbildsteknik kan konkurrera inomävensom
skalområdet 1:10 000. En bred civil användning denna teknik skulleav
medföra lägreavsevärt kostnader för databasproduktion och ajour-
hållning i framtiden.
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14 Behov nedsättning vidav

fastighetsbildning

Enligt direktiven skall Lantmäteri- och inskrivningsutredningen bl.a.
beakta vad framkommit i fråga avgiftsnivån i Fastighets-som om
bildningskostnadsutredningens förslag SOU 1990:9 och remiss-
behandlingen detta förslag. I detta sammanhang bör det nuvarandeav
nedsättningssystemet belysas redovisning ske besparingarnasamt en av
för det allmänna till följd fastighetsbestånd. Vidare börett saneratav
omarronderingsverksamheten bli föremål för belysning. Så sker i detta
kapitel. Frågan avdragsrätt vid lantmäteriförrättningar behandlasom
i avsnitt 17.5.

14.1 Fastighetsbildningskostnadsutredningen

Fastighetsbildningskostnadsutredningen, fannFBKU, de tillämpadeatt
principerna för finansiering och avgiftsuttag vid lantmäteriförrättningar
leder till köpmotstånd vissa förrättningar och inverkarmot på
förrättningarnas kvalitet.

Utredningen rad exempel köpmotståndpå där fastighetsägareger en
kommuneräven och regionala statliga myndigheter frånavståttmen att

söka förrättning kostnadernanär för förrättningen inte upplevs istå
rimlig proportion till Fastighetsägarna väljer då eventuelltnyttan.
andra lösningar fastighetsbildning.än innebärDetta städför-t.ex. att
rättningar genomförs i liten omfattning, mindre utökningatt tomtav
sker nyttjanderätt eller servitut i stället för fastighets-genom genom
bildning, oklara integränser bestäms ochatt omregleringarstörreatt
för jord- och skogsbruksändamål och behövliga anläggningsför-
rättningar inte kommer till stånd.

Köpmotståndet begränsar förrättningsverksamhetens omfattning
och möjligheterna rationalisera fastighetsredovisningen. Fastig-att
hetsägarna finner för dem lämpliga tilloch fastighetsbildning alterna-
tiva lösningar teckna servituts- eller nyttjanderättsavtal.t.ex. attgenom
För rättigheterna skrivs dessa rättigheteratt trygga i vissa fall in i
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intelösningarnavalda ärfastighetsägarnainskrivningsregistret. De av
ändamålsenliga.synpunktsamhälletsdealltid de är mestursom
kvalitetsbrister därexempel påredovisarUtredningen även

fastighetsbildningförkostnadernafunnit kravet påutredningen attatt
brister.tillbidragit dessaväsentlig gradavgifter itäckasskall genom
svårlästinformation till sakägarna,i dåligbeståBristerna kan t.ex.

inteförrättningsinstitutetochförrättningsresultatredovisning attav
sätt.påanvänts avsett

allmänönskvärdfastighetsbildning ärstimuleraFör uratt som
aktuelladådenräknat90 mkr påår,enligt FBKUsynpunkt bör perca

frånavgifterpå sätt änförrättningsvolymen, annattas ut genom
Med hänsynförrättningarna.aktuelladeberörsfastighetsägare avsom

förbetydelsegrundläggandefastighetsindelningssystemet ärtill att av
värdenoch detsamhällssektorer storaflera olika representeraratt

förförutsättningarnaförbättraangelägetutredningen detbedömde att
vidför sakägarnakostnadernaminskafastighetsbildning attgenom

förrättningar.vissa typer av
16.i tabellsammanfattasUtredningens förslag

ÅrligtÅrlig ökningAvgifts-Förrättningstyp av
behovförrättnings-sänkning av

tillskottverksamheten%

8 mkr000150 stUtökning tomtav

Städförrättningar

20 mkr20 mkr100initiativ FRMpå av-
mkrmkr 4475sakägareinitiativpå av-

10 mkr10 mkr60Strukturtörbättringar

22 mkr12 mkr75omregleringarStörre

mkr15000l50Fastighetsbestämningar st

mkr750030anl. stGem. vägar-
mkr5000150Sammanläggningar st

90 mkrAS U M M ca

enligt FBKU.avgiftssänkningar16. BehovetTabell m.m.av
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Ökningen förrättningsverksamheten grund förslagetpå uppskatta-av av
des 6 000 förrättningar år och ökningmotsvara ca per en av om-
sättningen med 120 mkr år.ca per

föreslogFBKU fastighetsregistermyndigheten skulleatt rätt attges
initiativ till sådana förrättningarta främsta syfte minskaär attvars

framtida kostnader för offentliga register. Härigenom kommer s.k.
städförrättningar kunna genomföras i önskvärd omfattning och vidatt
tidpunkter lämpligaär med hänsyn till sysselsättningslägesom m.m.

Utredningen föreslog vidare 5 mkr bordeår föravsättasatt per
bättre utbildning lantmätare med liten erfarenhet förrättnings-av av
handläggning. Denna utbildning föreslogs finansierad vid sidan om
förrättningsavgifterna.

Remissinstanserna

FBKU:s förslag föremål för remissbehandling. Det flertaletstoravar
de 75 remissinstanserna bekräftade fmansierings- ochav att av-

giftssystemet leder till köpmotstånd från allmän synpunktett mot
önskvärda fastighetsbildningsåtgärder. Vidare bekräftades dettaatt
köpmotstánd leder till fastighetsägare väljer andra mindre lämpligaatt
lösningar.

Centralnämnden för fastighetsdata veriñerar det finns påtagligaatt
skillnader i fastighetsindelningen och den faktiska markanvändningen.
Centralnämnden för fastighetsdata det troligtär analysatt attanger en

orsakerna härtill skulle visa det främst registerhållare, detärattav
allmänna, har behov de önskvärda förrättningarna.som av

Remissinstanserna bekräftar också kvalitetsbristerde i förrätt-
ningsverksamheten FBKU fäst uppmärksamhet och dennapå attsom
i utsträckning tillskrivaskan dels tids-stor och kostnadspressen, dels
otillräcklig utbildning lantmätare.av yngre

Lantmäteriverket i sitt remissyttrande verket fasta påatt taranger
den kritik riktats förrättningarnas kvalitet ochmot görasom attavser

bredare kvalitetsundersökning utredningenän kunnat medgöraen
utgångspunkt främst i sakägarnas situation och behov. Denna under-
sökning kan kopplas med analys rörande möjligheterna attsamman en
låta standarden variera. Lantmäteriverket emellertid det inteattanser
finns något pekar kvalitetenpå i förrättningsverksamhetenatt ärsom

kvalitetensämre iän verksamhet bedrivs andra myndighetersom av
med jämförbara arbetsuppgifter.



1994:90SOU180 Kapitel 14

nedsättningsberättigadevalenföreslagnagäller de FBKUVad avav
utredningensiremissinstansernahuvuddeleninstämmeråtgärder av

utökningemellertid åtgärdenifrågasätterinstanserförslag. Flera om
allmänangelägnadetnödvändig ochär mestatttomt urangerav

städförrättningar.olikagenomförandetsynpunkt bör typer avavvara
sådanaregisterförbättringar ochtilldärförbör koncentrerasInsatserna

registersynpunkt.frånvinsternadestädförrättningar störstasom ger
gränsbestämning bör utgörainte hellerremissinstanserNågra attanser

nedsättningsberättigad åtgärd.en
förrättningarnedsättningsberättigadelistaTill den ut-över som

fogas äganderätts-instanserenligt fleraföreslagit börredningen har

utredning.
storlekenbedömadet svårtremissinstanserFlera att omvaraanser

ökningföreslogFBKUnedsättningsbeloppeterforderligadetpå en-
efterlyserremissinstanserrimlig. Någramed 90 mkr år ärper -

förunderlagbedömningarsamhällsekonomiskakalkyler eller som
inte behovetifrågasätterRiksrevisionsverketbedömning beloppet.av

för kunnaföruppskattningen ärstimulans attatt grovanserav men
bl.a.Lantmäteriverket pekarbeslut.för statsmakternasunderlagutgöra

nedsättnings-nuvaranderealvärdesanpassning detnågonpå att av
följdunder år.bidraget inte ägt avenrum

utbildningbehovetunderstrykerremissinstanserFlera avav
förrättningshandläggning. Mångaliten erfarenhetmedlantmätare av

till utbildningborde användasocksåemellerid medlenatt avanser
delegeringökadrationaliseringseffekterpersonal så att genomannan

generell och någravidareutbildning ärkan uppstå. Frågan omm.m.
Fleralantmäteriområdet.inominte tillskapassärlösningar bör

börutbildningsinstansernafinansieringenremissinstanser att avanser
kommunalaochstatligaför bådeordinarie budgeteninom denske

gällerväl känt,Behovetfastighetsbildningsmyndigheter. är men
personalkategorier.samtliga

nedsättning14.2 Nuvarande

vidskeersättningsbeloppnedsättninglantmäteritaxan skallEnligt av
fastighet ellermedförsammanläggningfastighetsreglering eller attsom

redovisas i fastighets-inte behövermindre betydelsesamfållighet av
redovisning blirmedför sådanfastighetsregleringregister eller när att
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obehövlig för skifte eller servitut mindre betydelse. Nedsättningav
skall också ske fastighetsreglering medför servitut mindreom att av
betydelse kan avföras fastighetsboken eller inskrivningsregistret.ur
Nedsättningsbeloppet föruppgår närvarande till 550 kr fastighet,per
samfällighet, skifte eller servitut. Nedsättningen dock begränsadär till
högst 50 den sammanlagda avgiftenprocent för fastighetsregle-av
ringen eller sammanläggningen.

frågaI sådan förrättning handläggs enligt lagenom som
1971:1037 äganderättsutredning och legalisering och för vilkenom
förordnande meddelats länsstyrelsen skall nedsättning ske medav ett
belopp motsvarande 50 ersättningen för förrättningen.procent av

ifrågavarande regler bygger de principerpå föreslogs 1974som av
års lantmäteritaxeutredning och har beskrivits ingående isom mera
avsnitt 4.1.2. Det ursprungliga nedsättningsbeloppet uppgick till
300 kr. Detta belopp har endast i begränsad omfattning korrigerats
med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Nedsättningarna enligt lantmäteritaxan uppgick under budgetåret
199293 till 13,5 mkr. Under 199394 anslagetuppgår till 6,9 mkr.
Förbrukningen 199394 dockt.o.m. uppgår till 15,8 mkr.mars

14.3 Kostnadsbesparingar för det allmänna

Som framhållits har antal de instanserett sigovan överyttratav som
FBKU:s förslag efterlyst kalkyler eller samhällsekonomiska bedöm-
ningar förslagens konsekvenser till grund för ställningstagandeav ett

den lämpliga nedsättningens storlek. Lantmäteriverketom har i sin
fördjupade anslagsframställning för 199495-199697 föreslagit en
höjning nedsättningsbeloppet till l 100 kr.av

1974 års Iantmäteritaxeutrednings bedömning lämplig storlek påav
nedsättningsbeloppet syftade till beräkna eller iatt fall denyttan, vart
i princip oomtvistliga samhälleliga kostnadsbesparingarna till följd av

fastighets eller fastighetsdels försvinnande samhälletsen register.ur
Med hänsyn till svårigheterna beräkna den samhällsekonomiskaatt

begränsade utredningennyttan sin beräkning till kostnaderna för
samhällets befattning med fastigheter vad gäller fastighetsregistrering,
fastighetstaxering Ävenoch inskrivningsväsende. med denna ut-
gångspunkt utredningen osäkerheten i beräkningarnaattanger är
mycket stor.
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beräk-antalsammanställningredovisasföljandedet ettI aven
församhälleliga kostnadernadebedömautförts förningar attsom

fastighets-inomregisterenheteregentligenhantering fastigheterav
fastighetstaxerings-ochfastighetsdata-inskrivnings,registrerings,

för:kostnadernaberäkningarnaför ärUtgångspunktenområdena.

register-fastighetskostnaderna,myndigheternasregisterförandeDe-
registreringsarbete.inskrivningsmyndigheternaoch

förvaltningförfastighetsdataförCentralnämndenvidKostnaderna-
fastighetsdatasystemet.driftoch av

fastighetstaxering.samband mediarbeteSkattemyndighetens-

respektiveinomfastigheterantaletfördelats påkostnader harDessa
utfördaberäkningarnaursprungliga ärundersökningsomrâde. utanDe

kostnaderberäknadefall harsamtligasamband.inbördes I per
kostnadsnivä1994tillkonsumetprisindex årsmedfastighet räknats upp

5skett efter räntakapitalisering årliga belopp procentoch har en avav
oändlig tid.under

lantmäteritaxeut-1974kostnader årsdeBeräkning 1 bygger på som
med.rednining kalkylerade

genomgripandeNyttan större2Beräkning bygger på rapport aven
länslant-utarbetadeffekter,bakgrund ochfastighetsregleringar av-

1987. Medeltals-juni18daterad denTottiePer-Fredrikmätare
kostnadsintervall.angivnaiberäkning har ägt rapportenrum av

CentralnämndenframtagetunderlagBeräkning 3 bygger på ett av
påi vissa delar byggerUnderlageti 1994.fastighetsdataför sommars

rörliga kost-spegla deförsta handibedömningarosäkra attavser
naderna.

underlagbaseradeberäkningar påBeräkning 4 utgör ett som
överlantmätarebiträdandeAndersson,1994i Bertutarbetats avmars

Kostnadsbildenavsnitt 15.5. atti Kopparbergs län se även avser
Gävleborgs,i Värmlands,kostnadernagenomsnittligabeskriva de

Jämtlands län.ochVästernorrlands
beräkningarnaolikafrån desammanställning resultatenEn av

i 17.återfinns tabell
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Beräkningsalternativ

l 2 3 4

FRM 380 kr 220 kr 600 kr 480 kr

lM l 620 kr 0401 kr 780 kr 740 kr

CFD 220 kr 220 kr 220 kr 220 kr

SKM 300 kr 380 kr 500 kr 600 kr

SUMMA 2520kr 1860kr 2100kr 2040kr

Tabell 17. samhälleliga kostnader vid fastighetsregistermyndighet FRM,
inskrivningsmyndighet IM, Centralnämnden för fastighetsdata CFD och
Skattemyndigheten SKM för hantering fastigheter kostnadsläge 1994. Inomav -

angivet belopp bygger uppgift frånparentes beräkningsalternativ 2 och

Spridningen de individuellapå kostnadsposterna är Däremot ärstora.
de summerade kostnaderna, speciellt för de i i tid utfördasenare
beräkningarna, tämligen väl överensstämmande. totalaDe kostnads-
besparingarna beräknade detpå sätt angivits skulle alltsåsom ovan

till iuppgå storleksordningen 2 000 kr fastighet. För de register-per
förande myndigheterna inklusive Centralnämnden för fastighetsdata
uppgår kostnadsbesparingen till 500l kr fastighet.ca per

kan iDet föroch sig ifrågasättas denna genomsnittssumma skallom
kunna användas mått marginalbesparingenett vidsom en av-
registrering. Av uppgifterna från de i alternativ 2 studerade länen
framgår det emellertid det finns klart samband mellanatt antaletett
fastigheter och den beräknade resursförbrukningen i respektive län.
Detta torde också leda till, i fall studerar resursför-vart om man
brukningen efter längre tidsperiod, denna sig efter deatten anpassar
förändrade förhållandena. Marginalkostnaden signärmar genom-
snittskostnaden.

dettaI sammanhang bör också framhållas studien i deatt ovan
redovisade alternativen begränsar sig till eller fyra myndigheter.tre
Det finns emellertid också andra statliga myndigheter drabbassom av
merkostnader till följd alltför och splittrat fastighetsbestând.ett stortav
Bland dessa kan fastighetsbildnings-nämnas och vägmyndigheter samt
regionala länsmyndigheter i övrigt. Med utgångspunkt från dessa
förhållanden kan den samhälleliga sanering fastighets-nyttan av en av
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uppgåbedömasfastigheteronyttigabortstädandebeståndet avgenom
fastighet.000minst 2 krtill per

kommunali övrigtfastighetsbeståndetsaneringEn gagnarav
led-plangenomförande,planering ochvid fysiskverksamhet bl.a.

företagfastighetsförvaltandeandraskogsbolag ochningsdragande verk,
fastighetsägarna.enskildasjälvfallet deocksåmen

Omarronderingsverksamhet14.4

berördaavgifter frånfinansierasFastighetsbildningen uttag avgenom
registretfastighet utgår550 krNedsättningensakägare. ursomperom

självfmansieraterhållsHärigenomanslag.finansieras ettgenom
underlagredovisas i detnedsättningenförKostnaden somsystem.

inskriv-videxpeditionsavgifternaberäkningförtill grundligger av
åstadkommabl.a.nedsättningenmed ärSyftetningsmyndigheterna. att

ochfastigheteronyttigafastighetsbeståndetsanering i attgenomen
avvecklas.rättigheter

fastighets-förtillämpasfmansieringsmodelldensidanVid somom
statsmakten görinsatserligger deövrigtibildningsverksamheten som

fastighetsin-lämpligutvecklingenfrämjaför på sätt motannat enatt
Jordbruks-frånmedelbl.a.bedrivsverksamhetdelning. Denna genom

rationalisering.jordbruketstillbidragföranslag yttredepartementets
för dettainombedrivsomarronderingsverksamhetDen ramensom

förlagd90till5 mkr år, är procentoch omsätteranslag, capercasom
varit detharverksamhetentill ansettsMotivet atttill Dalarna. vara

fastighetsstruk-väsentligtsynpunktenskildnationell attfrån såväl som
förAnslagetmarkanvändning.rationellmöjlighet tillturen enger

slutfördaberäknasvilkaprojektpågåendeverksamheten varaavser nu
beviljas.medelingafår dockprojekttreårsperiod. Förinom nyaen

skiftesverk-tid.lång DenunderStrukturrationaliseringar har pågått
varaktigamedförtharlandetdelarinombedrivitssamhet stora avsom

fastighetsstrukturen.förbättringar i
Dalarnadelengenomfördes i störrestorskiftesreformDen avsom

speciallagstiftningurholkad. Genomsnabbtdock1800-talet blevunder
förskiften1970-talet lagatillfram ett1930-taletundergenomfördes
fastig-denGenom000 hektar.200omfattandeantal socknar nyaca

fastighets-bl.a.1972i kraftträddehetsbildningslagen genomgavssom
strukturrationalise-förenklingar itillmöjligheterregleringsinstitutet
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ringen. Härigenom har ytterligare 150 000 hektar blivit föremål förca
strukturrationalisering och förrättningsverksamhet förpågår ytter-
ligare 100 000 hektar.ca

Kostnaden för omarronderingsverksamheten kan bedömas tilluppgå
i storleksordningen l 000 kr hektar. För de på tid startadeper senare
projekten uppgår statsbidraget för omarronderingsverksamheten till 50

Av detta belopp finansierasprocent. ungefär tredjedel med ned-en
sättningsmedel enligt medan återstoden finansierasovan genom
anslaget för jordbrukets rationalisering.yttre

Enligt bedömning gjorts Länsstyrelsen i Kopparbergs länen som av
Rapport 1992-02-17, Markstrukturfrågor idag ioch framtiden finns
det vissa skogsbrukspolitiska motiv talar för fortsattsom en om-
arronderingsverksamhet. jordbrukspolitiskaDe motiven emellertidär

Ävenbetydligt tidigare.än de regionalpolitiska motivensvagare är
Frågan det landskapetöppna akutär tordesvaga. kortsiktigtom men

inte kunna lösas strukturförbättringar. En sanerad fastig-genom
hetsindelning medför förenklingar för bl.a. vägmyndigheter, kommu-

fastighetsregistermyndigheter, inskrivningsmyndigheterner, och
skattemyndigheter. förenklingarDessa i förlängningen samhälls-ger
eko-nomiska vinster. De samhällsekonomiska motiven finns, men

kvantifiera.svårnyttan attanges vara
Vad beträffar de skogsbrukspolitiska motiven för fortsatten

omarronderingsverksamhet länsstyrelsen redovisade under-attanger
sökningar inte belägg för den dåligt arronderadeatt skogsmarkenger
skulle ha påtagligt lägre avverkningsintensitet. Däremot bedöms
kvaliteten och tillväxten något isämre dessa områden till följdvara av

mindre intensiv skogsvård. Ett bättre arronderat skogsbruken är mer
kostnadseffektivt än starkt ägosplittrat. Också iett nationelltett
perspektiv kan därför långsiktiga insatser motiverade.vara

Med dessa utgångspunkter omarronderingsverksamheten skallatt-
fortsätta och då koncentreras till skogsmarken har länsstyrelsen bedömt
det kvarstående behovet omarrondering i Dalarna till i storleksord-av
ningen 400 000 hektar. Med samhällelig kostnadsandel 50en om

skulle samhälletsprocent kostnad för verksamheten tilluppgå
200 mkr.

sittI yttrande över FBKU:s förslag pekade Skogsstyrelsen på att
den tekniska utvecklingen och de ekonomiska villkoren gjort det
nödvändigt med omfattande strukturrationalisering inom det svenskaen
lantbruket och olika former fastighetsbildningsåtgärderatt spelatav en
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enligtfinns Skogs-markutnyttjande. Deteffektivtförviktig roll ett
storleksrationaliseringfortsattframtiden behoviocksåstyrelsen enav

skogsbruket.arronderingsförbättring ioch
låtit Andersson,harinskrivningsutredningen BertLantmäteri- och

jämförelseutföraKopparbergs läniöverlantmätarebiträdande en
inskrivningsmyndigheternasfastighetsregistermyndigheternas,mellan

fastighetsin-hanteringförkostnaderskattemyndigheternasoch av
jämförandeskogslän. Denandraochi Kopparbergs länformation

iförhållandenatilljämförelse1994.i Somutfördstudien är mars
kvadratkilometer och28 000harlän,Kopparbergs yta enomsom en

ochgenomsnittligaredovisas den290 000 ytanfolkmängd personer,av
ochVästernorrlandsGävleborgs,i Värmlands,befolkningsmängden

befolknings-respektivegenomsnittligalän.Jämtlands Den ytan
000240respektivekvadratkilometer00027tillmängden uppgår

personer.
myndigheternaangivnavid deekonomiska resursåtgångenDen

medan21,6 mkr årtill totaltKopparbergs län motsvar-iuppgår per
Om11,3 mkr år.tilljämförelselänen uppgårförkostnadande per

fastighetsdatareformenrationaliseringseffektertill dehänsyn tas som
bedömslänKopparbergsiområdenkvarvarandeinominnebär

årligaDen19,3 mkr år.tillminskai detta länkostnaden att per
8-10 mkrstorleksordningeniligger alltså påkostnadsskillnaden årper

ochkompliceradedeförklaraskostnadsskillnad kanDennaår. avper
Kopparbergsimarkägarförhållandenafastighets- ochsplittradestarkt

000221tilllän uppgårKopparbergsifastigheterAntaletlän. ca
ikan000.125 Nämnasfinnsbaragenomsnittslänetimedan det ca

personaldimensione-Domstolsverketsvidocksåsammanhangdetta att
verketräknarvid domsagaMorainskrivningsmyndighetenförring

komplexitetengrundförhöjd resursåtgång30-procentigmed aven
i ärendena.

studienämnda på rätts-pekarkostnadsskillnaderdessaFörutom
fastighetsförhållanden. Dettasplittradetill följdsäkerhetsaspekter av

ochregister påfastighetsredovisningen ifel itill uttryck isig bl.a.tar
rapporterades1993underdetkanexempelkartor. Som nämnas att

förregisterkartaninnehålleti påfelaktigheter297 sådanahela
Kopparbergs län.

199495-föranslagsframställning åreni sinharLantmäteriverket
rationaliseringjordbruketstillanslagrekommenderatl99697 yttreatt

5 mkrmed år.perges
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15 Kostnadsunderlagets omfattning
inom fastighetsområdet

Omfattningen det kostnadsunderlag ligger till grund förav be-som
räkning avgiftsuttag från fastighetsområdet har diskuterats.av Så har
också skett alltsedan de nuvarande principerna började tillämpas. I det
följande sammanställning de förändringar, inskränkningarges en av
och utökningar, diskuterats vid olika tillfällen. Under dennasom
rubrik behandlas också frågan ombudskostnader vid lantmäteriför-om
rättningar.

Beträffande frågan administration stämpelskatt hänvisas tillom av
avsnitt 17.4.

15.1 Utveckling, tillsyn och stöd

instruktionEnligt sin skall Lantmäteriverket bl.a. leda och utöva
tillsyn denöver verksamhet skall skötas statliga lantmäterimyn-som av
digheter tillsynutöva densamt över verksamhet skall skötassom av
kommunala fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndigheter.
Verket skall vidare inom sitt verksamhetsområde vägledning ige
frågor plangenomföranderör och ersättningsom enligt plan- och
bygglagen lagen exploateringssamverkan.samt Som för-om central
valtningsmyndighet Lantmäteriverket vidare för utvecklings-svarar
verksamhet inom fastighetsområdet.

15.1. 1 Utveckling

Den anslagsfinansierade utvecklingsverksamheten inom fastighetsom-
rådet uppgår under budgetåret 199394 till 13,7 mkr. Verksamheten
syftar bl.a. till reformera regelsystemenatt inom fastighetsområdet och

det till samhällsutvecklingenanpassa och till förändringar i arbets-
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kost-ochrättssäkerhetFörändrade krav påteknik.ochmetoder ny
utvecklas. Detregelsystemet måsteocksåmedförnadseffektivitet att

gjordaföljs sårättstillämpningen attväsentligtvidare er-är att upp
verksamheten.förbättraförtillfarenheter atttas vara

för-stödet åtinriktad påhuvudsakiUtvecklingsverksamheten är
handböckerutarbeta samtbl.a.Häri ingårrättningsverksamheten. att

Utveck-förrättningar.handläggningförADB-hjälpmedelutveckla av
området.fastighetsekonomiskainom detocksåbedrivslingsverksamhet

förslagutarbetautvecklingsverksamheten är attdelEn annan av
lagstiftningen. Detiändringarochtillämpningbeträffande av

ochvälordnadfastighetsindelningen attärintresseallmännas attav
effektivtrationellt och sätttill stånd påfastighetsbildning kommer ett

härutvecklingsverksamhetdenförtalarpåtaglig. Detta somattär
allmänna.detbekostasframtiden böriockså avavses

utvecklingsverk-anslagsfmansieradeenligtdensidanVid ovanom
utvecklingsverksamhet ettlantmäteritaxanfinansierarsamheten genom

påslagkostnadsunderlag. Detta mot-1,5 påpåslag på procent taxans
år.6 mkrstorleksordningeni persvarar

utvecklingsverksamhetensanslagsfinansieradedengrundPå av
tänkaskan detförrättningsverksamhetenstödinriktning vad avser

finansierasskallutvecklingsverksamhetendel avstörreatt aven
skekanlantmäteriförrättning. Dettavidsakägarna genomen

lantmäteritaxan. Detförunderlagetin iläggskostnadermotsvarande
utvecklingsverksamheten attdiskuterasdock varakan gagnas avom

fastighetsbildningsverksamheten.omfattningenberoendedirekt avav

stödTillsyn ochl5.l.2

verksam-Lantmäteriverketsenligtoch stöd uppgårtillsynförAnslaget
Anslagetmkr.till 41budgetårinnevarandeunderhetsplan avser

fastighetsrätt fastighetsekonomiochinomverksamhethuvudsakligen
verksam-delviktigcentralt. Enochregionaltbedrivs lokalt,och av

kompliceradeilösningarföreslåochinformationheten är att ge
ochortnamnsfrågoromfattarVerksamheten ävengenomförandefrågor.

arkivvård.
kravtillgodosetillbl.a.syftar statensRådgivningsverksamheten att

fastig-lantmäteriverksamheten. Inomieffektivitetenhetlighet ochpå
medelstoramindre ochderiktadeinsatserprioriterashetsområdet mot

verksam-förbegränsadeeller harsaknarkommuner resurseregnasom
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heten. Vidare prioriteras rådgivning till regionala myndigheter och
arbetar med uppbyggnadorgan infrastrukturen.som Verksamhetenav

innefattar också rådgivning till allmänheten.
I rådgivningsverksamheten ingår även för besväranderesurser av

remisser och viss handläggning förvaltningsärenden.annan Särskiltav
bör uppmärksammas inom dennaatt verksamhet ligger handläggning

ärenden inom länsstyrelsenav lantmäterimyndigheter utförsom med
anledning 29 § länsstyrelseinstruktionen. Överlantmäterimyndig-av
hetens uppgift bevakaatt besvärsrätt vidstatens vissa förrättningar och

handlägga besväratt över räkning skall inte överföras till den nya
lantmäterimyndigheten. Kostnaderna för dessa verksamheter uppgår
årligen till 2 mkr respektive 0,5 mkr.

Lantmäteriverket är central ortnamnsmyndighet och skall sådansom
verka för vårdat ochett ändamålsenligt ortnamnsskick. Lantmäteri-
verket har också samordningsansvarett inom ortnamnsområdet. I detta
ingår bl.a. utgöra Ortnamnsrådetsatt kansli. Det budgeterade beloppet
för kansliet uppgår under innevarande tillår 90 000 kr. Ortnamns-
verksamheten inom fastighetsområdet för innevarandeär år budgeterad
till totalt 800 000 kr, 325 000ca kr hänförs tillvarav områdetca
tillsyn och stöd och resterande del till utvecklingsverksamheten.
Frågor rör kartorpåortnamn hanterassom inom landskapsinforma-
tionsområdet.

Inom verksamhetsområdet ingår också arkivvård. Genom anslaget
finansieras det statliga lantmäteriets insatser för fastighets-att ge
registermyndigheterna tillgång till kvalificerad kartvård. Verket svarar
vidare för rådgivning vad god arkivvård. Vidare ingår säkerhets-avser
filmning fastighetsregistermyndigheternasav förrättningsarkiv och
forskningsarkivet vid Lantmäteriverket. Arkivvårdsverksamheten
bedrivs till övervägande del vid Ånge.Kartvårdscentralen i De totala
kostnaderna för dessa verksamheter uppgår under innevarande tillår
6,7 mkr 5,4 mkr faller Ånge.på Kartvårdscentralenvarav i

föreliggerDet vissa svårigheter beräkna omfattningenatt be-av
hovet den inom verksamhetsområdet bedrivnaav rådgivningsverksam-
heten. Detta hänger givetvis också med vilken ambitionsnivåsamman

väljs. Syftet med verksamhetensom säkerställaatt statsmakternas-
krav på enhetlighet och effektivitet i lantmäteriverksamheten talar för-

verksamhetenatt också framgent bör anslagsfinansierad. Envara
utvärdering verksamhetens omfattning, inriktningav och effekter bör
emellertid komma till stånd.
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tillarkivvárden,medförenadekostnader ärdeVad somavser
verksam-fastighetsregistermyndigheternastillhänförligadelenstörsta

fastighetsregistreringentillmed hänsyndet atthetsområde, kan -
kost-förmotivvissafinnas attfastighetsbildningeniintegreras -

harArkivvårdfastighetsbildningsverksamheten.tillhänförsnaderna
och kankulturarvvården vårtmedsambandemellertid också ett av

fråga.kulturpolitiskbetraktasdärför också ensom
förmyndighetsansvar ort-LantmäteriverketsochOrtnamnsrâdet

änsättfinansiera pålämpliga annat genomintenamnsfrågor attär

anslag.

Fastighetsredovisning15.2

samverkanibedrivitsutredningefterhar,Lantmäteriverket somen
förCentralnämndenochStatskontoretkommunförbundet,Svenskamed

inrättandebeslutfattarstatsmakternaföreslagitfastighetsdata, omatt
fastighetsindelningen,geografiskadenredovisningförsystemett avav

fastighets-beskrivningengrafiskadenhanterar avSystemet,GFI. som
markreglerande be-andraochplaneruppgiftermedbeståndet om

härvidfastigheterna,iupplåtitsrättigheter sesstämmelser samt som
Syftetfastighetsdatasystemet.tillkomplementdel eller ettavsom en

ochaktualitettillgänglighet,samhällskravökadetillgodoseär att
fastighetsindelningen ärdärGISetableringvidkostnadseffektivitet av

betydelse.grundläggandeav
fastighetsdatasystemetliksomframställningenibetraktasGFI

tillhörinformationssystem somden typ gemensammarepresentera av
nyttigheter.kollektivagruppen

GFIfastighetsindelningGeografisk15.2.l -

medmellansamverkanNationell systems.k. GFI-rapportendenI
församverkanioch kommunfastighetsindelning enstatgeografisk -

samhällsekonomisktGFI ärinfrastruktur att enangesgemensam
beräk-harsystemuppbyggnadenförKostnadernainvestering.lönsam

landsbygdsområdenfaller på260 mkr statenmkrtill 415nats varav
föreslåsutredningenItätorterna. enkommunernamkr155 påoch
ochfem årdrygt ut-landsbygdsomrâdeniuppbyggnad ensnabb

bedöm-till kommunernasibyggnad egnatätorterna anpassassom
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ningar. De årliga kostnaderna för den tekniska driften beräknas enligt
särkostnadsresonemangett uppgå till 25-30 mkr vid fullt utbyggtett

Statenssystem. andel tilluppgår 19-24 mkr.
GFI enligt utredningen rationaliseringsvinsterger inom det statliga

fastighetsbildningen och fastighetsregistreringen framför allt vad-
mät- och kartverksamhetavser motsvarande 20-30 mkr år. Ocksåper-

detnär gäller den anslagsñnansierade allmänna kartproduktionen
förutses rationaliseringsvinster. Dessa har beräknats tilluppgå 2 mkr

år. För det statliga lantmäterietsper uppdragsproduktion nyttananges
GFI tilluppgå 5-10 mkrav år. Sammantaget för den anslags-per

finansierade delen uppgår alltså vinsterna till 22-32 mkr år. Omper
också den uppdragsfinansierade verksamhetens räknas innytta uppgår
vinsterna för det statliga lantmäteriet till 27-42 mkr år. För deper
kommunala fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndigheterna
bedöms rationaliseringsmöjligheterna till följd GFI 2 mkrav vara per
år.

Övriga nyttoeffekter för andra användare inom kommunerna,
skogsbrukssektorn, anläggningsverksamheten, banker, mäklare och
försäkringsbolag m.fl. har beräknats tilluppgå 43-64 mkr år.per

De samhällsekonomiska spridningseffekterna bedöms dock betyd-
ligt större än nämnda belopp.summan av

Uppbyggnaden GFI i utredningen ha karaktärenav anges in-av
frastruktursatsning. Detta tillsammans med de samhällsekonomiska
vinsterna och kraven på samhällelig kontroll motiverar särskiltett
statligt avseende de grundläggandeengagemang investeringarna och
kapitalförsörjningen.

I Lantmäteriverkets fördjupade anslagsframställning för 199495-
l99697 förslår verket uppbyggnadenatt GFl påbörjas ochav att
finansieringen täcks dels viss omdisponering medel,genom delsav ett
utökat anslag 30 mkr under och kommandeom vart femett år.av

l5.2.2 Fastighetsdatareformen

Fastighetsdatasystemet började införas med rättsverkan 1976.år
Fastighetsdatareformen har genomförts successivt, län för län, för att
avslutas under hösten 1995.

FDS-utredningen redovisade i betänkandet Fastighetsdatasystemets
datorstruktur SOU 1992:34 bild utvecklingsystemets efteren av
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utredningen,enligtborde,avslutning. Dennareformgenomförandets
rutinerbl.a.innebärandeförbättring attochkonsolideringpräglas av

genomförsförenklingarochförbättringar somsådanaochöver attses
resursskäl. Somochtids-framtidenskjutas påmåsthartidigare av

utdataanpassningbättrebl.a.avseende nämns avi dettaexempel en
hjälp-vissainförandeönskemål,nyttjaresolikatill avfrån systemet

fortbild-rättigheterandra samtochservitutbehandlingförrutiner av
registerpersonal.berördning av

ADB-mognadenallmännadenpåvidarepekade attUtredningen
möjliga.djupgående ärdärfördetpåtagligt och nuförändrats att mer

medtillsammansutnyttjas annankunnamåsteiInformationen systemet
kopp-finnsHärverksamhetsnära system.integreradeiinformation

datapantbrevpantbrevsförvaringenelektroniskadenbl.a.lingar mot
kopplingarvidarefinnsHärdatorsystem.Bostadskreditnämndensoch

förADB-baserat systemregisterkartan ettdigitalasåväl dentill som
lantmäteriförrättningar.handläggning av

utvecklingenframhöllFDS-utredningentendens vartredjeEn som
Vidarefastighetstaxeringen.användningsområden såsommot nya

grundläggandebetydelse ettfastighetsinformationens sompåtalades
kommunaladeninformationssystem. FörgeografiskaGISielement

ochfastighetsdatasystemet storiinformationen enharverksamheten
samhällsplanering,samhällsbyggande,inombl.a.betydelseväxande

Dennastatistikproduktiontillämpningar m.m.kommunaltekniska samt
bas-uppbyggnaden ettförstärkas avkommerutveckling att genom

byggnader.register över
medeldeinnebärreformgenomförandet att somAvslutandet av
anslagDekansuccessivt somtrappasverksamhetenför av.anslagits

ochLantmäteriverketDomstolsverket,sigfördelaraktuellaär
fastighetsdata.förCentralnämnden

låggenomförandefastighetsdatareformensförkostnadernatotalaDe
ärDetta46 mkr.storleksordningeni199293budgetåretunder

deunder senastekrävtharverksamhetenanslagsnivådenockså som
18,9Domstolsverket,mkr på8,7föllkostnadentotaladenAvåren.

fastig-förCentralnämnden18,5 mkr påochLantmäteriverketmkr
i ochsuccessivtkanverksamheten trappas nerförAnslagethetsdata.
sistadetbör199697Budgetåretslutförande. varareformensmed

verksamheten.förerfordrasanslagvilketunder
GFI-kalladeingivna såregeringentillLantmäteriverketdenI av

fastighetsdata-uppbyggnadenföljdtill avatt avrapporten anges
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avslutas undersystemet 1995år kommer anslagsbelastningstatens att
minska med 50 mkr. Diskussionen förs i dettaca sammanhang mot
bakgrund möjligheterna finna lämplig finansieringav att GFI-en av
uppbyggnaden. GFI härvid i betydande utsträckning ha karaktäranges

infrastrukturell basinvestering börav anslagsfinansieras påsom samma
sätt just fastighetsdatasystemet. Uppbyggnadensom GFI kanav
således betraktas avslutande komplettering fastighetsdata-som en av
systemet.

Som angivits i avsnitt 4.2 ingår kostnaderna för uppbyggnad av
fastighetsdatasystemet i det underlag ligger till grund för be-som
räkning expeditionsavgifternas storlek vid inskrivningsmyndig-av
heterna.

15.3 Mätning, beräkning och kartframställning

I skrivelse den 5 1993 till Miljö-en och naturresursdepartementetmars
hemställer Svenska kommunförbundet Lantmäteri- och inskriv-attom
ningsutredningens direktiv skall ändras. Skrivelsen har regeringenav
överlämnats till Lantmäteri- och inskrivningsutredningen. Kommun-
förbundet hänvisar bl.a. till den ll december 1992 daterad skri-en
velse till departementet. dennal förbundet bl.a.tar fråganupp om
kommunernas rätt fastighetsbildningenatt finansiera investe-genom
ringarna i ochstomnät grundläggande kartor. Innehållet i denna
skrivelse och vissa beräkningar redovisas nedan. Vidare redo-m.m.
visas de överväganden gjordes 1980 års lantmäteritaxeutred-som av
ning.

15.3.1 Svenska kommunförbundets syn

Av skrivelsen från Svenska kommunförbundet framgår den grund-att
läggande kommunala kart- och mätverksamheten utgör stöd- ochen
servicefunktion till bl.a. kommunal planering och kommunal anlägg-
ningsteknik. flerAllt kommuner har beslutat finansiera dessaatt
verksamheter med och olikataxor avtal. För närvarande saknas möj-
ligheter betalt för denatt ta fastighetsbildningennytta har kommu-av
nala stomnät och kartverk.

Fastighetsbildningskostnadsutredningen, FBKU, inte frågantog upp
ersättning till kommunerna för kostnaderom för grundläggande MBK

7 14-0725
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förKostnaderbetänkandei sittkartframställningberäkning,mätning,
bl.a.remissinstanserFlera1990:9.SOUfastighetsbildning m.m.

ochLantmätareförening stortettSverigeskommunförbundet,Svenska
hadeintebeklagade såoch attdettakritiska motkommunerantal var

skett.
bordeMBK-verksamhetengrundläggandedenförKostnaderna

ärnyttjare. DettarespektivepåförasKommunförbundetenligt bl.a.
PBL-åtgärderverksamhet,kommunaltekniskgällervadmöjligt göraatt

fastighets-gällervadintetillåtsnyttjare,kommersiellaolikaoch men
grundläggande mät-denTrotsfastighetsregistrering. attochbildning

ochsammanhangetifundamentalverksamheten ärningstekniska
fastighetsregistrerings-ochfastighetsbildnings-ibesparingarinnebär

svarandehäremotpåföras någrainteverksamheterdessakanprocessen
kostnader.

förslagFBKU:sremissyttrande över somdetI gemensamma
avlämnade denlantmäteriverkoch StatenskommunförbundetSvenska

respektivekompletteringutgjorde1992 och avoktober12 ensom
finansieringenhurförslag påredovisasremissvaringivnatidigareparts

börfastighetsregistreringenochfastighetsbildningenframtidadenav
deförersättningfråganbl.a.behandlar nuRemissyttrandet omlösas.

ñnansieringsalternativdesamtliga somI trekostnaderna.aktuella
MBK-grundläggandeför denkostnadernaredovisasdiskuteras att

kalkylunderlaget.iingåskallverksamheten
in-uppbyggnad taxa somalternativen bygger enolika avDe

fastighetsregistreringfastighetsbildning FB,modulertrerymmer -
MK.kartframställningochmätninggrundläggandeFR samt

iunderlagdetförkostnadenskall motMK-modulen, svarasom
ochfastighetsbildningvidanvändsoch kartorstomnätform somav

MK2.ochMKldelartvåbestårfastighetsregistrering, av -
grundläggandeutnyttjandetförtillersättning staten avMKl avser

verksamhetDennakartan.ekonomiskadendriftochinvesteringar av
1992harErsättningsbeloppetanslagsfinansierad.närvarandeförär

ekonomiskainomfastighetsbildningsärende700 krtilluppskattats per
omrâde.kartans

grund-utnyttjandetförkommunernatillersättning avMK2 avser
Ersätt-primärkarta.ochdrift stomnätochinvesteringarläggande av

primär-inomärende100 krtill 1uppskattatsharningsbeloppet per
karteområde.
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Enligt förslaget skall fastighetsbildningsmyndigheten debitera MKl
och MK2 och härefter överföra nettoersättningen till respektive part.

Den årliga totala kostnaden för kommunal lantmäteriverksamhet har
beräknats tilluppgå 1 300 mkr i 1993 års kostnadsnivå se sid 58 i
principbetänkandet SOU 1993:99. Av denna bedöms 60summa-

eller 780 mkrprocent hänförlig till den grundläggande MBK-vara
verksamheten.

Till den grundläggande kommunala MBK-verksamheten MBK-
basen brukar räknas primärbaskarta,stomnät, och adresser,namn
registerkarta översiktskarta isamt tryckt eller digitalt lagrad form.

Inom den kommunala sektorn ankommer det primärt varjepå
sektor för mätningaratt och kartinformation försvara respektive
verksamhet. Genom samordna MBK-verksamhetenatt kan emellertid
de sammanlagda kostnaderna minskas bl.a. till följd valav av gemen-

standard ochsam undvikandesystemgemensamma samt genom av
dubbelarbete i olika led.

De verksamheter betjänas MBK-verksamheten bl.a. densom ärav
anläggningstekniska sektorn VA, gataväg, och tele, planering,
plangenomförande och byggande mark och exploatering, detaljplane-
ring, bygglov, fastighetsbildning fastighetsregistrering,och tillfälliga
användare konsulter, entrepenörer övrig verksamhet miljösamt och
hälsa, skola, socialtjänst, posten. Respektive verksamhets andel av
den totala kostnaden kan beräknas med utgångspunkt i den nytta
verksamheten har MBK-insatserna. Schablonmässiga nyckeltal finnsav
beräknade för hur andel bör påförasstor respektive verksamhet.som

Kostnaderna för MBK-verksamheten finansieras delvis använ-av
darna. Detta sker bl.a tillämpning olika avgiftergenom ochtaxor,av
avtal VA-taxa, gatukostnader, el-taxa, tele-taxa, exploateringsavtal,
PBL-taxa m.m..

För fullt finansieraatt MBK-verksamhetenut användarna krävsav
också fastighetsbildningatt och fastighetsregistrering påförs skäligen

andel. I samband med tids- och kostnadsstudie den så kalladeen
TOK-utredningen från 1974 verksamheterbedömdes dessaatt borde
belastas med 5-10 MBK-basenprocent grundläggande MBK. Med
utgångspunkt i genomsnittlig belastning 7,5en detpåprocentom
belopp framräknats skulle fastighetsbildningensom påförasovan en
kostnad 58,5 mkr förår verksamhetenom skallatt bära sin andelper

den grundläggande MBK-verksamheten.av
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sig mellanfördelarförrättningarnahurvissa antagandeMed om
antagandetmedMBK-insatserkommunala samtmed ochområden utan

primärkarte-ajourhållningentillbidrari sigfastighetsbildningen avatt
förrättningarnashälftenvärdemedmaterialet motsvarar avett som

fastighetsbildningendagslägetiskulleMBK-kostnadenaandel av
förrättning.200 krltilluppgårkostnaderpåföras percasom

kostnaderocksåintediskuteraskan statensmotsvarande sättPå om
bordekartläggningenallmännaför denochriksnätengeodetiskaför de

föreslogsSåfastighetsbildningen.förkostnadsunderlageti somingå
kommunförbundetSvenskaochLantmäteriverketi detskenämnts av

betänkande.FBKU:sremissyttrandet överutarbetadegemensamt
skullefastighetsbildningenkostnadhurberäkningNågon storavny

utförts.intepåföras har

lantmäteritaxeutredning198015.3.2 års

fråganutförligtbehandladelantmäteritaxeutredning om1980 års
grund-denandelbetalaskallfastighetsbildningsverksamheten aven

lantmäteritaxa Dsbetänkande Nyi sittMBK-verksamhetenläggande
följande.bl.a.framgårbetänkandet1982:4. AvBo

för demyndighetsuppgift ansvaretlantmäteriet harstatligaDet som
ändamålpraktiskaFörkartorna.allmännadeochgeodetiska riksnäten
förtätasvilkamotsvarande,ellertriangelnätlokala stomnätanläggs

sådana stomnätofta. Förförekommermätningar svararytterligare där
härvidinsatserlantmäterietsstatligaDetoftast kommunerna. avser

ske.skallriksnätentillanslutningenhurfrågorfrämst om
fastighetsbild-vidanvändningdirektharkartorallmännaDe som

Statligtopografiska.undantagsvis denochekonomiskadenning är
dennaersättning förinte betalabehöverfastighetsbildningsmyndighet

upplåtelse1980:754förordningiändringanvändning. Genom omen
nyttjande-följdproduktionförkartmaterialetallmännadet m.m.av

lantmäteritaxeutredning avläm-1980 årsefter deträttsförordningen att
fastighetsbildnings-kommunalhellerintebetänkande behöversittnat

användning.för sådanersättningmyndighet betala
sinivilkaförrättningskartorförunderlagkanPrimärkartan utgöra

aktualisering.primärkartansförunderlagutgörtur
mellanvarierarmätningnågoninte kräverärendenAntalet som

lantmäteritaxeutredning1980 årsförrättningar.olika upp-typer av
behov mät-förrättningar saknaralla20-25skattade avprocentatt av
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ning. Vidare mycketatt del glesbygdsförrättningarnaanges storen av
inte till rimliga kostnader kan anslutas till varförstomnät mätning sker
i tillfälliga koordinatsystem.

Till grund för kommunernas ersättningsuttag ligger uppfattningen
kartorstomnät,att kommun frivilligtosv. upprättar kommu-som är

egendom och inte underkastadenens offentlighetsprincipen upphovs-
rättsligt skyddade.

Utredningen konstaterade inför ställningstagandeatt till kommu-om
grundläggande kostnader för MBKnens skall inräknas i underlaget för

fastighetsbildningen måste dessa kostnaders storlek och tidsmässiga
utveckling effekterna vid valsamt taxeform studeras.av m.m.

Utredningen konstaterade vidare det inte möjligtatt attvar en
samlad bild kommunernas årliga kostnader för investeringarav och
underhåll ochstomnät primärkartor. Vissaav Svenska kommun-av
förbundet under 1979 utförda beräkningar uppskattade kostnaderna för

tillstomnät 80 mkr förår och primärkartor till 90per mkr år.ca per
Fastighetsbildningens andel nyttjandet 19 respektiveav 11angavs vara

Detta skulleprocent. totalkostnadmotsvara för fastighetsbildnings-en
verksamheten 24,3på mkr år motsvarande erforderlig höjningper en
med 10-15 lantmäteritaxan.procent Flera invändningarav har gjorts

dessa beräkningarmot bl.a. bygger erfarenheterpå frånsom den
tidigare angivna TOK-utredningen.

Ur principiell synpunkt kan enligt 1980 års lantmäteritaxeutredning
å sidan hävdas utbyggnadena att lokala ochen stomnät primär-av
karteverk i första hand sker för kommunernaatt skall kunna fullfölja
olika kommunala åligganden. fastighetsbildningen,Att primärt ärsom

statlig angelägenhet, draren investeringarnanytta kanav ses som en
bieffekt är önskvärd samhällsekonomisksom synpunkt. Dettaur
behöver emellertid inte innebära fastighetsbildningenatt nödvändigtvis
skall delta i finansieringen. Vidare kan enligt utredningen hävdas att
de kommuner långtså möjligt önskarsom avgiftsfinansierasom dessa
investeringar redan i dag kan avgifter,ta iut sambandt.ex. med
bygglovsgivning. Sådana avgifter skulle i allt väsentligt komma att
påföras kommunmedborgaresamma viagrupp fastighetsbild-av som
ning skulle delta i finansieringen ochstomnäts- primärkartekost-av
naderna. För sådantett synsätt talar även praktiska skäl. Man skulle
undvika undersökningar fastighetsbildningens utnyttjandeom av

ochstomnät primärkartor och slippa administrativa merarbeten.
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primär-ochÅ iinvesteringarna stomnäthävdassidan kanandra att
ochanvändarnaolikade attfinansierasmöjligt börlångtkarta så av

skullefastighetsbildningenocksåavgiftsbeläggatillmöjlighet atten
ochmätnings-lokaladeförbättringartillkommunernastimulera av

förrättnings-irationaliseringartillledaskullevilketkartunderlagen,
verksamheten.

behandlaskanprimärkartaochnyttjande stomnätförErsättning av
i kostnads-räknasantingenkanErsättningarnaskildapå två sätt.

ikostnadsakägare separatellerförunderlaget uttas somtaxan av
kostnads-ikostnadenräknakunnaenskilt ärende. Förvarje att

medavtalträffarLantmäteriverketkrävsförunderlaget atttaxan
pri-ochnyttjande stomnätersättning församtliga kommuner avom

innefatta be-ochvarjeträffas åravtalSådana måstemärkarta. en
ochhakommerfastighetsbildningen attutnyttjandevilketdömning av

kommande året.detfå underkommerkommunenkostnadervilka att
fastighetsbildningsmyndigheteninnebäraskulleformenandra attDen

isakägarnatäckningsbidragdebitering enligtförutom uttartaxan av
betraktasskulleBidragenutnyttjats.primärkartaellerfallde stomnät

respektive kommun.tillöverförasersättning ochsärskildsom en
ikunnaskulletäckningsbidragetberäkningförPrinciperna enangesav

skulleVarje kommunlantmäteritaxan.förgrundernaförordning om
Fastig-storlek.bidragensbeslutasjälv kunnagrunderdessautifrån om

fåärendet avgöraenskildai detskullehetsbildningsmyndigheten om
utnyttjats.verkligenprimärkartanellerstomnätet om

tillledermodellernabådade attfannLantmäteritaxeutredningen att
varje år.skeberäkningsarbete mästeochutrednings-omfattandeett

vilkaförhandling,förkostnadernatillkommermodellenförstadenFör
storleks-till beloppuppgåskulle kunnadel kommuneri sammaaven

sigskulleförhandlingarna rörade beloppordning om.som
ochmellanersättningarolyckligt statenvidareDet nyaomvore

centraladenföreslogUtredningen tvärtinfördes. attkommunerna om
medtill kommunerutbetalningefterföljandemeduppbörden egen

fastslogUtredningenupphöra.skulle attfastighetsbildningsmyndighet
för kommunerna ärlantmäteriet storstatligasåväl för detdet avsom

ochundviksdubbelarbeteutformas såverksamhetenbetydelse attatt
organisationernamellanbytas utanuppgifter kanocherfarenheter

krångel.administrativt
Ifastighetsbildningsmyndighet sinaanslutadärförbordeStatlig

primär-utnyttja kommunensochtill kommunens stomnätmätningar
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karta dettanär lämpligt.är Samtidigt skall statlig fastighetsbildnings-
myndighet skyldig till kommunen redovisaatt ändringarvara i fastig-
hetsbildningen koordinater ochsamt mäthandlingar skall redovisassom

kommunenspå primärkarta. Kostnaderna för den statliga myndighetens
redovisning till kommunen bedömdes begränsad.som

Genom fastighetsbildningenatt inte bara utnyttjar ochstomnät
primärkartor också lämnar bidragutan till dem får fastighetsbildningen
inte renodlad ställning nyttjareen kommunen.gentemot Här-som
igenom ökar svårigheterna när det gäller vilken andelatt ange av
kostnaderna bör kunna knytas till fastighetsbildningen.som

Oberoende utformning torde förav betalningarett nytt system
mellan och kommun ledastat till totalt ökade administrativasett
kostnader. För kommunens del torde det finnas möjligheter täckaatt

delstörre kostnaderna fören och primärkartastomnätav i samband
med exploatering och byggande.

Utredaren fann de skäl talaratt fastighetsbildningenmot attsom
skall bidra till finansieringen stomnät och primärkartorav över-var
vägande. Till kostnader för fastighetsbildning borde därför inte hän-
föras kostnader för grundläggande geodetiska ekonomiskstomnät,
karta, registerkartor och primärkartor.

15 .4 Kommunal fasti ghetsregistreri ng

De kommunala fastighetsregistermyndigheternas verksamhet finan-
sieras via respektive kommuns budget. Motsvarande statlig verksamhet
finansieras anslag. Kostnaderna för dengenom statliga fastighets-
registerverksamheten ingår i det underlag ligger till grund försom
beräkning expeditionsavgifterna vid inskrivningsmyndigheterna.av

Skillnaden i finansiering den statliga och den kommunala fastig-av
hetsregistreringen hänger med statsmakterna, iatt sambandsamman
med ställningstagande till dagens finansieringssystem beaktade dels det
statsfinansiella läget, dels kommunernaatt ansågs ha frihet väljaatt om
de också fortsättningsvis ville utföra fastighetsregistreringen under de
villkor tidigare gällt och alltså självasom för kostnaderna försvara
verksamheten eller överlåta verksamhetenatt till staten.

FBKU föreslog kostnaderna föratt den kommunala fastighets-
registreringen, då bedömdes tilluppgå 10-15 mkrsom år eller tillper
i storleksordningen 4 000 kr registrerad fastighet, skulle finan-per
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huvud-fastighetsregistreringen. Istatligadensieras sättpå somsamma
förslaget.positivtsiguttryckteremissinstansersamtligasak om

LantmäteriverketochkommunförbundetSvenska gemen-detI av
redovisasförslagFBKU:sremissyttrandet överkompletterandesamma

systemkostnaderna. Ifördelning samt-förmodelleralternativa avtre
fastighetsregistre-kommunalförkostnadeningårmodellerliga dessa

för kost-beloppfördelningen. Detförunderlagetiring angessom
år.till 17 mkruppgårnadsposten per

uppgifterinhämtatharinskrivningsutredningenLantmäteri- och om
ifastighetsregistreringen ärkommunalaför denkostnadenhur stor

årligadenuppgifter uppgårobligatoriskamyndigheternasdag. För
myndig-förkostnadenHärtill kommer11,5 mkr.tillkostnaden ca

adressregistret. Dennabl.a.register,frivilligaförandeheternas av
år.5,8 mkrtilluppgåbedömtsharkostnad perca

iutförasframtiden kommeri attfastighetsregistrering ocksåOm
kommunaltillkoppladdennaregikommunal kommer att envara

meningifriståendeinteochfastighetsbildningsverksamhet sammavara
fastig-bedrivenkommunaltförtalarförhållande attidag. Dettasom

fastighets-övrigsättfinansieras påskallhetsregistrering somsamma
registrering.

lantmäteriförrättningarvidOmbudskostnader15.5

verksam-inriktningtillFörslagi sittredovisadeLantmäteriverket av
enskild1993:3,LMV-rapport attL1941990-taletunderheten en-

ombudskostnaderförersättningfåmöjlighetbordemarkägare attges
expropriationsliknanades.k.föreliggerdetfallförrättningar i dei

remissyttrandenbl.a.positivt iFörslaget,situationer. mottogssom
Riksför-LantbrukarnasochBanverketFortifikationsförvaltninfrån gen,

anslagsframställnaingfördjupadeLantmäteriverketsiåterfinnsbund,
99697.199495- lför åren

detriktatskritikden motbl.a.förslagettill ärBakgrunden som
fåmöjlighet ersätt-inte harsakägaren attenskildedenförhållandet att

förkostnaderförförrättningen,vidinställelseförning egnaegen
förrättningen. Detvidbiträdeellerombudförellerutredningar eget

behöverrättsställningsakägarensenskildedenhävdatshärvidhar att
inslag.expropriativamedförrättningarvidminstinteförstärkas;

jämbördiga. Deninteoftaförrättningar ärvid dennaParterna typ av
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exproprierande har utföra utredningarparten kanattegna resurser som
åberopas vid förrättningen. Fastighetsbildningsmyndighetens utred-
ningsskyldighet har kritikerna inte alltid dennauppvägaansettsav
obalans.

L194I Lantmäteriverket bl.a. det möjligt medärattanger att
bibehållen rättssäkerhet minska samhällets och olika kostnaderparters
för åtkomst mark rättigheter.och Detta kan åstadkommasav genom

förrättningsförfarandetgöra tillämpbartatt sådanapå områden där
förrättningsinstitutet ändamålsenligtär alternativ för genomföraett att
i särskild ordning meddelade administrativa beslut. I detta samman-
hang behandlas frågan avvägning mellan allmänna och enskildaom
intressen. Det konstateras härvid det åligger fastighetsbildnings-att
myndigheten vid förrättning sådana avvägningar.att göra Samtidigt
påtalas de allmännanär intressena föregåsatt starka ofta förrätt-är
ningsprövningen normalt plan- eller koncessionsbeslut.ett För-av
rättningsförfarandet kan då betraktas genomförandemedel.ettsom

Lantmäteriverket vissa kopplingargör mellan frågan ersättningom
för ombudskostnader till frågan dels utvidgning förrätt-m.m. om av
ningsinstitutet till genomförandesituationer banrätt, försvarsrättnya
och naturvårdsrätt dels förslag förenkla regelverketatt attgenom
begränsa antalet överklagandeinstranser från till dennatvå. Itre senare
fråga bör enligt Lantmäteriverket lämpligen prövningen vid den första
instansen, fastighetsdomstolen, utgå.

Frågan ersättning för ombudskostnader vid lantmäteriför-om m.m.
rättningar inteär diskuteradesDen i samband med utarbetandetny. av
den fastighetsbildningslagstiftningennuvarande och har härefter åter-
igen väckts till liv vid flertal tillfällen under 1970- och l980-talen.ett

Fastighetsbildningsutredningen föreslog i sitt betänkande Plan-
genomförande inlösenförrättning SOU 1984:72 bl.a.genom att en
enda prövningsväg skulle finnas för alla markåtkomstfrågor vid plan-
genomförande. Förslaget innebar möjligheten överföra markatt att

domstolsförfarande skulleett avvecklas. Prövningen skullegenom
enbart kunna ske vid förrättning. Sakägare skulle erbjudas vissen
möjlighet ersättning för kostnader vidatt förrättningen. Detta skulle
i sin leda till förrättningsförfarandettur sigatt närmade förfarandet vid
domstol. Fastighetsbildningsutredningens förslag i denna del kom inte
till genomförande bl.a. till följd det blandade mottagandeav som
förslaget väckte bland remissinstanserna.
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LantmäteriverketsI Markåtkomst och ersättning LMV-rapport
1988:28 redovisar innebärverket bl.a. förslagrapport ett attsom en

fastighetsbildningsmyndighet i vissa fall skall kunna besluta ersätt-om
ning till sakägare för för biträde förkostnader ombud eller och ut-
redning. möjlighetDenna föreslogs gälla vid inlösen- och andra
expropriationsliknande situationer. Ersättning skulle dock enligt
förslaget endast befogat hänsyn till partsför-utgå det medom var
hållandena intrångets ersättningenoch beslutade skulleDenart. anses

förrättningskostnad normalt skulle bäras den harvara en somsom av
förrättningen.nytta av

Lantmäteriverkets förslag remissbehandlades. Också detta nya
förslag fick blandat remissinstansernamottagande. Flera hävda-ett av

förslagetde skulle beröva förrättningsförfarandet dess smidighet.att
Lantbrukarnas riksförbund Sveriges advokatsamfund förordadeoch
däremot sakägarna borde till ersättning denstörre rätt änatt ges en

redovisats i Lantmäteriverkets förslag.som
därpå följande 199192:l27 anfördeI den propositionen prop.

föredragande statsråd regler för sakägare erhållabl.a. rättatt attom
ersättning för kostnader uppkommit vid förrättning inte börharsom en
införas. förSom skäl detta ställningtagande redovisas de överväganden

gjordes i samband med fastighetsbildningslagens tillkomst ochsom
godtagbara till intresset förfarandetansågs med hänsyn attsom av

inför fastighetsbildningsmyndigheten frågorskulle enkelt. Dessavara
hänger förrättningsförfarandets speciellamed karaktärsamman som
bl.a. skiljer sig från domstolsförfarande följande punkter:påett

för processföringen utredningen i vilarAnsvaret och rättegången-
helt förrättningsförfarandet fastighets-medan präglaspå parterna av
bildningsmyndighetens officialprövning.skyldighet till
Till förrättningsmyndighetens uppgift i omfattninghör bl.a. att en- -

saknar motsvarighet domstolsprövningeni bistå sakägarnasom -
upplysningar.med råd och

Vid förrättning förekomma muntlig bevisning.kan det inte någonen-
Vid förrättning kan inte personlig inställelse åläggas.en-
Vid förrättning intekan editionsföreläggande meddelas.-

Förrättningsförfarandets speciella innebär normalt skallkaraktär detatt
möjligt för föra sin vid förrättningensakägarna talanatt utanvara

juridiskt biträde före-eller expertmedverkan. Systemet kan enligt
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dragande statsrådet förutsätta sakägarnassägas utredningaratt egna
koncentreras till fastighetsdomstolen. enligtDet statsrådetsär upp-
fattning inte lämpligt förrättningsförfarandet karak-någonatt ge annan

det haft tidigare. Förfarandettär än bör således i fortsättningenäven
präglas strikt aktivoch officialprövning det inte minst dettaärav en -

förfarandet smidigt.gör så Lantmäteriverkets förslag skulle kunnasom
leda till förrättningen får rättegångsliknande karaktär vilketatt en mera
skulle minska snabbheten och smidigheten. Sakägarnas behov av
ombud inte lika vidär förrättning vid domstolsför-stort en som en
handling. De beslut fattas vid förrättningen kan iöverprövas tvåsom
eller domstolsinstanser. Sakägarnas ställning vid förrättning kantre en
därför inte jämföras med deras ställning i exempelvis expropria-ett
tionsmål. Med aktiv officialprövning bör också obalansen mellanen
sakägarna i huvudsak elimineras.kunna

Lantmäteriverkets förslag skulle vidare tillleda ökade kostnader för
samhällsekonomin i omfattning enligt föredragande statsrådet,en som,
inte låter sig motiveras. direktaDe kostnaderna hade Lantmäteri-av
verket beräknats till 2uppgå mkr år. Föredragande statsrådca per
befarade emellertid kostnaderna skulle bli högre Statsrådetså.att än
bedömde inte förslaget skulle medföra påtagliga besparingarnågraatt

andrapå områden.
dettaI sammanhang kan Fastighetsbildningskostnads-nämnas att

utredningen, i sittFBKU, betänkande Kostnader för fastighetsbildning
SOU 1990:9 utförde beräkningar kostnaderna för över-m.m. av

klagade lantmäteriförrättningar. Härvid förutsattes 500 för-att ca
rättningar överklagas ochår fastighetsdomstolen 70avgörattper

dem medan återstående 30 återkallas förliks.ellerprocent procentav
Vidare bedömdes 25 vidaremålen tillgå hovrätt ochprocent attav
prövningstillstånd begärs i 10 fallen. Med dessa utgångs-procent av
punkter redovisade FBKU nedanstående 18.tabell

Kostnad förrättning Kostnad årper per

Domstolskostnader 20 000 kr 10,0 mkr

Enskildas kostnader 17 000 kr 8,5 mkr

Summa kostnader 37 000 kr 18,5 mkr

Tabell 18. FBKU:s bedömning kostnaderna för överklagade lantmäteritörrätt-av
ningar.
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målgenomsnittliga antaletdetvisarStatistik från Domstolsverket att
för femårs-fastighetsbildningsmyndighetbeslutrörande talan mot av

målavgjordaAntalet557uppgick till år.1988-1992perioden per
överklagades25,4vilka72,5uppgick till 404 procent procentvarav

vidare till hovrätten.
underfastighetsdomstolenimålför hanteringKostnaderna av

samkost-del150genomsnitt 12 kr sär-i199293 uppgick till samt av
hänförlig tillemellertidkostnadengenomsnittliga ärnader. Den

målinte enbartochfastighetsdomstolenisamtliga avgjorda mål
fastighetsbildningsmyndighet. Dettabesluttalanavseende mot av

ochbl.a. hyres-masskaraktärvissa måltyperinnebär bl.a. att av
denkanbeaktande häravMedi underlaget.tomträttsmäl ingår av

skälig.20 000 krdomstolskostnadenbedömdaFBKU anses
Även vadavvikit frånutsträckningi vissutfalletstatistiskadetom

cirkastorleksordning,torde denbetänkandeangivits i FBKU:ssom
bedömningrimligfram tillkom utgöraFBKU20 mkr år, ensomper

fastig-beslutöverklagandemålkostnaderna för de av avavsersomav
hetsbildningsmyndighet.

åskådlig-kanvissa antaganden,inrymmerräkneexempel,Ett som
fastighets-överklagadeantaletutfall. Omekonomisktmöjligtgöra ett

följdtill25minska med attbildningsförrättningar procentantas av
expropriativfastighetsbildningsärendenantalsakägare i begränsatett
möjlighetintrångochpartsförhållanden attojämnakaraktär, stort ges

utredningskostnaderochbiträdes-för ombuds-,ersättningerhålla
Sakägarnas2,5 mkrmed är.minskakostnaderskulle domstolens per

storleksordning. Deminska beloppskulle medkostnader sammaav
förrättningen,förorsakaskullesakägaremerkostnader svagasom
2till mkr år,beräknatsangivitsvilka enligt vadoch percasom ovan

här-starkedenöverförasenligt förslaget påskulle parten, som
kost-olägenheter,undgå deförhoppningsvis skullesamtidigtigenom

förorsakatskulle haöverklagandetidsutdräktnader och den ettsom
honom.

ihuruvida förslagetspörsmåldetta ärytterligare aspekt attpåEn
ombudskostnaderersättning förtillfall sakägarevissa medge rätt m.m.

tillfrån tvåminskaskanöverklagandeinstansermedför antalet treatt
ellervidinförs hovrättenprövningstillstånd attantingenattgenom

fastig-dvs.direkt till hovrättenöverklagasfastighetsbildningsbeslut
avsnittibehandlasfrågahetsdomstolsprövningen utgår. Denna

25 .9.2.
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16 Lantmäteritaxan

detta kapitell behandlas frågor rörande hur lantmäteritaxa kanen
utformas framför allt med iutgångspunkt begreppen sak- tid-eller
debitering. Vidare exempel incitamentsskapandepå andra, taxe-ges
konstruktioner. Frågan återbäringstaxan behandlas i särskiltettom
avsnitt liksom frågan skall besluta lantmäteritaxan.om somvem om

16. 1 Sak- eller tidtaxa

Enligt fastighetsbildningslagen 1970:988 skall kostnaderna för
genomförande fastighetsbildning betalas enligt de bestämmelserav som
gäller för den fastighetsbildningsåtgärd det fråga Följandeärsom om.
huvudregler gäller härvid.

Kostnaderna för fastighetsreglering skall betalas sakägarna efterav
vad skäligt främstmed hänsyn tillär den varje sakägare harnyttasom

regleringen. Om regleringen sker i samband med expropriationav
eller liknande tvångsförvärv skall förvärvaren efter vad skäligtärsom
åläggas betala förrättningskostnaderna. Kostnaderna för avstyckningatt
skall, styckningsdelarna harnär betalas sökanden.ägare,samma av
Vid avstyckning fördelas kostnaderna efter vad skäligt.ärannan som
Kostnaderna för klyvning skall fördelas mellan delägarna efter vad

skäligt och kostnadernaär för sammanläggning efterskettsom som
ansökan skall betalas sökanden. Sker sammanläggning utanav an-
sökan, fördelas kostnaderna efter vad skäligt. Påär sättsom samma

Ärfördelas kostnaderna för fastighetsbestämning. byggnadsnämnden
sökande skall dock kostnaderna betalas kommunen i den månav
särskilda skäl föranleder detta.

Kostnaderna för genomförda äganderättsutrednings- legali-och
seringsförrättningar fördelas mellan sakägarna efter vad skäligt.ärsom
Kostnaderna för förrättning enligt ledningsrättslagen 1973:1144 som
upptagits efter ansökan och inte prövning slutligt avgjordavser ny av
ledningsrättsfråga skall betalas ledningens innehavare. Vid tillämp-av
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ning anläggningslagen 1973:1149 förrättningskostnaderna,skallav
då anläggningsbeslut fastig-meddelats, fördelas mellan deägarna av
heter i skäligt.skall delta anläggningen efter vad ärsom som

samtliga förrättningsåtgärder, enligtsådana lednings-För utom
rättslagen, fördelninggäller överenskommelse mellan sakägarnaatt om

förrättningskostnaderna följer respektive lagpá sätt änannatav som av
tillkommitskall gälla, det inte uppenbart överenskommelsenär attom

i otillbörligt syfte.
Huvudprincipen vid fördelning för olikakostnaderna de typernaav
förrättningsåtgärder skall sakägarna eftersåledes dessa belastaär attav

skäligt i fall inte sökanden.vad de kostnaderna skall betalasärsom av
Vid fastighetsreglering har i lagtexten direkt vid dennautsagts att
skälighetsbedömning till varje sakägare harskall hänsyn dentas nytta

regleringen. Enligt Fastighetsbildningskommittén borde medav en
fastighets värdehöjningi detta förstås densammanhangnytta som
fastigheten fullföljds-undgår regleringen minskad med enskildagenom

anpassningsförluster.kostnader, omställningskostnader och
Sakägare vid förrättning i princip fastighetsägare vissaochär

rättighetsinnehavare.
betalnings-Ovanstående förhållanden reglerar avgränsningen deav

fasti gälleransvariga för fastighetsbildningsåtgärder. Vid
alltså den klart uttalade principen kostnaderna skall betalasatt av

främst tillsakägarna efter vad skäligt med hänsyn denär nyttasom
varje sakägare förrättningsåtgärden. princip har emeller-har Dennaav
tid uppkommer iockså utgjort grund för de kostnaderatten som
förrättningssammanhang sakersättningar.skall täckas Frågangenom

1974 utredningsak- eller tidersättning har bl.a. behandlats årsom av
1980angående lantmäteritaxan 1975:2, lant-Ds B årsöversyn av

Fastighetsbildningskostnads-mätertaxeutredning 1982:4Ds ochBo
kringutredningen 1990:9. utredningarsSOU Dessa resonemang

frågan sak- eller tidtaxa sammanfattas nedan.om

Översyn16. 1974 lantmäteri-l utredning angåendeårs av

taxan

Översyn1974 utredning lantmäteritaxanangående Ds Bårs av
1975:2 föreslog sakersättningsdebitering borde införas långtsåatt
detta möjligt. Motiveringen till detta ställningstagande bygger bl.a.var
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departementschefens föruttalande angående grundernapå taxesätt-
ningen i lantmäteriverksamheten 1971:170. uttrycksHärpropm.m
ståndpunkten förrättningsavgifterna tidigare bordebättre änatt an-

fastighet.till den förrättningen medför för vederbörandenyttapassas
princip inte till användningEn sådan kunna kommaansågs änannat

i samband med bruket sakersättningstaxa.av en
Utredningen påtalade vidare enhetligbör enkel ochsåatt taxan vara

möjligt lättöverskådlig för Häri ligger framförkunden.samtsom vara
allt önskemålet den vill offentlig tjänst möjligtköpaattom omsom en
i förväg skall få själv fram, avgiftkunna besked eller räkna denom,
han har erlägga. önskemål följer enligt utredningenAv dettaatt en

preferens förgenerell s.k. saktaxor, dvs. avgift i förväg defi-en per
nierad prestation, i förhållande till tidtaxor, slutligt debiteradedär det
beloppet blir tidberoende den myndigheten lagt ned denpåav som
enskilda förrättningen.

bör vidare utformad främjar effek-En den bl.a.såtaxa attvara en
tiv användning samhällsresurserna och även avnämarnastyr mot ettav
optimalt utnyttjande myndighetensav resurser.

Utredningen följande fördelarbl.a. med sakbaserad taxa:angav en

Rättvisa avgiften för slag förrättning blir lika oavsettsamma av- -
tidsåtgången.

Enkelhet nyttoprincipen får påverka destotaxamer en mer- -
nödvändigt det bygga denna debiterasaktaxa. Attär att upp som en
förrättningar efter tidsätgången och samtidigt hänsyn tillta nyttan

Ävenfordra skilda timpriser för skilda dylikändamål.synes om en
i och för sig skulle kunna skulle den intekonstrueras kunnataxa

enkel. Det skulle antagligen också förenatgöras med storavara
svårigheter förståelse för sådant uppbyggd hospå sättatt taxaen
sakägarna.

Kostnaden för sakägaren blir oberoende fårsakägarenav om en-
långsamt förrättningslantmätarearbetande eller snabb sådan.en

Utredningen fann både faktiska skäl och rättviseskäl medsamtav
hänsyn till den statsmakterna framhållna nyttoprincipen prin-attav
cipen sakdebitering förrättningsverksamheten borde genomförasom av

långtså det överhuvudtaget möjligt.som var
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16.1.2 1980 lantmäteritaxeutredningårs

1980 lantmäteritaxeutredningårs ikonstaterade betänkandet lant-Ny
mäteritaxa Ds 1982:4Bo användandet sakersättningar har lettatt av
till förrättningar medför begränsad inte kommit till ståndatt nyttasom

åtgärderna i för sigäven och skulle ha överstigit kost-nyttanom av
naderna. Därigenom har åtgärder med huvudsakligt syfte vidmakt-att
hålla fastighetsindelningen fastläggaeller befintliga förhållanden endast

Åi begränsad utsträckning utförts. andra sidan har komplicerade
förrättningar inom områden med höga markvärden utförts till ersätt-
ningar, i jämförelse med såväl fastighetsbildnings-nyttansom som
myndighetens kostnader, kan ha varit mycket låga.anses

Utredningen föreslog med utgångspunkt i bl.a. förhållandendessa
fasta ersättningar bör användas för förrättningarendast enhetligatt av

karaktär. övrigtI bör tidersättning tillämpas. särskiltNär dyr utrust-
ning används kan särskild ersättning tidersättningen.utövertas ut
Särskild ersättning skall fastighetsbildningsmyndighetenäven närtas ut

Ävenutnyttjat konsulttjänster. restid skall debiteras vid tidersättning.
Utredningens förslag innebar vidare möjlighet träffaatt atten

överenskommelse mellan fastighetsbildningsmyndigheten och sökanden
ersättningen skulle detta skulle möjligtöppnas. För bordeattom vara

dock krävas bl.a. förrättningen bedömdes resurskrävande ochatt vara
det stod klart förrättningen kan genomföras i huvudsakligatt att

överenskommelse med ansökan. ovillkorlig för fastighetsägarnaEn rätt
få träffa avtal ersättningen bedömdes dock flera synpunkteratt om ur

olämplig. Modellen lämpar sig således inte för förrättningar därvara
motstående intressen finns eller där andra de ingått kanavtaletän som
bli betalningsskyldiga. Genom överenskommelseförfarandet får det
vidare inte komma till stånd medveten subventionering vissanågon av
förrättningar.

Utredningen studerade lämpligheten i föra in möjligheteratt taxan
för fastighetsbildningsmyndigheten träffa avtal ersättningar. Enatt om
sådan möjlighet skulle innebära fastighetsbildningsmyndigheten kanatt
avtala fast pris för förrättning sökanden begär.såettom en om

Taxan bör i möjliga utsträckning enkel och enhetligstörsta vara
lättöverskådlig för kunden myndigheten.och Häri ligger densamt att

i anspråk offentlig nyttighet helst i förväg skall kunnatarsom en
besked eller själva framräkna den avgift han har erlägga.attom

Effekter strider allmänna rättvisesynpunkter kanmotsom upp-
komma, odifferentieradeanvänder saktaxor i verksamheterom man
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där den tid eller de kostnader i övrigt föråtgår genomföraattsom en
åtgärd varierar systematiskt mellan olika typfall.

Utredningen ställde frågan införandet sakersåttningar inne-om av
burit de syften och målsättningaratt förenadeär med fastighets-som
bildningsverksamheten kommit iäventyras elleratt större mindre
utsträckning.

Utredningen det generellt tordesvaret att kunna slås fastrentgav
debiteringsformenatt sakersättning eller tidersättning, inte har någon

avgörande betydelse för möjligheterna uppfylla de syften och målatt
förenadeär med verksamheten. Taxenivånsom sådan torde hasom

betydelse.större Däremot uppkommer i enskilda fall sådana effekter.
I de fall sakersättningsbeloppet klart överstiger förrättningskostnaderna
för utföra enskiltatt ärende där sakägarenett uppfattar hansatt nytta

förrättningen inte överstiger sakersättningsbeloppetav finns risk för att
fastighetsbildning inte kommer till stånd även myndighetensom
kostnader lägreär än nyttan.

Fördelarna med den tillämpade saktaxan enligtär utredningen
främst:

Sakägaren kan informeras storleken avgiften innan förrätt-om- av
ningen påbörjas. Detta till fördelär både för kunden och myndig-
hetens personal, därigenom kan klara besked.som ge

Skillnader i arbetstakt mellan erfaren och mindre erfarenm.m.-
personal och personal med olika arbetsförmåga drabbar inte enskilda
sakägare. Detta har speciellt påtalats fördel från personal-som en
organisationerna.

Saktaxorna kan medverka till ökad rationalisering. Enheter- som
ligger deöver genomsnittskostnader baseras på sökertaxansom
rationalisera sin verksamhet för Åsignärma riksgenomsnittet.att
andra sidan kan tänkas enheter med hög kostnadstäckningatt låter
sig nöjas med det.

Många förrättningar blir enkla debiteraatt användande- genom av
Åsaktaxa. andra sidan har det visat sig iblandsvårt, myckett.o.m.

svårt, i det användaatt nyttorelaterade saktaxesystemet entydigtnu
definiera vad skall innefattas i sakbeloppen. Det har krävtsom anses
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blir svåraförrättningar attoch mångaanvisningaromfattande
debitera rätt.

främst beståsaktaxanuvarandemedNackdelarna av:anges

kansakägaretilllederbl.a.vilketåtgärdsbaserade, attSaktaxorna är-
beroende påslutresultatprincipiförolika mycketbetalafå samma

förrättningsinstitut använts.vilket som

mediblanddebiterasåtgärdersakersättningsdebiteradeKombinerade-
kanarbete. Dettanedlagtmotiverasavgiftbetydligt högre än avsom

fastighetsbildnings-frånåtgärder,önskvärdatillledabl.a. att som
tillanslutningiutförasbordelämpligensynpunktmyndighetens en

blirfastighetsbildning, intepågående av.

fastig-ellerförrättningenmedtillknutnainteAvgifterna är nyttan-
föravgiftbärkraft tas utsätt änhetens att sammaannat samma

be-fastighetensbelägen,fastigheten äråtgärd oavsetttyp varav
tidsåtgångenskaffenhet, etc.

förrättningsförfarandet,underlättatillintestimulerasSakägarna att-
Genomtidhandlingar på rättkomplettain etc.lämnaattt.ex. genom

de sigskall betalasfast prisdetsakägarna är ett anservet attatt som
förrättningenanslutning tilliupplysningarkrävaockså kunna mer

m.m.

sakersättnings-iingåskallvadSvårigheter avgränsaatt ansessom-
anvisningarsvårtolkade samtochdetaljerademedförbeloppen

merarbete hos FBM.

fastställandeviduppkommermerarbetekameraltAdministrativt och-
verksamhetsplaneringuppföljning, m.m.taxor,av

kommunalåterbäring tillmedbeträffandefinnsOlägenheter systemet-
medtill kommunersättningochfastighetsbildningsmyndighet

C-avtal.

klartprisbetalafårkunderdeMissnöje finns hos ett somsom-
ochräkningAnmärkningproduktionskostnaden.överstiger mot
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prövning ärende skall debeteras efter tid eller sak kostarettav om
tid och pengar.

Bristande incitament finns för fastighetsbildningsmyndighetens-
personal till snabb och rationell handläggning eftersom förrättnings-
lantmätaren slipper konfrontera sakägaren uppgiftermed iom
ärendet nedlagd tid.

1980 års lantmäteritaxeutredning förespråkade differentierad tid-en
ersättningstaxa. Denna skulle byggas med utgångspunkt i kost-upp
naderna för olika tjänstemän och arbetsuppgifter med tillägg för utlägg
t.ex. annonskostnader.

En modell med huvudsakligen sakersättningar nuvarande system
verkar istyrande något annorlunda riktning. Efterfrågan koncentreras
då till förrättningar fastighetsägarnas bedöms överstiganyttavarav
sakersättningarna, medan förrättningar där inte tillnårnyttan upp
sakersättningens nivå knappast kommer till stånd. Effekten blir således

efterfrågan koncentreras till lönsamma förrättningaratt och lönsam-att
hetsgränsen bestäms fastighetsbildningsmyndighetens genomsnitt-av
liga kostnader för dessa förrättningar.

Teoretiskt kan det enligt utredningen möjligt låtasett att nyttanvara
för varje förrättning bestämma hur ersättning skall betalas.stor som
I praktiken det dock förenatär med besvär fastlägga hurstort att stor

åtgärd medför. Modellen skulle kunnanytta leda till mängdatten en
förrättnin vilkas uppenbarligen understiger fastighetsbildnings-nyttagar
myndighetens kostnader blir sökta. Effekten självkostnadstäck-på
ningen blir svårbedömbar.

Utredningen konstaterar vidare finnsdet många exempel påatt
är uppbyggda i flera led. Teliataxor f.d.AB Televerket harsom en

för teleabonnemang med delstaxa fast del, dels rörlig delen en som
beroendeär utnyttjandet. Många el-, och fjärrvärmetaxor ärvatten-av

uppbyggda på motsvarande Dennasätt. lämpar sig förvältyp taxorav
verksamhet med andel fasta kostnader anläggnings- och kapital-stor
kostnader. fastighetsbildningenFör modellen sannoliktär mindre
lämpad, eftersom huvuddelen kostnaderna personalkostnader.ärav

Som inledningsvisnämnts föreslog utredningen avgifterna för deatt
enskilda förrättningarna borde knytas till faktiskade kostnadernamera
än vad falletär med nuvarande sakersättningar. Möjlighetersom att
träffa överenskommelse avgiften borde öppnas.om
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förrättningstyper ofta och i flertalet fallFör förekommersom
medför utredningen fasta avgifterungefär kostnader bör enligtsamma

genomsnittligafasta avgifterna skall sig deDe grunda påtas ut.
kostnaderna för förrättningstypen och innehålla nedlagt arbete, restid,
utlägg och särskilt utrustning. avgifter torde kunna tillämpasdyr Fasta

vid avstyckning eller få lotter för bostads-enstaka någrat.ex. av
ändamål eller vid fastighetsregleringar inom detaljplanelagdasmå
områden överenskommelse. de fall fastighets-och grundas Ipåsom

grundbildningsmyndigheten merarbete eller merkostnadåsamkas
yrkanden, krav högresakägares agerande, ändrade påt.ex.av genom

teknisk standard myndigheten nödvändig, kravvad bedömt påän
avgiftåtgärder vid speciell tidpunkt bör myndigheten fastutöverosv.,

få tidersättning särskild ersättning.ellerta ut

16. Fastighetsbildningskostnadsutredningen1

Fastighetsbildningskostnadsutredningen, lant-konstateradeFBKU, att
följdmäteritaxan fått inslag resultatutjämning bl.a. tillbetydandeett av

tilltillämpningen nyttoprincipen saktaxan medverkat ettsamt attav av
förrättningar. Utredningen fann vidareköpmotstånd enkla attmot

ökadsakägarnas kostnader för förrättning kan minskas genom enen
givetvisintresse medverkasakägarmedverkan. Sakägarnas ärattav

medför kostnader för dem.beroende deras medverkan lägreav om
fördelar iGenom inslag tidersättning i kan nåsstörreett taxanav

Tidtaxa förenklingar vid taxekalkyle-dessa avseenden. medför också
ring samtidigt koppling mellan kostnad ochden bättresom ger en
avgift. Vid användning tidtaxa får fastighetsbildningsmyndig-dockav

i avgiften bli.heten förväg hur kommersvårare Dennaatt stor attange
effekt möjligheterna träffakan dock motverkas utökaatt attgenom

avgifternasavtal storlek.om
tidtaxa enligtSom utgångspunkt för ökad användning bordeen av

utredningen avstyckning förgälla alla åtgärder tomtplatseratt utom av
debiterashus avsedda bebos eller högst familjertvâåretatt runt av en

efter tidtaxa. Vidare i fall fastighetsbildningborde tidtaxa användas de
sker enligt fastighetsplan. avgränsninggällande Med sådan mellanen
saktaxa och tidtaxa ytterligare fördelar deuppnås utöver nämnts.som
I då hänsyn till markägare kan ha betalat upprättandetaxan tas att som

fastighetsplan bör få lägre kostnader för efterkommande fastighets-av
bildning. Vidare minskar de olägenheter påtalats från kommunaltsom
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håll förrättningar i slutna kvarter, där markvärdena höga,ärattom
ofta medför höga kostnader för fastighetsbildningsmyndigheten medan
markägarnas avgifter och därmed ersättningen till kommunen låg.är

anförde vidare införandetFBKU nyttoprincipen har tolkatsatt av
s.k. nödvändiga kompletteringsåtgärder, fastighetsbestäm-så att t.ex.

ning fastighetsregleringoch i samband med avstyckning, skall ingå i
sakersättningsbeloppen. Enligt Lantmäteriverkets uppskattning omför-
delas detta 14 mkr från enkla till kompliceradepå sätt årca per
förrättningar. fann lantmäteritaxanFBKU borde konstrueras såatt att
enkla förrättningar blir billigare för sakägarna. den bakgrundenMot
föreslog utredningen kostnadsöverföringen skulle upphöra.att

Tolkningen nyttoprincipen medför betydande svårigheter vidav
tillämpningen hittillsvarandeden framgår inte minstDettataxan.av av
Lantmäteriverkets taxeanvisningar. förslag innebär blirFBKU:s detatt

bättre koppling mellan medförkostnad och avgift. Förslaget docken
svårigheter i dag avgiften i förväg. för-enklastörre än Attatt ange

rättningar blir billigare medför naturligtvis också komp-att mera
licerade förrättningar blir Eftersomdyrare. utredningen föreslogäven

nedsättningsmöjligheterna fördyringarna inteskulle utökas borde slåatt
igenom fullt ut.

Taxans nuvarande konstruktion grundar sig tolkningpå en av
nyttoprincipen innebär åtgärd, nybildningatt t.ex.som en en av en
fastighet avstyckning eller klyvning, alltid medför lika storgenom

Detta gäller förutsättningarna för fastighetsbildningennytta. oavsett
och de värden den nybildade fastigheten Utred-representerar.som
ningen övervägde ändring nyttoprincipen sådantpå sättett atten av
markvärdena skulle påverka avgifternas avgifterna tillätsstorlek. Om
variera tillmed hänsyn markvärdena vinner fördelenden attman
köpmotståndet fastighetsbildning ochsmå områdenmot som avser
områden med låga markvärden tekniska lösningenmotverkas. Den

ligger till hands avgifternasknyta storlek till denärmast är attsom
uppgifter markvärden redovisas markvärdekartorpåom som som

till grund för fastighetstaxeringen.upprättats uppgifter fastställsDessa
skattemyndigheterna fastighetstaxe-led i den allmännaettav som

ringen.

avgifterAtt relaterade till avviker frånmarkens värdeärta ut som
gällande principer för statlig avgiftssättning avgifternaattnu genom

inte blir kostnadsrelaterade. Vidare blir invecklad. Dessutomtaxan
försvåras taxekalkyleringen. kommer bliDet arbetskrävandeatt mera
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avgiften. Behovetfastighetsbildningsmyndigheten bestämmaför att av
kommer öka. FBKUtransfereringar mellan ochkommun stat att var

utredningenförslag lämnatuppfattningen övrigaden deatt varsomav
fastighetsbildningfungerandeför vältillräckliga åstadkommaatt en

ändring i denna del.därför från föreslåoch avstod någonatt

Remissinstanserna

tillämpningpositiva till ökadremissinstanserFlertalet avvar en
skiljapåtalar svårigheten påtidersättning. remissinstanserFlera att

för åretruntboende.avstyckningavstyckning fritidsfastighet frånav
till vissavstyckningsätgärderavstyckningsåtgärder,Alla eller enupp

ändamål.sakdebiteras och dettaarealgräns skulle kunna oavsett
lämplighetenuppfattningarframförde olikaRemissinstanserna om av

områden.fastighetsplanelagdatidtaxa vid avstyckning inom
för- nack-såvältiddebitering haFörslaget ökad ansågs somom

sina kostnaderförrättning bärdelar. fördel varjeEn är samt attatt
påföljdvid förrättningen ökar medintresse medverkasakägarnas är att

förrättningslant-nackdelförrättningskostnaden sänkas.kan En är att
kosta.förrättning kommerinte i förväg kan vadmätaren enange

utföra beroende påtidEftersom olika långåtgärd kan atttasamma
olika kostnader.förorsaka sakägarnasvårighetsgraden kan åtgärden

Incitamentsskapande16.2 taxor

lantmäteriorganisation prop.propositionen rörandeI en ny
ochtill rationaliserningarmöjligheter1993942214 bl.a. allaattanges

möjligtfrågan detDärmed väcksförenklingar skall tillvara. ärtas om
incitamentlantmäteritaxan skapavia förändrad konstruktionatt aven

totalkostnaden börMinskad osäkerhetför minska kostnaderna.att om
för sakägaren.åstadkommas

fler-självkostnader. DetFörrättningstaxorna baserade påär stora
inteefter saktaxa. skapar någottalet förrättningar debiteras Dennaen

för denförrättningen och därmed kostnadenincitament förbilligaatt
fördelar.främst Denenskilde tidbaserad har tvåsakägaren. En taxa

kostnadstäckning, underexaktförsta det tämligen lättär äratt att en
efter resursslagens löner,förutsättning timkostnaden sättsatt resor,av

inga korssub-fördelenmaterial faktiska kostnader. andraDen är att
kundkategorier, eftersom kostnadernaventioner kan ske mellan olika
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delsNackdelarna tidbaseradidealt exakt. med är atttaxasett tas ut en
effektiviseraincitament för myndigheten verksam-det finns små att

risken för dåliga kundrela-heten marknaden saknar konkurrens, dels
eftersomRisker finns det misstanke slöhet,tioner. uppståratt om

aldrig erfarenhetkunderna har resursåtgångenså någongott avsom
myndighet utföraeftersom föreligger monopol. låtaoch det Attett en

räkning förenat vissa betänkligheter.uppdrag löpande medpå ärett

16.2. l Kostnadsdämpande taxa

för för generellabaserad schablonerEn på resursåtgång någrataxa
kostnadspress.förrättningar kan utformas den skaparsåtyper attav

Riks-kan ske myndigheten i samråd med bl.a.Detta attgenom
resursslagenrevisionsverket skapar kostnadsindex baserat påett

materialkostnader tillkommapersonal-, och eventuellt kan andrarese-
till möjligtdetta index knyts exakta bedömningaroch såatt avsom

resursförbrukning typförrättning. Därefter kan taxan t.ex.per
skrivas förändringen för vissårligen med index med avdrag enupp av

rationaliseringsmöjligheterna.procentuell andel motsvararsom
Minskar kostnadsindexetskostnaderna de ligger lägreså än taxaatt

minus rimligt myndigheten får användaavdragsprocenten detär att
hela, i sineller del dessa medel verksamhet.av, egen

successivt enligtGenom låta avdragsprocenten växaatt t.ex. en
långsiktig statsmakterna möjlighet skapaplan påattges en press
myndigheten minska kostnaderna.att

16.2.2 Kombinerad schablontidtaxa

finns möjlighet till kombination mellan schablontaxaDet också en en
tidtaxa. fall rörligaoch detta bör delas i fasta och delar.I taxan upp
fasta delen den ersättningDen schablon utgörmotsvaras somav en
utföraren för givet rörliga delarnagaranterad uppdrag. Deär ettsom

de kostnader den fasta delen. Föruppstår utövermotsvarar attsom
incitament förskapa utföraren producera till låg kostnadsåatt som

möjligt rörliga i omfatt-bör de delarna endast begränsadersättas en
ning 50t.ex. procent.

detta skapas incitamentPå för myndigheten dels åstad-sätt ett att
komma exakta kostnadsuppskattningar möjligtså kostnadennärsom
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för schabloniserat typfall fastställs, dels undvika överskjut-att extra
arbetstid förande viss fastighetsbildning, eftersom fråndenna dåen

myndighetens sida blir underfi nansierad. Konstruktionen medför också
risken för felbedömningar inte ensidigt hamnar på sakägarna.att

föreliggerOm det viss överkapacitet i verksamheten, schab-måste
lonen baserad genomsnittliga förrättningskostnaderpå nuvarandevara
minskat med den förväntade potentialen till minska kostnaderna.att

incitament förDet angeläget skapa utföraren. Därmedär även äratt
nivån schablonen för ingapå central. Om den lågt finnssätts så det
möjligheter för utföraren producera till kostnad understigandeatt en
schablonen. Därmed skapas inga incitament för utföraren via lågaatt
produktionskostnader kunna del skillnadöverskott mellanta ettav
schablon och produktionskostnad. Schablonen bör förslagsvis fast-
ställas efter förhandling mellan Lantmäteriverket, förrepresentanter
allmänintresset Riksrevisionsverketoch fastighetsbildningsamt om
också i framtiden skall bedrivas i kommunal regi med kom-Svenska
munförbundet. förutsätter konstruktionen förDessutom det ävenatt
den enskilda förrättningslantmätaren skapas incitament bidra tillatt
lägre kostnader, dvs. det viktigt utforma det individuella be-är att
löningssystemets riktigtpå sätt.ett

Återbäringstaxan16.3

Lantmäteritaxan tillämpas både de statliga och de kommunalaav
fastighetsbildningsmyndigheterna. Fakturering sker från respektive
fastighetsbildningsmyndighet medan inbetalning sker till Lantmäteri-
verket. För kompensera kommunerna för kommunala fastig-denatt
hetsbildningsverksamheten enligtkommunerna den kalladeersätts så
återbäringstaxan.

Lantmäteritaxan inrymmer för omfördelning kost-ett system av
förrättningarnader mellan innebär nybildning fastighetsom av genom

avstyckning klyvning.och Systemet innebär förrättningaratt som
medför bildande flera förtomtplatser merbelastas till förmånav
förrättningar enbart medför bildande tomtplats. Förrätt-som av en
ningstyperna inte jämnt spridda landet. Flerlottsförrättningarnaär över

förhållandevis frekventa inom de kommunala myndigheternasär mera
verksamhetsområden vanligtvis Också den omständighetentätorter.
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del de kommunala fastighetsbildningsförrättningarna äratt storen av
belägna inom detaljplanelagda områden har beaktats.

omständigheterDessa har nödvändiggöra återbäringstaxaansetts en
begränsar återbetalningen till kommuner fastighets-medsom egen

Återbäringstaxanbildning. innebär vidare i det fall ersättnings-att
beloppet enligt lantmäteritaxan enligtned kommunenersättssatts

Återbäringstaxanlantmäteritaxan ingen nedsättning ägtsom om rum.
fastställs regeringen efter förslag utarbetas Lantmäteriverketav som av
efter samråd med Svenska kommunförbundet.

De belopp enligt återbäringstaxan avviker från lantmäteritaxansom
dels tilläggsbeloppet för varje fastighetär den femte it.o.m. som-

lantmäteritaxa till 9 115 kr och i återbäringstaxan till 8 630uppgår kr
tilläggsbeloppetdels för varje fastighet den femte därutöver mot-- -

tillsvarande belopp 5 160 kr respektive 070uppgår 4 kr. Samtliga
övriga ersättningsbelopp debiteras efter sak de debiterassamtsom som
efter tid desamma enligt deär två taxorna.

Systemets konstruktion medför differensen mellan lantmäteri-att
och återbäringstaxan i utsträckning beroende verksam-ärtaxe- stor av

heten byggmarknaden.på byggmarkna-De årens nedgång påsenaste
den har medfört differensen har minskat. 198989Under budgetåretatt
uppgick differensen till 2,2 mkr. Beloppet härefterhar minskat och
uppgick under budgetåret 199293 till 1,8 mkr.

föreslogFBKU fortsatt enhetlig inom statlig och kommunaltaxaen
förrättningsmyndighets verksamhetsområden. Utredningen föreslog
vidare återbäringstaxan skulle upphöra. självaKommunerna skulleatt
debitera berörda sakägare självaoch oavkortat behålla avgifterna.
Härigenom skulle den statliga administrationen kunnasystemetav
minska.

Förslaget avveckling återbäringstaxan återfinns iockså detom av
kompletterande remissyttrandet från Svenska kommun-gemensamma

förbundet och Lantmäteriverket.
Om återbäringstaxan skall avvecklas och betalningsströmmarna

mellan och kommun i detta avseende skall upphöra följandemåstestat
frågor klarläggas:

Hur skall kostnadsanpassas Lantmäteriverketssä total-taxan att-
intäkter för avstyckning och klyvning kostnadernamotsvarar

skall inneliggandeHur den orderstocken regleras Utjämnings--
beloppen ingår i kalkylunderlaget för gällande taxa.
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nedsättningarnamedförfaraHur-
behövereventuelltfordringaruteståendemedförfaraHur som-

avskrivas

denvidarepåverkasåterbäringstaxanavveckling attFrågan avavom
upphör.fastighetsregistreringsfunktionensärskilda

restidUtjämning16.4 av

Utjäm-restider.förutjämningssysteminrymmerLantmäteritaxan ett
taxekalkyle-samband mediLantmäteriverketningen sker attgenom

mellankvotenrestidsfaktor. utgörsDennas.k.beräknarringen aven
tidrestiden och deninnefattarinteochdebiterbartidden är somsom

åtgärden.tillknutenärsom
olikaför detiddebiteringsbeloppetpåverkarRestidsfaktorn per-

sakdebiteradedeocksåhärigenompåverkarsonalkategorierna. Det
förrättningarna.

förhållanderestiden i1,0 medförrestidsfaktor är nära attEn som
nuvarandeför denunderlagetliten. taxanmycket Itidtill övrig är

personal-olikade0,96 för0,90 ochtill mellanrestidsfaktornuppgår
kategorierna.

19941993 tilljuliperiodenunderrestidenredovisningEn marsav
fram-0,96. Vidareuppgick tillför riketgenomsnittifaktornvisar att
andellitenrelativtharnorrlandslänenochlänKopparbergsgår enatt

under-Västernorrlands länförundantagmedsamtliga fallrestid i-
syd-ochi mellan-vissa länharriksgenomsnittet. Däremotstigande

Örebro lägstauppvisar denlänrestid.andelförhållandevissverige stor
0,90.restidenlängstafaktorn dvs. den

taxanskall besluta16.5 Vem om

lantmäteritaxan.förgrunderna1971beslut årRiksdagen antog genom
För-förordningregeringenutfärdade taxan.Med stöd härav omen

tillfällen.vid fleraregeringsbeslutändratssedanordningen har genom
änd-storlek haravgifternasänändringarnade fallI avsett annat

behand-frågorsärskildaföregåttsallmänheti taxanringarna att omav
fastighetsbildningslag-iskettändringarelleri riksdagenlats attav

stiftningen.
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Sedan förgrunderna lantmäteritaxan har grundlagantogs en ny
instiftats. Bestämmelserna skatter och avgifter till finns istatenom
regeringsformen förarbetenaRF. Av till framgårdenna bl.a. att
huvuddelen de statliga avgifterna faller inom regeringens kompe-av
tensomráde. När det gäller avgifter riksdagen enligt RF har attsom
besluta medger riksdagenRF delegerar sin beslutanderätt tillattom,
regeringen. Så har skett för flertalet avgifter, bl.a. lantmäteritaxan.
Avgifterna enligt lantmäteritaxan faller dock inom riksdagens kompe-
tensområde.

Riksdagens bemyndigande för regeringen besluta avgifternaatt om
får enligt riksdagsbeslut delegeras vidare till förvaltningsmyndighet.
Så har inte skett beträffande avgifterna enligt lantmäteritaxan. RF
medger också kommun efter riksdagens bemyndigande får beslutaatt

avgifter eller regeringen delegerar beslutanderätt till kommun.attom
Genom föreskrift i lantmäteritaxan har tillämpningen taxanav

överlämnats till Lantmäteriverket. Verket årligenhar till regeringen
lämnat förslag till ändringar i taxebeloppen. Regeringen har i vissa fall
valt höja taxebeloppen eller mindre vad Lantmäteriverketatt änmer
föreslagit.

Riksdagen har således beslutat grunderna för och konstruk-om
tionen medan beslut taxebelopp delegerats tilltaxanav om m.m.
regeringen. I praktiken ligger dock för kalkyleringansvaret taxorav
på Lantmäteriverket. Möjligheter finns för riksdagen enligt 8 kap.att
9 § RF besluta kommun med kommunal fastighetsbildningsmyndig-att
het får självrätt besluta taxekonstruktion och avgifter.att Andraom
alternativ, ligger mellan dagens och nämnda alternativ, kansom vara

riksdagen med stöd 8 kap. ll § RF medger regeringen fåratt attav
besluta avgifterna och delegera beslutanderätten till Lantmäteri-om
verket och kommun med fastighetsbildningsmyndighet.egen

Argument talar för bibehållande den nuvarande ord-ettsom av
ningen fastighetsbildningsverksamhetenär i principatt statligär en
angelägenhet. Avgifterna bör rättviseskäl fastställas enligtav samma
principer i landet arbetet utförs och arbetetoavsett oavsettvar om
utförs myndighet under statligtstår eller kommunalt huvud-av en som
mannaskap.

Som skäl för kommuner med fastighetsbildningsmyndig-att ge egen
het frihet självastörre besluta avgifterna för fastighetsbild-att om
ningen kan anföras nuvarande ordning innebär alltför längt-att en
gående statlig detaljstyrning verksamhet utförs kommunalaav som av
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alltid kom-hellerintetaxekonstruktionerNuvarande geansesorgan.
aspektendensjälvkostnader. Ocksåsinatäckning för attmunerna

till kost-knutnanärvarande börföri gradavgifterna högre än vara
mellanutjämningnuvarandeärendena ochför enskildadenaderna att

fastighetsbildnings-kommunalstatlig ochutförsverksamhet avsom
respektivetillförläggsförtalarmyndighet bör upphöra ansvaretatt

fastighetsbildningsverksamheten.förhuvudman
betänkande,i sitt Nylantmäteritaxeutredning föreslog1980 års

fastighets-medkommuner1982:4,lantmäteritaxa Ds Bo att egen
ställning isjälvständigbordebildningsmyndighet taxe-merages en

alltjämtdockbordeRiksdagentidigare.gälltvadänsystemet som
skerlämpligentaxesättningen vilketprinciperna förbestämma om
iregeringentilldärefter överlåtasuttalanden. börDet att engenom

behövs.bestämmelserutformaförordning de närmare som
bl.a.siglantmäteritaxeutredningen uttalaenligtbörRiksdagen om

åtgärder,vilkatillämpningsområdetaxans-
vilka kostnader,taxeunderlaget-

finansiera ned-förpåslaggenerellasubventionsformer högsta att-
sättningar,

ändamål,förrättningstyper ochnedsättningsändamål-
överenskommelse,tid,ersättningsformer sak,-

föreskrifterutfärdaför regeringen närmarebemyndigande att om-
grunderna för taxan,

Lantmäteriverket ochmedgeregeringenbemyndigande för att-
beslutasjälvafastighetsbildningsmyndighetmedkommun attegen

föreskrifter tillavgifter ochtaxekonstruktion, taxan,om
medkommunfattassamrådsformer innan beslut taxa egenom-

lant-statligamed detsamrådafastighetsbildningsmyndighet bör

mäteriet och
fastig-medkommunräkning uppbördför ochformer egenm.m.-

ombesörja uppbördfå ersätt-hetsbildningsmyndighet självbör av
medankommunenräkninganmärkning prövasningar och mot av

för statliga lant-bibehållas detordning i huvudsak kannuvarande

mäteriets del.

med kalkyle-arbetetkonstaterade vidareLantmäteritaxeutredningen att
Lantmäteriverket. Detliggeri praktikenredan i dagring taxorav

beslutadet formelladelegeradärför naturligt även ansvaret attär att
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taxekonstruktion och avgifter utifrånom regering riksdagochav
angivna grunder för taxesättningen. förhindraFör schablonmässigaatt
avgiftshöj ningar bör dock uppföljning styckekostnader,en noggrann av
andelen debiterbar tid komma till stånd.m.m.

l utredningen redovisades vidare möjlighet till överlantmätar-atten
myndigheten delegera beslut avgiftsnivån för statlig fastighets-om
bildningsmyndighet inom länet. Därigenom kan regional eller lokalen
anpassning ske avgiftsnivåerna med hänsyn till de faktiska kost-av
naderna för bedriva verksamheten.att Detta, ansåg utredningen, skulle
innebära stimulans till rationell verksamhet.en en

I den 31 1987 föreslograpport Lantmäteriverketen mars att rege-
ringen skulle delegera taxesättningen till verket. Förslaget har emeller-
tid inte genomförts.

I budgetpropositionen 1987882100 bil.l3 uttalade föredragande
statsrådet Främst med hänsyn till verksamheten bedrivsatt med
monopol bör regeringen i fortsättningenäven besluta för dentaxanom
statliga fastighetsbildningsverksamheten.

FBKU ställde frågan Lantmäteriverket efter ha fått sådanom att en
delegation skulle ha något verkligt incitament kostnaderna.att pressa
Utredningen besvarade frågan med det i betydande omfattning finnsatt
alternativ till fastighetsbildning. Det bör därför ligga i Lantmäteri-
verkets intresse taxenivån inte stigeratt så köpmotståndet ökar.att Det
skulle medföra verksamhetsunderlaget minskade.att finnsDet
därför inte, enligt FBKU, anledning Lantmäteriverketatt anta att
skulle utnyttja befogenheten besluta tillatt höja avgifternataxan attom
i stället för rationalisera och effektiviseraatt verksamheten. Till detta
kommer effektiviteten kan kontrollerasatt förvaltnings-genom
revision.

Utredningen vidareansåg delegation beslutanderättenatt en av
beträffande lantmäteritaxan kan åtgärd stämmer välses som en som

medöverens de allmänna decentraliseringssträvandena inom statsför-
valtningen. Det är naturligt och befogenheteratt följs iansvar en
organisation. Intresset för resultattänkande aktiveras och härigenom
påverkas effektiviteten i positiv riktning. Utredningen föreslog härför,

regeringen,att eventuellt under övergångsperiod, och efter deten att
regeringen angivit mål och avkastningskrav för verksamheten och vissa
grundläggande regler beträffande taxekonstruktionen, skulle delegera
beslutanderätten vad lantmäteritaxan till Lantmäteriverket.avser
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helaförprincipen medfrångåskälfann i övrigt inteFBKU att en
samrådadock åläggasbordeLantmäteriverketenhetlig attlandet taxa.

Respektiveinför beslutkommunförbundetSvenskamed taxan.om
möjlighetfastighetsbildningsmyndighet borde härutöver större attges

tid.debiteras enligtförrättningari de fallavgiften allaträffa avtal om
hospositivt mottagandei huvudsakdelegering ficktillFörslaget ett

lantmätareföre-Sverigesbl.a.remissorgan,remissinstanserna. Flera
Svenskaföreningen, flera kommunerKommunaltekniskaning, samt

själva skallemellertid kommunernaförordadekommunförbundet att
lantmäteriförrättningar.föravgifterbesluta om

fastighetsbildnings-instämde iremissorgansamtligaprincipI att
avgifternamöjligheter bestämmamyndigheterna borde större attges

inödvändighetförslagetFlera sågenskilda ärenden.i som enorgan
genomförs.användning tidtaxaökadförslagfall FBKU:sdet avom

kommunförbundetsoch SvenskaLantmäteriverketsI gemensamma
fastighetsbildnings-medkommunerremissvar ävenatt egenanges

nivåkonstruktion ochfatta beslutmöjlighetfåmyndighet borde att om
delega-ramdirektiv.givna Enregeringenefterlantmäteritaxanpå av

delegeringGenomdecentraliseringsåtgärd.tion detta utgörpå sätt en
blirochför verksamhetenintressetökartill kommunerna taxan mer

därmed bättrekankommunalakostnadsanpassad. De taxorna anpassas
förhållandena.lokalatill de

inriktningtilli såväl förslagetsedermeraLantmäteriverket har av
anslags-i fördjupadeL194 sin1990-taletverksamheten under som--

i detinnehållet199495-199697 hänvisat tillframställning för åren
remissytt-utarbetadekommunförbundetmed Svenska gemensamt

randet.
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17 Fastighetssystemet som en

kollektiv nyttighet vissasamt

skattefrågor

avsnittI 17.1 behandlas inledningsvis den historiska aspekten pá
fastighetsindelningen redogörs för fastighetsdatasystemetsamtm.m. -
dess uppbyggnad, utveckling och användning. Vidare redovisas de
nyttoeffekter offentligrättslig markindelning och markdoku-som en
mentation medför fastighetsbildningens iroll denna.samt

efterföljandeI de avsnitten redovisas fastighetsskattens omfattning
stämpelskattens omfattning och tillämpningsamt i fastighetsreglerings-

situationer. De avslutande avsnittentvå behandlar vissa administra-
tionskostnader i samband med stämpelskatteuppbörd fram-samt en
ställning frän Lantbrukarnas länsförbund i Dalarna rörande avdragsrätt
vid omarrondering.

17.1 Fastighetssystemet kollektiv nyttighetsom en

Landets indelning i fastigheter och uppbyggda för redovisningsystem
fastighetsindelningen och markägandet bygger långpå tradition.av

Denna har utvecklats bakgrund våra nationella erfaren-mot av egna
heter visar också tydliga inslag utifrån.påverkan Det svenskamen av

för fastighetsbildning och fastighetsredovisningsystemet kan sägas
ingå i europeisk tradition med nationellastarka särdrag.en men

Redan Gustavpå tidVasas påbörjades uppbyggnaden syste-av en
matisk redovisning landets jordbruksenheter. skeddeDetta i de s.k.av
jordeböckerna och syftet med redovisningen statsmaktens intressevar

infordra skatter. Den indelningatt det då fråganav grova som var om
utvecklades successivt. Socken- och bynamn, skattetal och ägarens

kom härvid identifiera de olika skatteobjektenattnamn m.m.
Ändringarna i markindelningen skedde i allmänhet någotutan

offentligrättsligt ingripande även myndigheterna försökte hållaom en
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gick förintejordbruksenheteruppdelningenkontrollviss över att av
långt.

ändamålsenligstyrningför ochallmännas intresseDet mot meraen
lagstiftningitill uttryck densmåningomfastighetsindelning kom som

påbörjades underskiftesverksamhetfram den omfattandedrev som
rationellare ochskapaverksamhetSyftet med denna1700-talet. attvar

till för såväldettajordbruksenheterbärkraftigaekonomiskt gagnmera
enskiftetStorskiftetför statsmakten.folkhushållningen ersattes avsom

fastighetsindelningenOmstruktureringskiftet.följdes laga avavsom
fastighets-tillkomstfastighetsbildningslagensgenomförs efter som

reglering 1970:988.
offentligrättsligt inslagklartskiftesverksamheten hadeGenom ett

fall vadi avsågfastighetsbildningsverksamhetenförts in i vart om-
inslag ocksåmotsvarandeinfördesSuccessivtfastigheter.bildning av

avsöndringar.ägostyckningar ochhemmansklyvningar,vid s.k.
sig alltfastighetsbeteckningar växteidentiteterBehovet unikaav --

1908småningom i årsresulterade1800-talet och såstarkare under
jordregistretmedsyftetl908:74. främstajordregisterförordning Det

för fastighets-underlagstatsrådetenligt föredragande utgöra ettattvar
betydelse ickesig dessinskränkerstatsrådet,anfördeböckerna, men

redaordning ochbringai det helajordregistrethärtill åsyftar attutan
detandra fråndet ock harvarjämtejordförhållanden,i inveckladevåra

härvidSärskilt börfylla.uppgifterviktigasynpunktallmännas att
beskattnings-fastighetskrediten,förbetydelseerindras dessom

jord-ilantmäteriväsendet. Dejordbruksstatistiken ochväsendet,
i fastighets-härigenominfördesidentiteternatillskapaderegistret

fastighetslängder.skattemyndigheternasioch sedermeraböckerna
för denfastighetsbeteckningarunikatillskapandetGenom etttogsav

utvecklingen avgörandevidare steg.
bestämmelserinfördesjorddelningslag1926Genom attårs om

sammanläggningar endastfrånsettfastighetsindelningenändringar i
fastig-tillåtlighet ochvarvid åtgärdernasförrättningkunde ske genom

ochskulle upprättasutformning skulle Kartaprövas.heternas nya
markeras marken.pågränser

offentligrättsligiskefastighetsindelningen skalliändringarAtt
förbud1962 lagårsytterligareordning underströks motomgenom

förstärktesutvecklingfast egendom.sämjedelning Denna genomav
fastighetsbildningslagen denangivnadentillkomsten samt nyaovanav

inskriv-rättskraftökad1970:994.jordabalken Denna senare gav
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ningar i fastighetsböckerna det allmänna i huvudsakattgenom garan-
terade alla inskrivna rättigheter. Som nödvändigt komplement tillett
denna garanti gäller ansökan lagfartatt vid överlåtelse fastom av
egendom kravär för köpets giltighet.ett

Genom uppbyggnad det ADB-baserade fastighetsdatasystemetav
bl.a. inrymmer den informationsom tidigare redovisades i jord-som

och stadsregistren och i fastighets- och tomträttsböckerna samt genom
koordinatsättning fastigheternas centralpunkter, skapas bl.a.av dels en
ökad tillgänglighet till informationen, dels förutsättningar för att
fastighetsredovisningen skall bli kärna i integreratstörreetten sam-
hälleligt informationssystem.

Denna uppbyggnad har skett för Varjesteg utvecklingsstegsteg.
har föregåtts ställningstagande till åtgärdens individuellaav lönsamhet.
De starka synergieffekter föreligger mellan de olika med-som stegen
för totaleffektenatt är större än deleffekterna respektivesumman av av

Inte minst möjligheternasteg. koppla informationatt frånsamman
olika register med lägesanknuten information och bearbeta ochatt
analysera informationen med hjälp GIS har ökat nyttoverkningarnaav

de tidigare Möjlighetenstegen.av använda fastighetsdatasystemetsatt
informationsinnehåll on-line har vidare skapat förutsättningar för bl.a.

förenklad hantering fastighetsanknutnaen bankärenden inomav bank-
och kreditväsendet.

Efter introduktionen fastighetsdatasystemet har detta komplet-av
medterats modernt planregisterett och pågår uppbyggnad ettav

basregister byggnader.över
Användningen fastighetsdatasystemet har beskrivits bl.a.av i FDS-

utredningens betänkande Fastighetsdatasystemets datorstruktur SOU
1992:34. Härvid bl.a. betydelsen för de ianges ajour-systemet
hållande myndigheterna, framför allt fastighetsregistermyndigheterna,
inskrivningsmyndigheterna. Vidare används fastighets-systemet av
bildningsmyndigheter, banker och andra kreditinstitut, i kommunal
verksamhet planering, planläggning, plangenomförande, fastighetsför-
valtning, kommunala fastighetsinformationssystem m.m., i övrig
statlig verksamhet folkbokföring, fastighetstaxering, statistikproduk-
tion, sektorsmyndigheternas planering länsnivå,på totalförsvaret,
kronofogdemyndigheter m.m., fastighetsmäklare, konsulter inomav
fastighetsområdet bl.a. värderare och fastighetsförvaltande företagav
m.fl.

8 l4-O7Z5
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vadbl.a.utvecklingstendenservissaredovisas avser nyaVidare
iinformationen systemetdärområdenelleranvändningsområden

sammanhangdettaframtiden. Iianvändningfå ökadkommer att
uppbyggna-följdtillbl.a.fastighetstaxeringsområdetbl.a. avnämns

ortspris-förochbyggnaderbasregistret överdetden programnyaav
olikainomGIS-verksamhetförsäkringsverksamhet,beräkningar,

ledningsdrag-ochmiljövård, väg-planering,samhällsområden såsom
analysersocialaochekonomiskasatellitdata,bearbetningning, av

m.m..
betänk-ibeskriverFBKUFastighetsbildningskostnadsutredningen

vissa1990:9 bl.a.SOUfastighetsbildningförKostnaderandet m.m.
mark-ochmarkindelningoffentligrättsligmedfördelargenerella en

inte kanregelifördelarnaHärvid konstaterasdokumentation. att
sektornprivata atteller den utanallmännadentill enbartlokaliseras

båda.inomofta förekommerde
nyttoeffekterföljandeframför alltsynpunkt avallmänFrån noteras

fastighetssystemet:

markinformations-utvecklatalltmeraförgrundvalutgör ettDet-
fastighets-markrättigheter,andraochäganderättrörandesystem

befolkningboende,värdering,och skatt,taxering m.m.kredit,

fullständigochrättvisdifferentierad,förunderlagDet meraenger-
fastighetsbeskattning.

utvecklingenkontrollochstyrningtill allmänmöjligheter avDet ger-
markpolitik.fastlagdgenomförandeoch av en

ochmarkanvändningenplaneringför bättreunderlagDet avger-
olikahanteringendagligadenliksomplanerna,genomförande avav
minstmarken. Intemedhängerfrågorochproblem sammansom
direktmedförbundet systemet,kartmaterial ärdetkommer som

utveck-ochhandläggnings-användning iständigtillindirekt,eller
lingssammanhang.
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privatUr synvinkel på motsvarande följandesätt nyttoeffekteranges

Det underlättar i hög grad alla transaktioner och rättshandlingar-
rörande mark och anläggningar dem lättare, billigaregöraattgenom
och säkrare. Registersystemet möjliggör härigenom effektiven
fastighetsmarknad.

Det säkerhet och skydd ägaren marken och till rättsinne-ger av-
havare. Härigenom underlättas fungerande fastighetsmarknad meden
mark Eftersom säkerhet och tillgångpant. till kapitalsom är två
huvudförutsättningar för investeringar befrämjar sådantett system
investeringar och utveckling.

Det reducerar antalet tvistigheter rörande mark, följer lägre- varav
kostnader och mindre olägenheter för både rättsväsende och en-
skilda.

Fastighetsbildningens primära funktion i detta sammanhang är att
väl definieratgarantera att ett markenheter och markin-system av

formation förblir intakt successiv redovisning alla degenom en av
förändringar föranleds samhällsutvecklingen. Förrättningslant-som av
mätarens uppgift härvid är att

utreda förutsättningarna för viss förändring,en-
besluta tillåtligheten ändringen,om av-
medverka till enheter fåratt lämplig utformning ochnya atten-
förändringar i äldre enheter leder till strukturförbättringar i vid
mening,

rådgivare och förhandlingsledarevara samt-
fatta beslut oenighetnär föreligger i vissa frågor allmänsamt- av
betydelse.

FBKU antal förutsättningarett bör gälla förangav kost-attsom en
nadsfördelning skall uppfattas relevant och stimulera till önsk-som
värda åtgärder inom Dessa förutsättningarsystemets ram. var:

a Parter har väsentlig bör försom nyttaen systemetav svara en
väsentlig del kostnaderna.av
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deingenvinstgivande börhelhetsystemåtgärd ärb Om avsomen
åtgärden.förlora påberörda parterna

böråtgärdsystemförbättrandevinstfördelningKostnads- ochc enav
åtgärden.tillinitiativrättharmissgynna deinte som

böråtgärdsystemförbättrandeinitiativ tillför deRiskend tar ensom
initia-snedfördelas så sättfall intei attochminimeras vart en

vid denfördelarmotsvarandekostnaderriskerartivtagare utanstora
fördelningen.fortsatta

fastighetsdoku-fastighetsbildning ochförnuvarandeDe systemen
Denvillkoren.uppställdainte deenligt FBKUuppfyllermentation

kostnads-ochpekade påspeciellthärvid nytto-FBKUaspekt varsom
påtalade bl.a.Utredningen attberördafördelningen mellan parter.

inomallmännainom den äntorde störrei regelnyttoeffekterna vara
deanmärkningsvärtfann det parteroch attprivata sektornden som

inteprincipioch kommunvinner på statsystemet numeramest --
fastighetsbild-reglerde styrkostnaderna. Trotsbidrar till att som

intressen,allmännatillgodosebl.a.tanke påutformats medningen att
effektivi-Detfastighetsägare.enskildaverksamhetenfinansieras urav

förväntasutredningen, närenligtkan,resultatettetssynpunkt bästa
systemkostnaderna.får bäradelväsentligtillocksåsystemutformaren

intefalli dettaallmännadetrisk förvissdärför finnaskan attDet en
andra harkostnader attdekrafttillräcklig attägnar sompressa
säkerligenenligt FBKU,anledning,finns dennabära. enDet av

och denskerfastighetsbildningdenskillnad mellanbetydande somsom
berättigad.samhällsekonomisktär

jämförbaraandra,iförhållandena någrapekade vidare påFBKU
strukturellagällerdetnäroch konstaterarvästeuropeiska attstater

delbetydligt störreländeri dessaallmännadetåtgärder bär aven
huvudsakiåtgärderstrukturellaSverige. Dessaikostnaderna än avser

tillLantmäteriverksamhet knutenjordbrukssektorn.förbättringar inom
kostnadsfri i mångajordbrukssektorn ärinomförbättringarstrukturella

lantmäteriverksamhetövrigVadstuderade länderna.de avserav
principidennaregelnfå undantag,med attnågrahävdas däremot,

nybildningförstorlekKostnadsuttagetsbetalas sakägarna.skall avav
huvudsakligendock dettyderländernai olikade attnormaltomten
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deär lokala kontorens kostnader debiteras, medan övriga kost-som
nader skulle finansieras med allmänna medel.

Fastighetsbildningen kan del samlatstörreettses som en systemav
för uppbyggnad och ajourhållning data rörande lägesanknutenav
framför allt fastighetsanknuten information. Nyttan de systemav som
byggts inom fastighetsområdet fastighetsbildning,upp fastighets-
registrering, inskrivning
och fastighetsdataverksamhet framträder först i och med data frånatt

används.systemen Det finns det många olika verksamhetsområden
beroendeär fastighetsinformation.som Bland de allmännaav intres-

framför allt och kommunsena stat återfinns bl.a. folkbokföring,- -
fastighetsbeskattning, fastighetsbildning, fysisk planering, inskrivning,
förvärvskontroll. Bland de enskilda intressena återfinns bl.a. fastig-
hetsmarknad, fastighetskredit och marknadsföring.

Med utgångspunkt i att nyttan uppkommer vidsystemetav an-
vändning informationen från kan det diskuterasav systemet inteom
användarna bör för kostnadernastå och dessa fördelasatt mellan de
olika intressenterna efter den varje användarenytta tillgodogör sig.

I detta sammanhang kan nämnas det nuvarandeatt medsystemet
expeditionsavgifter avsnitt 4.2 under budgetåren 198687se till- -
199192 haft kostnadstäckningsgrad ipå genomsnitten 75 procent
variation mellan 71 och 78 procent. För budgetåret 199293 uppgick
kostnadstäckningsgraden till endast 55 Den del kostnadernaprocent. av
för inte finansieratssystemet avgifter har isom stället finan-genom
sierats det allmänna skatter.av genom

17.2 Fastighetsskatt

Redan i de jordeböcker upprättats under Gustav Vasas tidsom skedde
redovisning jordbruksenheteren i syfte ligga tillav grund föratt

skatteuttag. En rättvis och fullständig fastighetsbeskattning ställer krav
på offentlig redovisning markensen användning och indelning.av
Genom uppbyggnad för fastighetsredovisningett systemav och den
folkbokföring baseratär på detta har grunden lagtssom för såväl
fastighets- inkomstbeskattningen.som

Systemet med skatter frånuttag innehav fastigheterav harav
förändrats under historiens gång. Det nuvarande medsystemet uttag

kalladså fastighetsskatt baseradav en på respektive fastighets taxe-



1994:90SOUKapitel 17230

skattstatligFastighetsskatt är1986.infördes under somringsvärde en
skatteuttagetsochberörsobjekttillfaller Desin helheti staten. som

fastig-frånintäkterStatenslopp.under årensförändratsstorlek har
1986 ha legat påunderkraftigt. Frånökathar atthetsskattesystemet

1990 förunder500 mkr8 atttillintäkternamkr ökade3 500 caca
delvislntäktsökningarna är000 mkr.16till drygtpåföljande uppgåår

År ökade1992förändrats.fastighetstaxeringsvärdenaföljd attaven
föruppgifterPreliminära000 mkr.17till knappaintäkterna något

dessa årochförskatteintäkterna ettvart1994och1993 avattanger
000 mkr.16tilluppgåkommer att ca

medbostädersamtligafastighetsskatt på1994 utFr.o.m. tas
ibostädersmåhus,såvälalltsågällertomtmark. Dettatillhörande

Skattesatsen ärlantbruksfastigheter.bostäder påflerbostadshus som
75skallsin utgöra procentitaxeringsvärdet tur av1,5 påprocent som

fastighetstaxe-då allmänföre det årandraunder åretmarknadsvärdet
fastig-mkr10 000Avrundat härrörsker.taxeringsenhetenring avav

flerbostadsfastig-från000 mkr5småhusfastigheter,frånhetsskatten
lantbruksfastigheter.000 mkr frånlochheter

vidtillämpningochstorlekStämpelskattens17.3

fastighetsreglering

skallinteckningbeviljandevidochegendomfastförvärvVid avav
vidstämpelskatt1984:404lagenenligterläggasstämpelskatt om
1,5skattesatsenfastighet ärköpVidinskrivningsmyndigheter. av

juri-vissaFörköpesumman.regelivärdeegendomensprocent av
inteckning ärVid3dock skattesatsen procent.diska ärpersoner

ombe-Uppbördenintecknas.beloppdet2skattesatsen procent somav
expeditionsavgift.medsörjs samordnat uttag av

förCentralnämndenstämpelskattuppbördensamladeDen genomav
DomstolsverketochinskrivningADB-hanteradfastighetsdata

198990 tillbudgetåretunderuppgickinskrivningmanuell
harfastighetsmarknadenkrisen påbl.a.följdTill600 mkr.6 av

till199293 uppgåbudgetåretförsjunkithärefteruppbörden caatt
300 mkr.4

DomstolsverketundersökningstödmedgjordeFBKU somenav
frånuppbördenhälftenuppskattningen stammarföretagit den att av

innebärinteckning. Dettaoch att stats-fastighetsomsättningvardera
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verket under 199293 tillfördes skatteintäkter 2 000 mkr frånom ca
fastighetsomsättningen.

Genomförande förvärv fastett egendom kan ske enligtav av tre
alternativa vägar. Den första innebär förvärvaren ansökeratt om
lagfart vid inskrivningsmyndighet inom område fastigheten ärvars
belägen lantmäteriförrättningutan att erfordras. Förvärvaren påförs
härvid dels nämnda stämpelskatt, dels expeditionsavgift. Lagfarten
kan enbart beviljas vid förvärv hel eller ideell andel fastighet.av av

Den andra vägen, enbart kan väljas i det fall förvärvarensom äger
näraliggande fastighet, innebärannan fastighetsägaren iatt stället

ansöker fastighetsreglering. Detta sker vid den fastighetsbildnings-om
myndighet inom område den fasta egendomen belägen.ärvars Fastig-
hetsreglering kan ske förvärvetoavsett hel eller delom avser av en
fastighet. I detta fall har fastighetsägaren erlägga ersättningsbeloppatt
enligt lantmäteritaxan. Om den förvärvade fasta egendomens areal
överstiger hektar beräknas ersättningenett enligt tid. Vid mindre
ägovidd debiteras regleringen enligt saktaxa minst 180 kr.

Den tredje vägen, det fall förvärvet del fastig-som avser avser av
het inte lämpligen överföres till närbelägensom förvärvarenannan av

fastighet,ägd innebär ansökan först ingesatt avstyckning varvidom
ersättning utgår enligt lantmäteritaxan minst 12 550 kr och här-att
efter ansökan inges lagfart varvid stämpelskatt och expeditions-om
avgift utgår.

En förvärvare kan alltså påverka de kostnadsposter skall liggasom
till grund för genomförandet förvärvet och därigenom också deav
kostnader han måste erlägga. Genom utformasom förvärvet påatt ett
sådant sätt det förvärvadeatt områdets areal överstiger hektarett
kommer debiteringen vid fastighetsbildningsmyndigheten baserasatt

tidsåtgången.på
Frågan hur förvärvare väljer genomföra förvärvenom haren att

bl.a. studerats i under 1990 utförtett examensarbete vid lantmäteri-
sektionen inom Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, KTH.
Härvid studerades 50 förrättningsakter och intervjuades lantmätare och
jurister arbetar med fastighetsbildningsfrågor.som Slutsatsen av
examensarbetet fastighetsregleringsinstitutetär att används för att
sakägare skall undkomma stämpelskatt. Vidare konstateras det vidatt

förrättning endast fastigheternasär slutligaen utformning prövassom
inteoch de mellansteg leder till denna slutliga utformning. Försom att

syftetnå med undkommaatt stämpelskatt utformas mellanstegen i
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ytterligareolämpligt Enfall sätt.vissaoch ikrystatfall påflera ett
dålig.blirförrättningsakteniläsbarhetendettaföljd är attav

anförde1281969:fastighetsbildningslagen prop.tillförarbetenaI
skallfastighetsreglering ettbl.a.statsrådetföredragande varaatt

fastighetsbildningsverksamhet,rationellförinstrument somsmidigt
fastig-förförutsättningsituationer. En attolikatillkanlätt anpassas

förutsattssmidiga instrumentbli detskallhetsregleringsinstitutet som
stämpelskatt.medbeläggasskallintemarkförvärvarenansågs attvara

mångakundedetvidare attanförde antasstatsrådFöredragande att
iförbättringarmedförochgenomförsi dagregleringar somsom

markförvärvarengenomförasskulleintefastighetsindelningen om
stämpelbeläggas.skulle

Fastighetsavdel-informationsseriei sinLantmäteriverket har
fastighetsregle-frågan1985 belystmaj8deninformerarningen om

fastighetsregleringHärvid konstateras attskatteaspekter.medringar en
ställsFråganfastighetsägarna.föraspekterskattemässihaibland kan ga

fastighetsbildnings-beaktasskall närsättaspekter på någotsådanaom
fastighets-begärdtillåtlighetenfråganmyndigheten prövar av enom

fastighetsbildningskefall kunnai attskulle såreglering. Det genom
med hänsynanmärkningsvärdförefalleråtgärdensöktadenvägras om

verkningar.skattemässigaåtgärdenstill
konstaterarochfrågor attdessasjälv påLantmäteriverket svarar

skall skeförrättningvidtillåtlighetsprövningenalltid är enattsvaret
skatte-sidoblickar pånågrafastighetsbildningslagenenligtstrikt utan

lagstiftningen.
exempelantalredovisasexamensarbete ettangivet somI ovan

valeteffekterderedovisarochförrättningsakter avbygger på som
visarExemplenskattesynpunkt. attfårfastighetsregleringsinstitutet ur

exploateringssitua-ianvändssyftei dettafastighetsregleringsinstitutet
överlåtelsebolag,kommunalaochkommunmellanregleringartioner,

Denskogsbruksfastigheter.förochbebyggelseändamålförmarkav
fleraexempel tillvissaiundgår uppgårförvärvarnastämpelskatt som

miljoner kronor.
saknas.skattelindringseffekten ärtotaladenhurBeräkningar storav

storleksord-isigdet rörkanuppskattning attmycket omEn varagrov
40-45 mkr år.ningen per
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17.4 Administration stämpelskattav

Uttag stämpelskatten sker samordnat med expeditions-av uttag av
avgifter. Inom områden med det ADB-baserade inskrivningsregistret
ombesörjer Centralnämnden för fastighetsdata stämpelskattuttaget.
Inom övriga delar landet sker det inskrivningsmyndigheter-av genom

försorg. kostnaderDe förorsakar ingår i det underlaguttagetnas som
ligger till grund beräkning expeditionsavgifternas storlek.som av

FBKU ifrågasatte det rimligt expeditionsavgifterna,attom var som
i övrigt finansieraavsåg för fastighetsregistrering,att ett system
inskrivning, fastighetsdataverksamhet skulle med och finansieravara
stämpelskatteadministrationen. Vid tidpunkten för FBKU:s betänkande
uppgick den årliga kostnaden till 15 mkr.ca

Remissinstanserna har inte funnit anledning ifrågasätta utred-att
ningens förslag i denna del.

Centralnämnden för fastighetsdata har beräknat kostnaden föratt
uppbörd stämpelskatten till 0,2uppgår uppbörds-av procentca av

kostnadenvilket för budgetåret 199293 innebär uppgicksumman att
till i storleksordningen 8 mkr.

I det fall fastighetsverksamheten skall finansieras inom förramen
baserat depå kostnaderett system förefallersystemetsom genererar,

det naturligt kostnaden för uppbörd stämpelskatteratt lämnasvara av
utanför kostnadsunderlaget. Detta innebär visserligen kostnaden föratt
uppbörd stämpelskatter också i fortsättningen finansierasmåsteav

anslag. Skillnaden blir emellertid den detta anslags storlekgenom att
inte läggs till grund för beräkning expeditionsavgifterav m.m.

17.5 Avdragsrätt vid vissa lantmäteriförrättningar

Lantbrukarnas länsförbund i Dalarna har i skrivelse till Bostads-en
departementet den 26 februari 1991 hemställt kommunalskattelagenatt
ändras sådantpå sätt avdrag fårett i lantbruket förgörasatt de kost-
nader viduppstår strukturförbättrande åtgärder. Regeringen harsom
beslutat överlämna skrivelsen till Lantmäteri- och inskrivningsutred-
ningen.

I skrivelsen pekar Lantbrukarnas länsförbund på delatt storen av
det arbete läggs i samband med kalladeså omarronderingsför-som ner
rättningar åtgärderutgör jämställdaär med driftskostnader. Somsom
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beräkningsarbeten.rcgistrerings- ochutrednings-,exempel nämns
liknandei vissa andrade utförsavdragsgillaåtgärderSådana är om

omarronderingsverksamhetensyftet med ärsituationer. Eftersom att
förkostnadernalantbruksföretaget bordei driftenavhjälpa problem av

direktav-möjlighet till sådanaavdragsgilla.direkt Enåtgärderna vara
effekt förpositivopinionshänseendemedföra idrag skulle om-en

medförstrukturverksamhetenEftersomarronderingsverksamheten.
utkomst-för samhället ochadministrativt hänseendeförenklingar i att

länsförbundet,enligt detorde,möjligheterna i lantbruket ökar sam-
positiva.påtagliga ochhällsekonomiska effekterna vara

lantmäteriförrättningar behandladesföravdragsrättFrågan avom
införas inomdirektavdrag skullemöjlighet tillföreslogFBKU attsom

fastighetsbildning,lantmäterikostnader avsågförlantbruket alla som
anläggningsförrättningar.fastighetsbestämning och

det svenskabl.a.till förslaget bygger påmotiveringFBKU:s att
samtidens krav påförvandling förständiglantbruket under mötaär att

genomföratvingaslantbrukarnainnebär bl.a.näringen. Detta att
Genomförandet dessafastigheterna.strukturrationaliseringar på av

fastighetsbild-formvanligtvisnödvändiga åtgärder kräver någon av
lant-för dessa mångaoch kostnadernaningsförrättningar anses av

betraktasi ställetlantmäterikostnaderEftersombrukare hög. somsom
kostnaden,beaktasfastighetförvärvskällaföranskaffningskostnaden

vid be-förstför skogsavdrag,underlagförutom vid beräkning av
säljs.fastigheten Mångarealisationsvinstskattepliktigräkning närav

generationgeneration tillemellertid frånöverförslantbruksfastigheter
ickelantmäterikostnaderna utgörvilket i praktiken innebär att en

avgift.avdragsgill
blir enligt FBKU mångaförhållandennämndaKonsekvensen attav
fastighetsbildningsmyndig-för blandafastighetsägare drar sig att

informellfrågorväljer lösa uppkomnaoch i ställetheten att genom en
tycks ha skettvidare detfastighetsindelning. påtalarFBKU att en

taxeringsmyndigheterna och dessaattitydförändring hos att numera
med fastig-i sambanduppkommeravdrag för kostnadermedger som

fastighetsregleringarna skerdelhetsbestämningar. Eftersom stor aven
avsiktlantbruket medstrukturrationaliseringiled attett avsom en

näringen deteffektiviteten inomoch ärdriftförhållandena ökaförbättra
del denförrättningskostnadernanaturligtenligt FBKU att som en avse

effektuerastekniskt skulle förslaget kunnadriften.löpande Rent genom
före-avdragsgilla driftskostnaderuppräkningtill dentillägg somav
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kommer i punkt 1 första stycket anvisningarna till 23 kommunal-§av
skattelagen 1928:370.

Flertalet de remissinstanser yttrade sig förslagetöverav som
tillstyrkte sådan avdragsmöjlighet införs.att Flera instanser påtaladeen
härvid de positiva effekter avdragsmöjligheten skulle få försom
struktunationaliserings-, omarronderings- och städningsförrättningama.
Lantmäteriverket väckte frågan motsvarande avdragsrätt förom en
ledningshavare vid bildande ledningsrätt medan Sveriges fastig-av
hetsägareförbund ansåg förslaget borde omfatta alla näringsfastig-att
heter.

Östersunds kommun kopplade i sitt fråganyttrande direktavdragom
till frågan nedsättning och ifrågasatte denna dubbla stimulansom om

erforderlig.var
Som angivits betraktas lantmäterikostnader anskaff-ovan som en

ningskostnad vid beräkning underlag för skogsavdrag i sambandav
med så kallade rationaliseringsförvärv. Motsvarande gäller vad avser
erlagd stämpelskatt vid sådant förvärv. i

Syftet med skogsbeskattningen beskattaär skogens tillväxt ochatt
inte det skogskapital fanns fastighetenpå vid förvärvet. Det ärsom
emellertid lämpligtsvårt på skiljasätt kapital frånatt tillväxt. Av
denna anledning har skogsavdrag införtsett på schablon-ettsom
mässigt sätt undanta kapitalet från beskattning.att Underavser en
skogsägares innehav får skogsavdrag göras med sammanlagt 50

anskaffningsvärdet skogsfastigheten.procent på innebärDettaav att
halva köpeskillingen skogskapitalet och den andrarepresenteraanses
hälften tillväxt detta i tidennär avverkningenoavsett äger rum.-

När det gäller hur avdrag skogsägare fårstora degöra år hanen
har intäkter från skogsbruket gäller vanligtvis 50 åretsatt procent av
avdragsgrundande skogsintäkt får dras Den avdragsgrundandeav.
skogsintäkten vid försäljningär lika med hela intäkten. Omrotpostav
skogsägaren avverkat själv och sålt skogsprodukter 60utgör procent

intäkterna avdragsgrundande skogsintäkt.av
Vid kalladeså rationaliseringsförvärv får hela den avdragsgrund-

ande skogsintäkten dras av.
Utgångspunkten för hanteringen lantmäterikostnader i skattehän-av

seende i övrigt deär betraktas kostnad iatt samband medsom en
förvärv förvärvskälla eller för förbättra eller utvidgaav en att en
sådan. Lantmäteriåtgärderna tillför verksamheten bestående värde.ett
Lika lite kostnader för stämpelskatt får dras vid den löpandesom av
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fastighetsbildningsinsatser drasförfår härför kostnadertaxeringen av.
lantmäterikostnadernaemellertidfastighet beaktasavyttringVid enav

realisationsvinst.eventuellberäkningvid av
lantmäterikostnaderpraxisenligt deredovisatFBKU ärSom som

Orsakenavdragsgilla.fastighetsbestämningsförrättningarviduppstår
med förvärv,inte har något görakostnadentordetill detta attattvara

fastig-sig ökarinte iförvärvskällan ochutökningförbättring eller av
värde.hetens
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18 Landskapsinformation som

grundläggande geografisk
information och infrastruktur

Statsmakternas åtagande inom landskapsinformationsområdet har varit
föremål för diskussion under lång tid. Behovet precisera be-attav

och klarlägga ñnansieringsfrågorna har likaledes påtalats.attgreppen
Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler har efterlysts. Nedan redo-
visas frågeställningardenågra härvid förts tal.påav som

18. 1 Landskapsinformationsutredningen

Landskapsinformationsutredningen Linfo-utredningen redovisade i
sitt betänkande Landskapsinformation under 1980-talet 1981:73SOU

förslag till för försörjning med grundläggande, små-ett nytt system
skalig landskapsinformation. Detta innebär försystem att staten svarar

framställning basinformation tidigareängemensam av som mer-
omfattar underlagsinformation formeroch skapas för vidgatatt ett-
användaransvar vad gäller den därpå grundade följdproduktionen.

Utredningens förslag medför förskjutning utbudettmoten av
produkter innehåller aktuella, grundläggande data landskapet.som om
Samhällets inriktas tillhandahålla aktuella basdatamot attansvar mera
presenterade i enklare produkter producera tryckta kartor.än att
Antalet rikstäckande, enhetliga kartverksserier begränsas. Basinforma-
tionen skall produceras kontinuerligt i rikstäckandeoch huvudsak vara
och enhetligt utformad. Informationen skall i princip fritt till-vara
gänglig och huvudsakligen ñnansieras anslag. Användarna börgenom

i fortsättningenäven lämna visst mindre tillbidrag Lantmäteri-ett
verkets samkostnader. Basinformationen bör härvid mot-ses som
svarighet till det allmänna kartmaterialet och benämns allmänäven
landskapsinformation. bör ankommaDet regeringen beslutapå att om
vilka produkter skall allmän landskapsinformation.utgörasom

Linfo-utredningens förslag innebär vidare det skall möjligtatt vara
för Lantmäteriverket LMV träffa avtal med eller fleraatt en av-

följdproduktion,nämargrupper helt eller till någonpermanentom som
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del den landskapsinformationen.återger allmänna Sådan följdproduk-
tion i första hand samordna vissa sektorers speciella behovattavser

landskapsinformation kan också ha allmänintresse. Följd-ettav men
produktionen finansierasskall helt användarna i de delar kostna-av

överstigerderna den allmänna landskapsinformationens anslagsfman-
sierade delar. följdproduktion till huvuddelen finan-Permanent som
sieras med anslagsmedel, utnyttjasbör kunna andra användare änav
de upphovsrättsligaavtalsslutande villkor och efterpå samma samma
regler, den allmänna landskapsinformation.som

Mellan den allmänna landskapsinformationen och följdproduk-
tionen skall dras gränslinje. landskapsinforma-klar allmännaDenen
tionen betraktas samhällsservice finansieraroch statenvara en genom
anslag till Priset reproduktions-LMV. produkternapå såsätts att
kostnader vissaoch andra särkostnader visst bidrag till LMV:ssamt ett
samkostnader påförs kunden. Bidraget bör direkt tillgodogöras LMV,
dvs. verksamheten. Priserna marknadsanpassas med beaktande attav
den tryckta kartproduktionen skall tillhandahållas allmänheten till ett
sådant pris god spridning inte motverkas.att en

följdproduktionAll bör, enligt utredningen, betraktas upp-som
dragsverksamhet och i sin helhet bekostas användarna, frånsett denav
subvention det innebär ingående allmän landskapsinformationattsom
till Avgiftenövervägande del betalas statsmedel. bör bygga påav
principen full kostnadstäckning för varje produkt och priserna sättas

de bidragså täcker dels alla särkostnader dels till andelatt ettger en
LMV:s samkostnader. Också detta bidrag bör tillföras LMV.av
Förslaget innebär vidare högre kostnader kommer över-att att

vältras myndigheter. förfarandeandra innebär emellertidpå Detta
väsentliga fördelar direktkostnaderna belastar användarnaattgenom
och därmed automatiskt till användarinflytandemedverkar bättre påett
produktionen.

Kritiken utredningens förslag ledde till omfattandenågonmot att
kostnadsomfördelning genomfördes. Kartpolitikinte stället arbetadesI
85 fram nedan.se-
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18.2 Kartpolitik 85

Till grund för inom landskapsinformationsområdetLMV:s verksamhet
för 198485-199394 ligger ställningstagande tillåren statsmakternas

för försörjningden plan med grundläggande land-kartor och annan
skapsinformation Riksdagen 1984.ställning till Planen be-togsom

Kartpolitik 85 KP85.nämns -
viktig förEn utgångspunkt planen inriktningen sektors-motvar

övergripande omprioritering anslagen med målet verksamhetenatt
skulle utformas rationalisering samhällsförvaltningenså att statens av
skulle bli möjligt. Syftetså med planen ocksåstor att stats-som var
makterna skulle principerna för prioritering mellan olika in-ange
formationsslag. inrymdesDe verksamheter i planensom var

geodetisk verksamhet,-
ekonomiska kartor,-
topograñska m.fl. kartor,-
flygfoto ortofotokartor,och-
försäljning allmänna kartor,av-
medgivande till följdproduktion,-
utveckling samt-
rådgivning.-

Dessa verksamheter med den delprogramsindelningöverensstämmer
förelåg vid tidpunkt. Härefterdenna har delprogram tillkommitsom

för

Geografiska SverigeData GSD och-
upprustning fastighetsregisterkartor.av-

KP85 innebar ökad satsning landskapsinformationsverksam-påen
heten. årligaDe anslagen räknades från 105 mkr till 124 mkr.upp
Under den första delen perioden tillfördes 3 mkr frånårävenav per
anslaget för stöd till skogsvård. Omfördelning har sedermera skett till
anslaget för landskapsinformation. Till finansieringen verksamhetenav
bidrog också 3,0 mkr frånår Försvarsdepartemenets budget samtper

avtalsreglerad ersättning från Vattenfall med 3,0 mkr Vidareår.en per
förutsågs kart- och nyttjanderättsavgifter 3,3 mkr den delpå årper

överstiger ribban avsnitt 5.2. totala intäkterna viaDe kart-som se-
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nivånyttjanderättsavgifter öka från 5 mkroch bedömdes på årperen
till 7-8 mkr år.per

fast.inom olika områden ladesför verksamhetenMål och planer
landskapsinformationendelden ärLMV:s somavansvar angavs vara

småskalig och grundläggande.
departementschefenbeträffar vegetationskartan uttaladeVad att

medelinte allmän karta. De LMVdenna skulle någonutgöra som
del kostnaden.vegetationskarteringen täckte enbarterhöll till en av

samfmansierningslösning föriVerket fick i stället uppdrag sökaatt en
vegetationskartan.

i samverkan med användarna.tioåriga planen framDen näratogs
positiv användare och An-har uppfattats både LMV.Den som av

rationellt till desina åtgärdervändarna har kunnat på sättettanpassa
kunnat sintjänster planen LMV haroch produkter anpassaanger.som

utvecklingsverksamhet ochverksamhetsplaneringinformation och samt
omkastningar iproduktion långsiktigt fördyrandetill mål utanett

planeringen.

för utbyte18.3 Handlingsprogram ökat av geogra-

fiska data

1988 Statskontoret, BoverketRegeringen 15 september LMV,dengav
landskapsinformation i uppdragUtvecklingsrådet för ULIoch att

förbättra förut-utredningsverksamhet förbedriva försöks- och att
redo-lägesbestämda data Uppdragetsättningarna för utbyte m.m.av

för1990:26 Handlingsprogram ökatvisas i Statskontorets rapport
förslagredovisas bl.a.utbyte geografiska data. I rapporten somav

finansieringprinciper för vid utbytesyftar till klarareskapaatt av
lägesbestämda data.

myndigheter bedriver verksamhetpekar mångaRapporten att
anslag från och medfinansiering, dvs. både medmed blandad staten

tillleder bl.a.inkomster från försålda tjänster och produkter. Detta

myndigheter emellankonkurrensförhållandenoklara ochansvars--
företag,myndigheter privataoch mellan och
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hårdare relationer mellan blandfinansierade och anslagsfinan--
sierade myndigheter. De anslagsfmansierade myndigheterna har
svårare få tillgång till data deatt har inte råd köpa ochatt-

de blandñnansieradeatt myndigheterna får olika roller hanteraatt-
inom myndighet myndighetsuppgifter och affärsverksamhet.samma
Kostnads- intäktsredovisningarnaoch inte alltidär tillräckligt särskil-
jande mellan anslag och uppdrag.

För klarlägga dessa frågor föreslåsatt i handlingsprogrammet

uppdelningatt görs mellan anslagsfinansierade basdataen och-
övriga data intäktsfinansieras,som

regeringen, förslagpåatt respektive myndighet, skall avgöraav-
vilka data skall anslagsfinansieras,som

myndigheter skall fastställaatt kostnader för produktion, lager--
Ävenhållning och distribution sina data. ñnansieringskälla skallav

härledas samt
generella avtal mellan olikaatt aktörer prövas under-sättett att- som

lätta datautbytet.

I betonas bl.a. innan beslut fattasrapporten att nationellt GIS-ettom
koncept måste de funktionella och ekonomiska mellanhavandena
mellan och kommun klarasstat På det finansiellaut. området redovisas
följade problem vid GIS-användning:

Klara principer för avgifter vid utbyte lägesbundna data saknas.av-
Betalningsviljan vid utbyte lägesbundna data fastställa.är svårav att-

De vinsternastörsta inom verksamhetsområdet står hämtaatt genom
samverkan kring de kostsammasteen i informationshante-momenten

ringen. Datafångst och ajourhållning de klartär dyraste momenten,
jämfört med kostnader fört.ex. utrustning och programvara.

Nyttan GIS starktär kopplad till begreppen samordningav och
fleranvändning. Detta innebär bl.a. data endast ska registrerasatt en
gång, ajourhållas på ställe och tillhandahållasett i databaser för
mångas användning för flertal tillämpningar.ett Ju fler gånger en
databas används desto blirstörre kostnads-nyttoeffekten.
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i utbytetaktörernamellanrelationerochmyndighetsrollerKlarare
definierasIeftersträvas. rapportenlägesbestämda data måsteav

samhällssyn-fråndatadatabasersådanabasdatabegreppet somsom
föreslåsdatadatabasertill. Dessatillgånghaangelägnapunkt attanses

Basdatainfrastrukturen.del deningå somgemensammaavensom
kostnadsfritt exklu-skallanslagsmedelmedajourhållsframställs och

distribu-Medför alla.tillgängligadistributionskostnadersive vara
medsambandiuppkommerkostnadertionskostnader somavses

personal-inklusive databärare, samtkopiering transportåtkomst, ny
basersådanabl.a.dettaMotiv för ärför detta. attkostnader ensom

använda-belastaskallrimligen inteskattemedelfinansierats medgång
ytterligare gång.renfinansiären en

definieradebasdatadeklart vadfullständigtmåste görasDet som
blir enligtuppgiftStatsmakternas attrapportenuppgifterna består av.

samhällsintressehar sådatadatabaser,vilka stortettbestämma som
såanslagsfinansierade. Innanskalldevärdesådanteller är att varaav

myndig-åläggaaktuelltinteenligt attdetskett börhar rapporten vara
vid utbyte.ytterligare datauppdragsfinansieraheter att

uppdragsfinansieras. DenkanbasdatainteInformation ärsom
informationen ochanslagsfinansieradefrån denavskiljasklartmåste

väljadåkanProducentenmarknadsmässigt sätt.prissättas på ett
intressentñnansiering ellerexklusive anslag,finansieringskälla t.ex.

lånefinansiering.
utbytesavtalgenerellauppdragsfinansierade data börVad avser

exempelvistecknasdata kunnaanvändareochproducentermellan av
Svenskaochmyndigheterdels mellanmyndigheterstatligadelsmellan

förmallkunnasedan utgöraskullekommunförbundet. Dessa en
myndigheter.statligaochrespektive kommunmellanhängavtal

börkommuner,myndigheter, ävenallaframhållsl attrapporten
såvälgällerinformationen. Dettaförsina kostnaderhärledakunna

oberoendedettadistribution ochlagerhållningproduktion, avsom
kostnads-lättöverskådligaförunderlagfinansieringsformen. Ett

berördamedsamrådfram ienligtberäkningar bör tasrapporten
Stats-Riksrevisionsverket ellerföreslåsRegeringenintressenter. ge

viktigt alladetVidareför detta. är atti uppdragkontoret att ansvara
datadatabaser. Dennasinafinansieringenhärledakanmyndigheter av

ellerstatsbudgetenfinansieringen skett överhärledning genomom-
konkurrens-frånviktig bl.a.intäkteruppdragsverksamhet äregna -

synpunkt.
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Remissinstansema

Handlingsprogrammet för ökat utbyte geografiska data remitteradesav
till antal myndigheter. Några dessa remissinstansersett synpunkterav

finanieringsfrågornapå redovisas nedan.
Såväl Centralnämnden för fastighetsdata CFD Statistiskasom

centralbyrån SCB påtalar den föreslagna uppdelningen i anslags-att
och uppdragsfinansierad verksamhet kan medföra omfattande ochen
arbetskrävande process.

Sveriges geologiska undersökning SGU det viktigtäratt attanser
de databaser eventuellt klassas basdata tillräckligsom som ges en
finansiering.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI attanger
verket initiativpå utredning med uppgift definieraeget startat atten
vad borde verkets myndighetsuppgift respektive affärs-som vara vara
finansierat.

Riksrevisionsverket RRV regeringen bör beslutaattanser om
övergripande principer för vilka data skall anslagsfinan-varasom
sierade. En bättre utgångspunkt denän redovisas i rapportensom

anslagsfinansiering sker grundläggandeatt dataanges vara av som
behövs inom flera samhällssektorer och det samhällsintresseär ettsom

de verkligen finns tillgängliga för alla. Vadatt gäller specifika data
behövs inom enstaka sektor bör det ñnansieringsformensom en vara

inom denna sektor skall avgöra också hur sådana data skallsom
finansieras. Om sektorn anslagsfinansieras kan tänka sig attman
datautbyte ellermed dataförsäljning till sektornågon kan bidraannan
till samfinansiering.en

RRV påpekar vidare det sällan praktiskt möjligt härledaäratt att
alla kostnader till finansieringskälla. Oftast det, med hänsyn tillgåren
de historiska förhållandena, endast schablonmässig för-göraatt en
delning hur kostnaderna finansierats.av

Skogsstyrelsen delar uppfattningen anslagsfinansierad verksam-att
het inte skall belagd med avgifter användarna integör attvara som
utnyttjar informationen. tillkommandeDe kostnaderna för själva
utbytet skall däremot ersättas.

RAÄRiksantikvarieämbetet principen anslagsfinansieradattanser
framställning basdata viktig förutsättningär för den fortsattaav en
beredningen.
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fram tillviktigt kommerVägverket detpåtalar är ettattatt man
olikaförsvårar utbytet mellaninteför betalning datasystem somav

intressenter.
under-vid Stockholms universitetKulturgeografiska institutionen

med i principbasdataanslagsfinansieringviktenstryker enavav
definition.relativt bredfårbasdatakostnadsfri tillgång attsamt en

behandlingFortsatt

i miljö-Handlingsprogrammetställning tillriksdagRegering och tog
förslag199091:90. Delivsmiljöpropositionen god prop.En som

finansiering behandladesangåendei handlingsprogrammetlämnades
dock inte i det sammanhanget.

utbytetför underlättanationella samverkansgruppenDen att av
bildatssedermeraSamGlS-gruppennationellageografiska data som

handlingsprogrammetsverka förhuvuduppgifthar att genom-som
förande.

geografiska dataFinansiering18.4 av

1992:34Statskontoretgeografiska dataFinansieringRapporten av
i syftenationella SamGIS-gruppenutarbetades den att rege-geav
utgångspunkter förprincipiellaringen, myndigheter och kommuner

digitalaavgiftssättningfrágor vadfinansierings- ochhantering avserav
villkorvilkafråga igeografiska central ärdata. En rapporten som

aktuellt med anslags-uppfyllda för det skallskall att envaravara
visaankommabörfinansiering. Vidare klarläggs det att attvem

varitför har bl.aUtgångspunktvillkoren uppfyllda.är rapporten att
förändrats vadförutsättningarna områdetinom avser

hantering tillteknik, från manuell ADB,
offentliga besparingar,

användarfinansiering,tillfrån anslagskultur
renodling myndighetsverksamhet samtav
osäkerhet lönsamhet.om

finansiera databasproduk-motiv tillfinns enligt tvåDet attrapporten
marknadslösningar inteoffentliga medel.tion med Det ärär närena

utnyttjas effektivt.tillräckliga för samhälletsgarantera attatt resurser
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Finansieringen bör i detta fall ske anslag direkt till producentergenom
och avgifterna vid bör marginalkostnaden.uttag motsvara

andra motivetDet tillgångenär till fördata användarnaatt trygga
inom offentligaden sektorn. Finansieringen bör i detta fall överlåtas

de aktuella intressenterna.på Härigenom ökar användarnas inflytande
vad produceras. Finansieringenöver kan ske överföringsom genom

anslag till producenten redan i budgetprocessen, intressent-av genom
bidrag till producenten eller avgifter vid Anslagsöver-uttag.genom
föring intressentbidragoch avtalsreglering de bedömsär sätt som

rimligast det gäller uppbyggnadnär databaser. Intressent-vara av nya
finansiering kan härvid form avgiftsfinansieringses som en av genom

intressentbidraget förtida inbetalningutgöratt användaravgifter.en av
lntressentkretsen behöver självfallet inte enbart begränsas till den
offentliga sektorn.

.
Finns båda huvudmotiven, inte i den utsträckningen deattmen var

för sig motiverar anslagsfinansiering, kan motiven sammantagnaen
förgrund finansiering.utgöra samhällelig Eftersom det i praktikenen

klart skiljaär svårt de huvudmotiventvå från varandra kan detatt
därför i fall fråganmånga blandning olika finansierings-vara om en av
former. Saknas motiven bör produktionen inte offentligt finan-vara
sierad.

Det bör, enligt ankomma denpá begär anslag förrapporten, som
produktion geografiska data påvisa den samhällsekonomiskaattav
lönsamheten. När anslag för produktion bör informationsslag,ges
bearbetningsgrad kvalitetskravoch klarläggas. Vidare det viktigtär att
fastställa vilka produktionssteg grundläggande ochärsom gemen-

för användarna. Härvid framför allt datastrukturering,samma avses
datainsamling ajourhållning. omfattarDe urval ochsamt steg som
bearbetning distribution och användarstöd sådana desamt är att
varierar beroende olikapå användares skiftande behov.

Möjlighet till konkurrens bör skapas klart skilja deattgenom
inledande från bearbetningen, så olika aktörer fåstegen kan tillgångatt
till data lika villkor.

Den grundläggande regeln för statlig avgiftssättning självkost-är
nadsprincipen. Regeringen kan dock besluta avgifterna får sättasatt
lägre. Om databasuppbyggnad och databasförvaltning helt finan-är
sierad med anslag oavsett det skett direkt till producent ellerom
indirekt via användare bör avgift marginalkost-moten som svarar
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avgiftssättning samhälls-naden sådan bedöms denEn störstatas ut. ge
ekonomiska effektiviteten.

uppfattarfast användarna kost-slås många gångerl rapporten att
anslagsfinansieradesärskilt denaderna för data höga. gällerDettasom

till vissa användare valtkostnaderna har lettanvändarna. högaDe att
för utnyttja redan befintliga data.själva digitalisera i stället attatt

finns användar-prissättningen det också osäkerhet hosBeroende på en
utnyttja digitalti utsträckning i framtiden skall kunnavilken dena om

prispolicy finns inte.geografiska etablerad Dettalagrade data. Någon
förhandlingar mellan användaretill tids- och resurskrävandehar lett

och producent.
ställs kravkunna använda data i GIS-sammanhang högreFör änatt

kartproduktion.fråga datorstödd Ju kravdet enbart är störrenär om
informationen, fler använda den. dettaställs desto kan Motpásom

därför angelägetkraven till högre kostnader.leder Det ärstår attatt
finansieringen. Användarehitta balans mellan användarnas krav ochen

basniván för särkostnaderna.med krav bör ståöver
skattefinansierade investeringar begränsat. Sam-förUtrymmet är

kvalitetenhöja effektiviteten ochtidigt det samhällsintresseär ett att
i informationshanteringen.

anslagsfinansierad kartproduk-Historiska motiv för allmän ochen
tion har varit:

framför förkartmaterial för statliga verksamheten, alltBehov denav-
försvaret.

fastighetsredovisningJuridiskaekonomiska aktuell och enhetligen- -
för fastig-för redovisning ägarförhållandenunderlag av m.m.som

fastighetsbeskattning.hetsmarknad och
tillInfrastrukturskäl kartläggning lederallmänen gemensam--

positiva följdeffekter för samhällsutvecklingen.

produktionenalternativa finansiera den grundläggandeDe sätt att av
innebär antingen gradgeografiska studeratsdata större avsom en

avgiftsfinansiering avgifter vid eller intressentfinan-i form uttagav
Intressentfinansieringsiering vid databasuppbyggnaden. kan ses som

form avgiftsñnansiering, där användarnas tillskott utgör enen av
inbetalning avgifter.förtida av

i flera de budgetpropositioner anvisatshar årensLMV senasteav
intressent-finansiera uppbyggnaden geografiska databaser medatt av
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medel. Avtal intressentmedverkan har träffats bl.a.med Försvars-om
makten Blå kartan med Telia f.d. TeleverketAB och Vatten-samt
fall forcerad databasuppbyggnad för den ekonomiska kartan.-

detNär gäller geografiska data det företeelser särskiltär två som
bör uppmärksammas. Det egenskapen flera kanär användaattena
nyttigheten den förbrukas. Det innebär det ineffektivtutan att äratt ett
resursutnyttjande utesluta frånnågon del frånatt att ta nyttornaav
gjorda investeringar.

Den andra företeelsen förekomstenär skalfördelar. Känneteck-av
nande produktionskostnadenär enhet minskar denatt störreper
totala produktionen finnsDet fleraär. skalfördelar i den grundlägg-
ande databasproduktionen. Exempel fördelar med koncentreraden
produktion jämfört med utspridd lägre kostnader ochär ökaden
användbarhet och utbytbarhet data till följd enhetliga redovis-av av
ningssätt och kvalitetsnivåer det finnsNär skalfördelar kanm.m.
kostnader fördelas mellan olika aktörer. För och blir det dåvar en
billigare anlita producent självän producera.att attsamma

Offentligt finansierad produktion bör, enligt övervägasrapporten,
i de fall finnsdet förutsättningar försmå fungerande marknad ochen
det därmed föreligger samhällsekonomisk ineffektivitet. kanDeen
härvid jämföras med investeringar i olika infrastruktur. dettaItyper av
sammanhang med begreppet infrastruktur sådana investeringaravses

ochgörs kommun för bred tillgång till destat att garanterasom av en
digitalt lagrade geografiska data betraktassom som en gemensam
nyttighet basinformation. digitalaDen tekniken minskar bindningen
till den traditionella ochansvarsgränsen mellan kommunstat
1210 000 vilket i sin leder till behov samverkantur störreett av
mellan och kommun.stat

Genom den allmänna kartläggningen har verksamhetersmånga
grundbehov geografiska data tillgodosetts. allmänna kartornaDe ärav
härigenom exempel minstapå förett nämnare mångaen gemensam
användare.

alternativEtt till den traditionella formen intressentfinansieringav
olikaär statliga och kommunala aktöreratt sluter samarbetsavtal med

varandra. I avtalen fördelas produktionsansvaret mellan aktörerna och
dessa får tillgång till data från de övriga de själva lämnarmot att ut
sina data. Avgifterna skulle ansluta till marginalkostnadsresone-ett

Sådan avtalsreglerad produktionssamverkan sker mellan LMVmang.
och Vägverket mellan LMV och antal kommuner.samt ett
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intebetalningsviljan det i dagslägetärBeroende den bristandepå
ajourhållningoch meddatabasuppbyggnadfinansierarealistiskt heltatt

sådanakande årenheller underanvändaravgifter. närmasteInte
enligtomfattning. talar,Dettaiavgifter förväntas bidra någon större

förutsättninglåga underhållasför avgifterna bör attrapporten, att av
ordnasproduktionen kan på sätt.finansiering annatav

föruppfyller villkoreninformationvilkenbestämmaFör attatt som
förinformationsslag analyserasvarjeingå i infrastruktur krävs atten

marknads-ochkostnader,användare,sig antalmed avseende på nytta
innebärkostnads-nyttoresonemangstriktförutsättningar Ett attm.m.

iskall ingåsamhällsekonomisk lönsamhettillde data leder ensom
infrastruktur.

kanberäkningssättskildaenligtfinns,Det trerapporten, som
geografiskadigitala dataavgiftssättningen fördiskuteras gällerdetnär

själv-och helasärkostnadersjälvkostnadmarginalkostnad, del av-
verksamhet.statlig avgiftsbelagdföri allmänhetkostnaden gäller

för produktionkostnad uppstårdenMarginalkostnaden är avsom
kostnad uppstårdvs. denviss produkt-ytterligare enhet somav enen

margi-definition inrymmerdatabas. Pervid ytterligare ett uttag ur en
insattavkastningskrav pååterbetalnings- ellernalkostnaden inte något

samhällsekono-Marginalkostnadsprissättning den störstakapital. ger
miska effektiviteten.

effekternabedömning bör, prövassamhällsekonomisk ävenVid en
marginalkostnader. Att sättaavgifter vadhögre än motsvararsomav

vissainnebärmarginalkostnadenöverstigeravgifter deså attatt
användare utestängs.

självkostnadendelmedfinansieringssystemetOm det nuvarande av
grundläggande kost-till debidragtryckning, distribution samtm.m.

bibehållas denskall närfinansierad användarnanaderna nyaav
, utifrånpreciseraskostnadsunderlagetproduktionstekniken införs måste

liggamed fördel kankostnaderde förändrade förhållandena. De som
från bestämdförädlingenligtanvändarnapå är, t.ex.rapporten, en

databasproduktion, mark-förförvaltningskostnadergrundnivå, vissa
ställer kravleveranskostnader. Omnadsföring och statenuttags-samt

i avgiften.inockså räknasåterbetalning detmåstepå
ochdettatill databeträffar nyttjanderättVad ett stortanges vara

främst tillsyftarnyttjanderättReglernasvårreglerat område. attom
gjort. skallReglernadatabasägare göraskydda de investeringar som

skall kunnaanvändning. Databasägarenotillåtendet möjligt hindraatt
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finansieringen databasen.få in avgifter del iräkna med att avsom en
vissa be-mellanhand gjortRättsläget bedöms oklart närsom en
användasursprungliga för data skallarbetningar utifrån data hansatt

i andra sammanhang.
alternativaFinansiering geografiska beskrivsdataI trerapporten av

enligt nedan.finansieringsmodeller
behövsavgifter innebär alltinfrastruktur med lågaGod att som

medinfrastruktur och producerasinom och kommun räknasstat som
marginalkostnadenAvgifternaoch kommun.anslag motsvararstatav

stimulerartillägg nyttjanderättsavgift. Modelleneventuelltmed av
effekter.geografiska data dynamiskaanvändningen och gerav
behovenhetlig standardiserad. allaProduktionen blir och Om av

anslag.geografiska skall tillgodoses krävs mycketdigitala data stora
finansieringen innebärihop och delarAnvändarna pågår att

intressentfinansiering.produktionen med hjälp Intressenternasker av
till verksamheten läggs heltoch Anslag påhur.avgör när, an-var

skalltill inflytandefår möjlighet vadvändarna. Dessa större över som
intressentfinansieringeninte kan delta iproduceras. användareDe som

risk förtillgodosedda. finnsmöjligheter få sina behovhar Detsmå att
begränsad såväl vad antalproduktionen blir temanatt somavser

rikstäckningenVidare kaninnehållet i dessa. äventyras.
tillsamtliga kostnader innebär anslagenAvgifter täcker att

data upphör. Alla kostnader täcksproduktion geografiska genomav
regi.Produktionen ske i offentlig eller privatdatabaserna. kanuttag ur

till begränsat antal databaser.Modellen leder antagligen ett
nackdelar.redovisade renodlade alternativ enligt harSamtliga ovan

investerings-offentliga besparingar och ökadeI läge med krav påett
intressentmedverkantill produktionsteknik blirbehov vid övergång ny

avgiftsñnansieringoch betydelsefulla.mera

Remissinstansema

Nationellaimyndigheter och organisationer ingår denDe som
tillfälleberettsSamGIS-gruppen antal andra myndigheter harsamt ett

remissinstansernasamrådsyttranden. synpunkter frånlämna Någraatt
återges nedan.

viktigt och modellerpåpekar det tankarLMV äratt att rapportens
konkretiseras materialetutvecklas och kommer attattmen anger

som ingångsvärde i särskilda och den fördjupadeanvändas den rapport
Verketanslagsframställning verket har inge till regeringen.attsom
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användningenochför underlätta åtkomstenkänner attett stort ansvar
fortfarande bristvara.Geografiskageografiska datadata. är enav

uppbyggnadenfinansieratill svårighetenHuvudorsaken detta är att av
de grundläggande baserna.

beskrivningen bör ändrasförVägverket utgångspunktenattanser
indelningenanvändare-producent-statkommun tillfrån

geografiska dataorganisationföretag enbart producerar somsom-
ochofficiella kartor CFD:sanvänds andra t.ex. LMV:s samtav

Satellitbilds produktion,
för singeografiska dataproducerarorganisationföretag egensom-

till andraleverera databiprodukt kanverksamhet, ävenmen som
ochoch Vägverketanvändare kommunert.ex.

data.användare andrasav-

andraocherfarenhetena från fastighetsdatasystemetpekarCFD på att
de s.k.mycket delentydigt visarnäraliggande storattsystem aven

finansieras medanvändareinfrastruktursystemen med måstemånga
anslag.

geografiskagrundläggandeLänsstyrelsen Stockholms läni attanger
beskriv-efterlyserLänsstyrelsenfinansieras med anslag.data bör en

infra-föreslås ingå idataning vilka typer gemensamensomav av
infrastruktur kanligger utanför dennastruktur. de dataFör som

användar-Produktion data bör ske påintressentfinansiering väljas. av
ochtill sektors-därför viktigt anslagvillkor. Det överär att styranas

imöjlighet deltadärigenom fårplaneringsmyndigheter att ensom
för ökadproducenternaintressentfinansiering, ställa krav och utsätta

konkurrens.
utnyttjandettilli viktig orsakinstämmer slutsatsenSCB attatt en

fastavarit relativt kangeografiska i Sverige blygsamdata attvaraav
datautnyttjandet intedataproduktionenför finansiering ochprinciper av

kallasfinansieringsmodellförordar denhar utvecklats. SCB att som
finan-huvudsakligaavgifter blir deninfrastruktur med lågagod
efter-intressentersieringsformen för den grundläggande, mångaav

fiera skälvidare detfrågade informationen. SCB äratt avanser
medinformation finansierasframtagningen dennanödvändigt att av

SCBåtminstone i uppbyggnadsskede.anslagsmedel attett anser
finansieringen, enbartalternativet ihop och delaranvändarna går

efterfrågasdatai fråga i fall där det sigbör komma de rör avom som
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fåtal nyttjare och inte kanett karaktäriseras grundläggande.som som
Modellen har också i övrigt flera nackdelar. Redan måttligt höga
avgifter kommer påverka utvecklingen negativt.att SCB påtalar
slutligen vikten det utvecklas finansieringsmodellatt medförav en som

minimum avtal,ett regleringar och ekonomiska transaktionerav
mellan producenteranvändare data.av

Skogsstyrelsen framhåller grundläggande geografiska data skaatt
anslagsfinansierad. Enbart kostnaderna för delvara anslags-att ta av

finansierade data bör belasta användarna. Intressentfinansiering bör
användas vid fördjupad produktion geografiska data eller dåav pro-
duktionen grundläggande data önskas påskyndas.av

SGU stöder slutsats motivetrapportens när den samhälls-äratt
ekonomiska effektiviteten bör anslag till producenten. deAvges
alternativa finansieringsmodellerna med intressentmedverkan överfö-är
ring anslag i samband med budgetprocessen föredra. Grundnivånav att
i geografisk databas bör finansieras anslag till producenten,en genom
medan tilläggsnivåer eller forcering bör finansieras intressent-genom
bidrag. Den grundnivå basnivá avseende informationsinnehåll,
bearbetningsgrad kvalitet bör täckas offentligasamt medel börsom av
definieras tydligt för varje databas. börDet således inte föreligga
tveksamheter gränssnittet tilläggsnivån vilken bör intres-motom var -
sentfinansieras går. SGU det viktigtär det finnsatt vissaattanser-
nationella geografiska databaser tillgängliga för alla och utveck-att
lingen och underhållet dem säkerställs anslag till ansvarigaav genom
producenter. Avgifter överstigande marginalkostnaden vid kanuttag
endast till del täcka kostnaden för databasuppbyggnaden. De kund-en

där de största samhällsekonomiska besparingarna kangrupper göras är
ofta deäven köpsvagaste och kommer siktpå inte få relevantatt
information vid sig modellen avgiftsfinansiering eller intressent-vare
ñnansiering. Den modell SGU den största samhälls-som anser ge
ekonomska God infrastrukturärnyttan med låga kostnader.

ULI bl.a. diskussionen kostnadsunderlagetatt borde haanser om
utvecklats vad gäller kostnader för anpassning och förädling dataav
från gällande grundnivå, kostnader för förvaltning, marknadsföring,en

och leveransuttag data Sedan kostnadsunderlaget väl ärav m.m.
definierat återstår det hitta prissättningsmekanismeratt uppfattassom

skäliga och rättvisa och samtidigt förutsättningarsom denåattger
intäktsmål för respektive verksamhet.satts En ytterligaresom upp
frågeställning inte belysts deär ekonomiska relationerna vidsom
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registrering vid källanutvecklingsamägda databaser. En mot
ekonomiska relationernarättighetsfrågorna liksom detorde kräva att

tydliggörs.
RAÃ infrastruktur medväsentligt begreppetdet är attattanser

preciseras.geografiska datadigitalaavseende på

inriktning verk-förslag till18.5 Lantmäteriets av

1990-taletundersamheten

anslagsframställningenförmyndighetsspecifika direktivregeringensI
199697199495-avseende budgetårenför lantmäteriverkStatens anges

tillutförligt detta med hänsynverksamheten bör analyseras attatt mer
landskaps-försörjning ochför med kartorden 10-åriga planen annan

198485 KP85från och med budgetåretinformation gällt sesom -
enligt direktiven bl.a.Analysen bör18.2 i sitt slutskede.avsnitt ärnu

haft undersamhällsekonomiska verksamhetenbetydelseinnefatta den

perioden.

särskiltframtidsanalysframställningensDirektiven vidare attanger
bör bl.a.landskapsinformationsområdet. LMVbehandla övervägabör

allmännalandskapsinformation bör producerasvilken typ somsomav
omfattningi vilkenvidaremotsvarande. Verket börkartor eller pröva
Verket börmed avgifter.finansiera verksamhetenmöjligtdet är att
inom land-tillstatligt uppdrag LMVförslag hurlämnaäven ett

kan formuleras.skapsinformationsområdet
inriktningtillförslagåterfinns iVerkets redovisning LMV:s av

1993:3.L1941990-talet, LMV-rapportverksamheten under
vidmakthålla detutveckla ochövergripande målLMV:s är att

fungerandeför vällantmäteriets delstatliga statens enansvarav
geografiskgrundläggandetillinfrastruktur bl.a. attatt segenom

standard ochform och med deninformation tillhandahålls i den
samhällsbehov.angelägnaaktualitet tillgodosersom

förfår i verkaverket uppdragföreslås bl.a.I attattrapporten
geografiska data.infrastruktur för utbyteetablering nationell avav en

inriktningen börgällerVad GSD attatt varaanges

med olikageografiska databaserdefiniera antaloch bygga ettupp-
klassifi-specificeras ochgeneraliseringsgrad inom vilka innehållet

ceras,
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koncentrera insatserna till förvalta, dvs. ajourhålla dessaatt geogra--
fiska data samt att

frånutgå de geografiska databaserna för skapa eller uppdateraatt-
produktspecifika kartografiska databaser.mer

LMV har påtagit sig mycket betydande uppgifter inom GSD-tre
området. Det gäller projektet forcerad databasuppbyggnad med in-
formation kopplad till den ekonomiska kartan, databaser till Blå kartan
i de nordligaste länen databasuppbyggnad informationmedsamt
kopplad till Gröna kartan. Dessa arbetsuppgifter blir helt dominerande
under första delen perioden och prioriteras.måsteav

Också vegetationskarteringen ipågår enlighet med långsiktiga
projekt för områden. Arbetena kommer sigsträckastora över störreatt
delen nioårsperioden. Staten har hittills anslag tilldelatav genom
vegetationskarteringen betydande medel, produktionen har ävenmen
finansierats lokala och regionala intressenter.av

Verkets förslag innebär i huvudsak att:

GSD byggs förvaltasajourhållsoch i form databaser medupp av-
grundläggande geografisk information och tillhandahålls som en
uppsättning digitala standardprodukter med olika detaljeringsgrad,

och består fleraellerett teman.som var en av

Databaserna skall bl.a. grunden för framställningenutgöra av-
allmänna kartor bildskärm,presenterade på kopia eller i trycktsom
form. Standardprodukternas grundinnehåll och detaljeringsgrad
definieras utifrån de krav bl.a. dessa produkter ställer. Data-som
baserna skall därutöver ha innehållsådant geografiskoch täck-ett
ning det finns brett samhällsbehov linjei med hittillsettsom av
gjorda satsningar och utformadeså de kan användas i GISattvara
och i andra har behov geografisk information isystem som av
digital form.

Vid utformningen de olika standardprodukterna eftersträvasav-
sådana inbördes samband mellan dessa mindre detaljeradatt en
databas i så utsträckning möjligt kan härledas och ajour-stor som
hållas detaljerad databas.ur en mer
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bibehålls.färgseriennuvarandekartsortiment i denrikstäckandeEtt
tillgängliga.vidare allmäntskallKartorna vara

rikt-innehållit följandebl.a.harregleringsbrevårensDe senaste
ekono-snabbt detinföras ärskall såteknikendigitalalinjer: Den som

samarbeteisjälvt ellerLantmäteriet börmöjligt.miskt och praktiskt
geografiskgrundläggandemeddatabaserintressenter byggamed upp

fåmöjligheternasin prövningvidharinformation. Verket attav
funnitverksamhetenfinansieringentillbidra attintressenterna att av

omfattning.marginelliske enbartkanså
åtagandet.offentligadetförviktig utgångspunkt gränsenärEn

omfatta.skabeställningvadhärvid förslag på,Verket lämnar statens
utanförskall betraktasbeställningutanförfallerAllt statens somsom

Produk-marknaden.heltfinansierasfåråtagandet ochoffentligadet av
delinformationgeografisk ärgrundläggandeförvaltningtion och enav

skattemedel.finansierasskainfrastruktur ochsamhällets avav
fastställaverketbemyndigarregeringenföreslår taxaattLMV att

medinformationgeografiskgrundläggandeinnehållandeför produkter
principer:följandefrånutgångspunkt

avkastningskravochdistributionskostnadenAvgiften skall täcka ett-
medförslag LMV,regeringen på ut-årligen bestäms avavsom

upphovsrätt.intresse hävdagångspunkt i attstatens

innehåll,produktensbeaktandedifferentieras medAvgiften av-
enligti skerdagmotsvarande sättanvändningssätt somm.m.

nyttjanderättsförordningen.

geografiskgrundläggandebegreppetdefinierar LMVI rapporten
relationer:nedanståendeutifråni huvudsakinformation

viktigastedetillgodoseefterfrågad,generelltGrundläggande -
detaljerings-vissprofessionella,allmänhetsåvälbehoven som mer

fullständighetviss gradkvalitet ochbestämdförädlingsgrad,och av
aktualitet.viss gradgeografiskinnehållsmässig och samt av

Geografisk lägesanknuten-
sammanställningsbaraellersammanställningarInformation av-

data.
samlings-information användsgeografiskGrundläggande ettsom

lantmäterietstatligadetinformationgeografiskaför denbegrepp som
för vadkriteriernaBeträffandefram.samhällsuppdraghar att taett
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grundläggandeär geografisk information och därmed skall ingåsom
i det statliga lantmäteriets uppgifter hänvisas till Linfo-utredningens
betänkande se avsnitt 18.1 och till KP85 18.2.se Följande
allmänna kriterier kan enligt vägledande för vadrapporten vara som
bör ingå i statsuppdraget:

Allmänhetens tillgång till rikstäckande högkvalitativt och ajour-ett-
hållet allmänt kartmaterial kunnamåste tillgodoses till rimliga
kostnader.

Tillgången till geografisk information måste förtryggas staten,-
kommunerna föroch andra användare.
Marknadslösningar inte tillräckligaär för samhälletsatt garantera att-

utnyttjas effektivt.resurser

LMV god försörjning med geografisk informationatt innebäranser en
kundstyrt utbud finnasmåsteatt lättett åtkomliga och direktav an-

vändbara produkter olika slag. Det gäller både tryckta kartor ochav
databaser. Från databaserna kan antal standarduttag erbjudas.t.ex. ett

förstaI hand bör generella produkter prioriteras. Hit hör GSD i form
digitala standardprodukter och den GSDpå grundade allmännaav

kartornas färgserie. Till de trycka kartorna hör färgseriens fem huvud-
kartserier Gula, Gröna, Blå, Fjäll-, och Röda kartan.-

Allmän kartproduktion har historiskt finansierats med anslag.sett
Mycket starka motiv har förtalat det. för landetEn allmängemensam
kartläggning positiva följdeffekter för samhällsutvecklingen iger stort.
En viktig aspekt allmänhetensär behov intresseoch allmäntannan av
kartmaterial.

En tillövergång produktion databaser innebär inte skälen förattav
anslagsfinansiering minskar, krävstvärt Det storasnarare sats-om.
ningar på databasproduktion, teknikutveckling och Standardisering för

den efterfråganmötaatt hos olikaväxer GIS-användare ochsom
därmed denuppnå samhällsekonomiska eftersträvas.nytta som

Regleringsbrevet intressentfinansiering klaraväganger attsom en
uppbyggnaden databaser. förmåFör intressenterattav att satsa pengar

databasuppbyggnadpå krävs de fär tillbaka.något kanDet sigatt röra
till behovet speciellt anpassad produkt ellerom produkten en ny som

inte finns i sortimentet. Alternativt kan till stånd geografiskman en
omprioritering eller tidigareläggning framtagandet produktav av en
eventuellt kombinerat med lägre avgift för användning. Fören att
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intressentfinansiering ska möjlig det, enligt sigbör LMV, röravara
produkter ligger utanför de med anslag täcktastatenom som av

beställningarna.
När det sig grundinvesteringar infrastrukturkaraktär finnsrör om av
fleradet nackdelar intressentfinansiering. blir komplicerademed Det

förhandlingar, rad intressenter utanför förhandlingarna ochståren
avvaktar eller kan inte delta olika skäl. andra sammanhang,I t.ex.av

specifika finns fåtalsatsningar där det eller intressenter,ettmera en
bortfaller emellertid intressentfinansiering.nackdelarna medmånga av

Fördelarna intressentfinansieringmed bl.a. det uppkommerår att
påtaglig direktkontakt användarna därigenommed ochen mera en

påtaglig marknadsanpassning.mera
Erfarenheter från försök visar emellertid, enligtde årenssenaste

marknaden för intressentfinansiering tillLMV, betydande del äratt en
awerkad. Intressentmedverkan i produktion eller ajourhållning kan
dock komma i framtiden.ökaatt

investeringsbehov enligtEtt klara kan den kapital-sättannat att nya
försörjningsförordningen 1992:406 lån i Riksgäldskontoret.vara
Ränta och avskrivningar lån täckas inkomster i formpå måste av av
rationaliseringsvinster, avgifter eller anslag.

avgifterDe i dag avsedda täcka dels kartavgiftärtas ut attsom
respektive nyttjanderättsavgift, distributionskostnad fördels data.en

avgiftEn kan dock till del finansiera investe-även sättett attvara en
ringar ajourhållningoch Distributionskostnaderna välde-ärm.m.
finierade förtryckta tryckning, lagerhållning försäljnings-kartor och
omkostnader. databaser, inräknasNär det gäller GSD, kostnadert.ex.
för sammanställning och leverans beställaren valt GSDFörsätt.av

för vad ska betraktas distributionskostnad inteär gränsen som som
väldefinierad. finns inte det gäller tryckta kartorDet någonnärsom
bestämd för vilka avgifternakostnader skall täcka.gräns som

återföra till vissaKravet medel statskassan kan i fall motverkaatt
målet ökad användning de allmänna tillkartorna och underlagetom av
dem. Systemet med kart- och nyttjanderättsavgifteroch har också
kritiserats krångligt statligabyta mellan myndig-sättett attsom pengar
heter. Länsstyrelsernas kostnader för databaser fördröjapåståsuttag ur
införandet teknik i verksamheten.av ny

viktigEn utgångspunkt skilja frågor upphovsrätt ochär påatt om
ñnansieringavgiftsuttag. Föreligger avgiftupphovsrätt kan grundas på
upplåtelse nyttja materialet. Oavsett detta kanrätt att taav man en



1994:90SOU Kapitel 18 257

avgift för tjänsten distribuera data, låta användare inatt i data-gåatt
baser för läsa eller göra information.att Båda dessa kanatt uttag av
förekomma för sig eller samtidigt. det finansieringNär gäller finnsvar
ingen direkt koppling till upphovsrätten.

viktigEn utgångspunkt detär förtsannan resonemang som om
för det offentligagränsen åtagandet. förslagLMV lämnar på vad

beställning ska omfatta. Alltstatens faller utanför be-statenssom
ställning skall betraktas utanför det offentliga åtagandet fårochsom
finansieras helt marknaden.av

förslagLMV:s i finansieringssammanhang innebär att:

Regeringen bemyndigar LMV fastställa för produkteratt taxaen-
innehållande grundläggande geografisk information med utgångs-
punkt i följande principer:

Avgiften skall distributionskostnadentäcka och avkastningskravett
årligen bestäms regeringen förslagpå LMV, medsom av av

utgångspunkt i intresse hävda upphovsrätt.statens att

Avgiften differentieras med beaktande produktens innehåll,av
användningssätt på motsvarande isätt dag sker enligtm.m. som
nyttjanderättsförordningen.

Nuvarande modell för återföring intäkter till medersättsstatenav-
avkastningskrav kartkapitalet.på innebärDet modellen med kart-att
och nyttjanderättsavgifter och det s.k. ribbanbeloppet slopas helt och

över- och underskott hanterasatt enligt kapitalförsörjningsförord-
ningen.

Bearbetning och komplettering produkter innehållande grundläg-av
gande geografisk information sker uppdragsbasispå med beaktande av
principen konkurrensneutralitet.om

14-07259
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Kartpolitik 85Uppföljning18.5.1 av

i enlighet medL194 gjordes också,samband med utarbetandetI av
Kartpolitik 85. haruppföljning Dennaregeringens direktiv, aven

Resultatanalys ochKartpolitik 85,redovisats i rapportseparaten -
1993:8.samhällsekonomisk betydelse LMV-rapport

nyttjanderätterupplåtandeFörsäljningen allmänna kartor samt avav
nyttjanderättsavgifteri form kart- ochinte givit de intäkterhar somav

avsnitt 6.4.förutsågs i KP85 se
efterfrågat samhälls-vissa användare harBåde Statskontoret och en

skeskulle kunnavissa kartprodukter.ekonomisk utvärdering Dettaav
resurstill-förför underlagmetodstudie, delvisdelvis utgöraattsom en

föralltbedömts innebärahar dockdelning. sådan analysEn stortett
för utvärde-inommetodutveckling förinslag att ramenrymmasav

ringen KP85.av
kvantifieraförkänd metodfinns enligt inteLMV någonDet att

informationen. Däre-grundläggande geografiskatotaladennyttan av
genomförts.studieroch mindre Igjortshar många ansatsermot

samhällsekonomisk betydelse. Inomredovisassamtliga dessa storen
tillvinster ändacost-benefit-kalkyler visatdelområde harnågot upp

för konventionell. LMV:steknik i ställetför användning digital1:4 av
isituationenanledninginte finnsuppfattning detär att anta attatt

härifrån.avvikerSverige nämnvärt
idet deKP85 vidareuppföljningen tilldenI attseparata anges

de enbartmetodologiska brister ellerfinnsutländska studierna att
användargrupper.smala produkter elleravsett

18.5.2 Remissinstanserna

harremissbehandling. Remissvarvarit föremål för bredL194 har en
från 49 instanser.kommit insåledes

avgränsning begreppettydliginstanser framhållerMånga att aven
principer förinformation liksom klarageografiskgrundläggande

förväsentlig betydelseprissättning datafinansiering och är enavav
framhållerinstansergeografiska data. Fleraanvändningeffektiv av

samhällsange-informationgeografiskgrundläggande ärvidare att en
för vadgränsdragninginfrastruktur. klarareEnlägenhet och utgör som

för varjeinformationgeografisk måstegrundläggande görasär t.ex.
bör intemed användarna. Dettillsammansdatabas. börDetta göras
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finnas tveksamhet vad basinformationär och vadom ärsom som
tilläggsinformation eller hur skall hantera intressentfinansieringman

databasen önskas tidigare planerat.änom
SGU LMV i exempletatt FDU med intressentfinansieringanser

från Telia AB har låtit sig alltför mycketstyras finansiär.externav en
Flera andra remissinstanser kritiskaär till utgivningen Gulaatt av
kartan senarelagts detta till följd FDU-projektet.av-

Statskontoret LMV bör systematiskaatt göra kostnadsnytto-anser
analyser GSD för närmare vadatt utröna effektivtav är i ettsom
samhällsperspektiv. Sådana analyser viktigaär bl.a. för bestämmaatt
vad skall finansieras med anslag. Lånefinansieringsom bör vidare ses

reellt alternativ tillett anslagsfinansiering.som
efterlyserRRV tydligare begreppsanvändning. Det finnsen an-

ledning inte frånutgå begreppetatt GSD. l stället bör innehållet i
statsuppdraget diskuteras utifrån begreppen databaser för allmänna
kartor och databaser för tematiska produkter. Vidare påtalas vikten av

tydlig strategi för ajourhállningen. Enen översyn metoderna förav
beräkning och hantering avkastningskravstatens detpå kapitalav som
läggs i kartframställningen är angelägen. Verket föreslårner deatt
kostnader fortsättningsvis läggs på byggasom databaserattner upp
aktiveras. Härvid bör även övervägas hur avkastningskravett på det
kapital finansierar sådan uppbyggnad databaser skullesom kunnaav
utformas. Underlag bör också fram förtas statsmakternas ställnings-
taganden till vilka ekonomiska villkor skall gälla för avgiftsbe-som
lagda produkter innehållande grundläggande geografisk information.

Överbefälhavaren ÖB dagens för finansieringatt ochsystemanser
prissättning krångligtär och felaktigt. Uppbyggnaden GSD, ärav som

samhällsangelägenhet, bör anslagsfinansieras.en Det rimligtär deatt
intäkter LMV erhåller försäljning produktersom ochgenom av
tjänster helt tillfaller LMV för bl.a. skapa för fortsattaatt resurser
investeringar i bl.a. kompetens, teknik och databasuppbyggnad.

Vägverket framför grundläggandeatt geografisk information inte får
bli hanteringsmässigtså kostnadskrävande ingen har råd användaatt att
dem.

Flera remissinstanser, bl.a. Skogsstyrelsen och Högskolan Luleå,i
olika samhällssektoreratt skall kunnaanser utvecklasom på opti-ett

malt krävssätt det god tillgång till grundläggande geografisk informa-
tion. Detta innebär bl.a. priserna böratt låga restrik-samt attvara
tioner i nyttjandet bör få.vara
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får såinteutnyttjandeochupplåtandepriset för varaSGU attanser
åstadkomms attsamhälletssuboptimering genomhögt resurseratt av

databaser.användare byggervarje egna
förför högtblirprisetförrisknaturvárdsverk attStatens ser en

inklusivesamhällsorganvilka mångatillanvändarebetalningssvaga
räknas.måstemiljövårdsmyndigheterna

förkostnadsuttag görsdetframförkommunUpplands Väsby att som
blivälmycketkanDetalltför högt.ekonomiska kartan ärdenuttag ur

ochkostnadertill lägredatabaserbyggerkommunernaså att egnaupp
kartan.ekonomiskanyttja denfråndärmed avstår att

erfarenheterkommunernaskommunförbundet finnerSvenska att av
kartanekonomiska ärför den attdatabasetableringenforceradeden

byggerkommunernafinnsRiskblir för höga.kostnaderna att egnaupp
innehåll.motsvarandemeddatabaser

digitaladenframhållerlänNorrbottens attLänsstyrelsen i om
be-kommerkostnaderrimligt lågatilltillhandahållsinformationen

dramatisktGIS-teknikiinvestera attanvändarnahosnägenheten att
kommerdatabasuppbyggnaden attförkostnadervarvidöka statens

snabbt.tämligenåterbetalas

anslagsframställningfördjupadeLMV:s18.5.3

199495-199697föranslagsframställningen årenfördjupadedenI
till deanknyterochbygger påhuvudsakiförslagLMVlämnar som

kapitelförslagenL194 redovisadei se-

100199394:Budgetproposition18.6

LMV:s över-15bil.199394:l00, attbudgetpropositionenI anges
kom-denundergripande landskapsinformationsområdetinommål

grundläggandetillhandahållaskallnioårsperiodenmande attvara
till-aktualitetochstandardform,information i dengeografisk som
dendockpåtalarRegeringen attsamhällsbehov.angelägnagodoser

ochkartorproduktiongällerdetplanenlångsiktiga när annanav
ambitions-högbibehållenmedfullföljaslandskapsinformation bör en
regeringenmöjligt ävenregeringen,enligtbör,nivå. Detta omvara

bl.a.talarhuvudalternativ. dettaFörsig till LMV:skan anslutainte
alltjämtproduktivitetökadochrationaliseringarpotential tillden som
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följer med ADB-tillämpningar och successivanya förbättringar av
redan införda system.

Regeringen vidare frågan intressentmedverkanattanser iom
finansieringen landskapsinformation i fortsättningenävenav bör drivas
aktivt.

Produktionen landskapsinformation under den kommandeav nio-
årsperioden bör i utgöra fortsättningstort den pågåendeen av nu
produktionen. Grunden för regeringens förslag det iär LMV:s an-
slagsframställning angivna s.k. nollalternativet med vissa förändringar.

På det sätt LMV föreslagit skall inte längresom översiktskartan i
skala 1:500 000 allmänutges karta. Anslaget försom snabbareen att
bygga de förenklade databaserna inomupp skalområdet 1:10 000 -
1:20 000 förstärks 13 mkr år. Härigenom kantryckningenper denav
ekonomiska kartan i skala 1:20 000 återupptas tidigare. Regeringen
anför vidare uppbyggnadatt databaser är engångsâtgärd,av ävenen

den tidskrävande.är Förvaltningenom databaserna dockärav en
löpande verksamhet. Mot den delen nioårsperioden bör detsenare av
finnas förutsättningar för LMV, efter hörandeatt verkets kartråd,av
omprioriterar medel i början perioden används försom databasupp-av
byggnad. siktPå bör det bl.a. finnas vegetationsdatabas täckeren som
hela landet.

Regeringen påtalar vidare det äratt avgörande för GIS-teknikom
skall bli fullt använd prissättningenatt lagradepå data lämpligtär
utformad. Det ligger samhällsnytta i fleranvändningstor data,av men
för åstadkomma dettaatt krävs bl.a. enhetlig och rimlig prissätt-en
ning. Samverkan är nödvändig för olika användareatt GIS skallav
kunna utnyttja tekniken till rimlig kostnad. Det är angelägeten att
olika GIS-användare har behov visst slag datasom ett samordnarav av
sig i fråga insamling och förvaltning,om iallt syfte minimeraatt
kostnaderna och höja kvaliteten informationen.på Det naturligtär att
LMV initiativ tilltar sådan samverken.

Statskontoret bör enligt regeringen, i uppdragnu, utvecklaatt
metoder för analys landskapsinformationens samhällsekonomiskaav
betydelse.
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inskrivningsutredningenLantmäteri- och18.7

principbetänkandeinskrivningsutredningens Kart-Lantmäteri- ochI
1993:99myndighet bolag SOUi ochfastighetsverksamhetoch anger

följande:utredningen bl.a.

Ambitionendel infrastrukturen.Allmänna kartor och GSD är aven-
skallanslagsfinansierade produktersjälvfalletmåste attvara

därför rimligt kananvändning.möjliga Detbredast är att staten styra
informationen dennaprinciperna för prissättningen på oavsett om

viktigt hävdadigital form. ocksåi i Detlevereras analog eller är att
materialet.upphovsrätt tillstatens

användningbredUtredningens bedömning är statensatt aven-
informa-bästoch GSD uppnåsinvestering i allmänna kartor om

priser konkurrens-tillhandahålls till låga ochtionen i princip på ett
neutralt sätt.

samhälleliga infrastruktureningår i dengeografiska dataFör som-
enhetlig,därförform kollektiv nyttighet GSD bört.ex. ensom en av

prisnivå eftersträvas.och lågkonkurrensneutral

Remissinstanserna

sig i fråganremissinstanserde 20-taletInte någon yttrat omsomav
framfört erinringarfinansieringen har redovisadenågra mot ovan

positivt deti mycketuttalanden. Remissinstanserna stället påettser
framförs i övrigt deangivna följande någraI detsynsättet. av syn-

framkommit remissbehandlingen i dennaförslag vidpunkter och som
fråga.

utredningen inte frågan vilka produkterbelyserRRV noterar att om
anslagsñnansieras.statligt och skall Frågandet är ett somsom ansvar

för digitala produkterskahur långt det statliga förädlingsansvaret gå
riktar sig begrän-ingår i Vissa produkterGSD bör belysas. motsom

användarintressen i samarbete med dessa. I detsade och har utvecklats
,

ñnansieringsbilden för olikafortsatta arbetet enligtbör, RRV, tema-
tiska produkter liksom frågan dessa produkterklargöras, utgör ettom

vidareanslagsñnansieras. pekarallmänt kartbehov ska RRV påsom
utredningen inte diskuterar intressentñnansiering vid produk-att om



sou 1994:90 Kapitel 18 263

tion allmänna kartor ska möjligt i framtiden. Enligt RRVav vara
behövs principiellt ställningstagande itill det framttidenett skaom

möjligt intressentfmansieringmed allmänna kartor.vara av
Boverket pekar på kvalificerad landskapsinformation ound-att är

gänglig för bl.a. samhällsplaneringen. Svenska lantmäteriprodukter
intar härvid framstående plats priserna landskaps-påen men
information i dag relativt högaär i Sverige i jämförelse med i delen
andra länder. tillDet måste förgrund samhällsplaneringen tillhanda-
hållas landskapsinformation i form och kostnadsnivå,på gören en som
det möjligt föräven användare, inte tillhör de resursstarka,mestsom
inte minst kommunerna och den regionala statsförvaltningen, fåatt
tillgång till till fullooch tillgodogöra sig dess innehåll. Detta är storav
betydelse förockså allmänheten.

Försvarsmakten framhåller bl.a. GSD-baser bör fram medatt tas
standardformanslagsmedel och tillhandahållas såväl till allmänheten i

till de företag, organisationer och andra brukare, önskarsom som
vidareutveckla den grundläggande informationen till spccialprodukter

tematiska kartor.t.ex.-
Statskontoret väcker frågan inte långtgående intres-om en mera

sentfmansiering skulle medföra kreativ användningen mer av ex-
empelvis fjärranalys. Statskontoret pekar också detpå accentuerade
beställaransvar genomförs statistikområdetpå och påtalar desom nu
fördelar långtgående intressentfmansiering i kombinationsom en mer
med striktare reglering intressenternas skulle medföra.en av ansvar

Lunds pekaruniversitet de allmännapå kartorna haratt ett stort
värde för såväl allmänheten för iplaneringen samhället. Detsom
gäller såväl vid översiktlig regional planering vid detaljplanering.som
De måste också kunna köpas till sådana priserlåga de fåratt stor
spridning och användning.

Skogsstyrelsen den grundläggande landskapsinformationenattanser
bör anslagsfinansierad. Intäkterna från nyttjande- och upphovs-vara

för denrätter samhället bekostade produktionen blygsamma ochärav
kommer förmodligen till delen frånstörsta hos andraanslag myndig-
heter och kommuner. Grundläggande landskapsinformation som
bekostas samhället skall tillgänglig kostnader förutanav vara upp-
hovs- eller nyttjanderättsavgifter. föreliggerDet inte principiellnågon
skillnad mellan material i analog eller digital form med avseende på
upphovs- och nyttjanderätter. Det enbart frågaär tillövergången om

teknik därför denna rationell och leder tillär högre användbar-attny
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avgiftermedföra högrenaturligtvis inteskallförändringsådanhet. En
kartmaterialet ellerbekostade allmännadetnyttjandetför statenavav

använd-bredtillkommaskall kunnadessamaterial. Förliknande att
distri-föruppstårkostnadertill detillgängligadening bör somvara

prisetbetydelse påfundamentaldata. attbution Det är sam-avavav
blir lågt.produkterbekostadehället

nyttjanderättsavgifter,betalarimligtdetSGU är menattattanser
avgifter kanhöganuvarande. Fördelägre änprisnivån bör vara

samhällsnyttanoptimaladenochanvändare utestängs attinnebära att
Översyn avgif-inte uppnås.infrastrukturinvestering i avstatensav

informationjämförbarmedmyndigheterförsamordnatbör görasterna
och SMHI.exempelvis LMV

understrykaÖstergötlands angelägetdetlänLänsstyrelsen i anser
hämmande påinte verkardet ettsåutformasavgiftssystemet attatt

börvidarebearbetningförkartinformation ävenAlloptimalt arbete. --
inteersättningsnivå över-efterlänsstyrelsernatillhandahållas somen

marginalkostnaden.stiger
tillnyttjanderätterföravgifterGävleborgLänsstyrelsen i attanser

nivåbetydligt lägre änläggas påinformation bördigitalochkartor en
tillämpas.närvarandeförsom

uppbyggnadenviktigtdetnaturvårdsverk är attStatens att avanser
marginal-enligtförsäljasde kanmed anslag såskerGSD-databaser att

samhällsnytta.till bredkommadärigenomkostnadsprincipen och
tillgångbl.aframhåller1992:03 attbyggutredningen MochPlan-

grundläggandeochGISinformationssystemgeografiskatill geome-
miljö-för ökadeförutsättningnödvändigdatabasertriska är en
miljö-ökadförutsätterBl.a.samhällsplaneringen.inomambitioner

hanteringinsamling ochplaneringen ettfysiskainom denhänsyn av
faktaunderlag.stort

ochanalogmellanskillnadenframhållerSkogsindustrierna att
Därför börteknikfråga.bara ärinformation idigital settstort en

skilja sig frånintedatadessanyttjanderättsavgifter för var-typer av
digitaltkostnad förhögreinformation. Enlikvärdigvad gällerandra

fruktbari daghindrarnyttjanderättsavgift ut-data inkllagrade en
data. Dettasådanaanalysbearbetning ochdatoriseradveckling avav

kart-bl.a.vad gällerskogsbruketförkostnaderfördyrademedför
tankespeciellt med pådriften,skogligadenplaneringläggning och av

deninformation t.ex.analogproduktionmotsvarandevissatt av
dragits in.ekonomiska kartan
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lantmäterisektornsSvenska kommunförbundet pekar på att en av
tillhandahålla informa-ibetydelsefulla uppgifter samhället ärmest att

i vidsamhällsplaneringenbasinformation till förtionssystem grund
ochmellanmening. för denna verksamhet delatAnsvaret är staten

effektiv samverkan mellanlandet helhetkommunerna. För ärsom en
ekonomisk be-inomoch kommunerna detta område storstaten av

informationsbaser och andraviktigt tydliggöra vilkatydelse. Det är att
förutsätts tillhandahålla.nyttigheter det allmännasom

pris-tillgänglighet ochfrågorpåtalar behovetULI rörattav som
förtydliga underlagsättning skall klara och och pekar på att somvara

Vidaremarknadsanalys. ULIbör det finnas heltäckandedetta anseren
möjligtnödvändigtför intedet önskvärt sägaär att snarastattatt

klarhet iåstadkomma

information,geografiskvad grundläggandeärsom
vemvilka för denna,ansvarar

ochvemvilka ajourhäller den
skall tillhandahållas.hur den

utnyttjande befintlig informa-vidare smidigtframhållerULI att ett av
avgifter intefrågor nyttjanderätt ochtion i bromsas ärdag att omav

teknik avgifterna för höga.till ochanpassade modern äratt

organisation för lantmäteri- och fastighets-18.8 Ny
dataverksamhet

fastig-lantmäteri- ochRegeringens proposition organisation förEn ny
i begrän-l99394z2l4 enbarthetsdataverksamhet berörprop.m.m.

inomomfattning frågor finansieringen kostnadernasad som avser av
mittlandskapsinformationsområdet. befinna sigVerksamheten anges

tillfrän kartori omvandling traditionell teknik med s.k. analogaen
den framtidadatabasteknik vilket innebär oklarheter föreliggeratt om

för ajour-inriktningen utformningen. gäller huroch Det systemt.ex.
hållning samordningen mellandatabaser skall byggas hur statav upp,

utförasoch kommun skall organiseras och vilka uppgifter kansom
regionalt Vidare i propositionen alla aktörer skalleller lokalt. attanges

tillgång lika villkor.ha till grundläggande allmänt kartmaterial på
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uppgiften avseendedelvispropositionen vidare denI att nyaanges
mätning och grund-rådgivning i frågaregional samordning och om

vunnitutredaren harlandskapsinformation föreslagitsläggande avsom
regeringens uppfattningremissinstanser. Enligt ärgillande mångaav

framställ-effektiviserapunktutredarens förslag dennapå ägnat att
landskapsinformation ochgrundläggandeningen och användningen av

för dettaför krävsdärför genomföras. debör Utrymme resurser som
effektivitetsvinsterutnyttjandeskapas bl.a.bör kunna somavgenom

organisationsförändringen möjliggör.

omsättningstill-finansieringför18.9 Modell av

gångar m.m.

omsättningstill-finansieraprinciperna förEftersom de nuvarande att
för grundläggande kartlägg-till utgifterna denbidraggångar samt

itungarbetat fick LMValltför detaljstyrt ochningen visat sig vara
i samråd199394 i uppdragavseende budgetåretregleringsbrevet att

till modell.redovisa förslagRiksrevisionsverketmed ett ny
1993 redovisar18 oktober LMVtill regeringen denskrivelseI en

ribbankonstruk-kartavgifterna inklusiveförslag innebärande attett
regeringen5.2. Skrivelsen hartionen slopas avsnitt genomavse-

inskrivnings-Lantmäteri- och1994 till19 maj överlämnatsbeslut den
utredningen.

landskapsinformationsom-anslaget tillförslag innebärLMV:s att
Bidraget till denribbanbeloppet.minska det s.k.rådet skall med

avgifterfortsättningenkartläggningen skall iallmänna tas ut genom
förnyttjanderättsavgifterförsäljningen allmänna kartor ochfrån av

försälj-avgiften frånföljdprodukter. Vad gälleroch digitalaanaloga
årligenfastställasförutsätts den skallningen allmänna kartor att avav

prissättningendärmed ingår ifastoch till beloppLMV uppgå ett som
för allmänna kartor.

fastställasnyttjanderättsavgifter skallPrinciperna för uttag avav
beslutasnyttjanderättsavgifternas storlek skallregeringen medan av

understigainte skalltotala bidraget,Lantmäterverket. Det nuva-som
bidrag till den allmännaöverförs årligenribbanbelopp,rande som

försäljning kartorallmännakartläggningen. Kartkapitalet avseende av
finansieringen utnyttjandeskeföreslås bli stället skallslopat. I genom

kredit i Riksgäldskontoret.medräntekontotav
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Riksrevisionsverket har enligt till skrivelsen hörande yttrande denett
20 oktober 1993 inget erinra förslag.LMV:satt mot

18.10 Potential till ökad intressentfinansiering

Olika former intressentfinansiering förknippadeär med olikaav typer
för- och nackdelar. Dessa har beskrivits i avsnitt 8.1.3. Regeringenav

har givit iLMV uppdrag de möjligheterpå till intressent-att ta vara
finansiering föreligger. LMV konstaterar emellertid marknadensom att
för intressentfinansiering till betydande del avarbetad.är Någoten
underlag för sådant ställningstagande redovisasett dock inte.

Användarnas vilja bidra till finansieringen de olika produk-att av
beroendeär vilken informationterna de efterfrågar.typ Förav attav

måstekunna ställning till intressentfinansieringensta möjligheter
användarnas uppfattning innehåll, kvalitet i databasernaetc.om
dokumenteras. Kartrådet och dess medlemmar betydelsefulltär fo-ett

för fånga de användarnas uppfattningatt hur de offentli-storarum om
skall prioriteras. Innan intressentfinansieringens möjlig-ga resurserna

heter definitivt avfärdas bör emellertid marknadsundersökningen
genomföras. En sådan marknadsundersökning skulle bl.a. påge svar

vilken och omfattning informationtyp användarna efterfrågar,av-
vad användarna bereddaär betala för denna information,att-
användarnas priskänslighet och-
i vilken omfattning och i vilken finansiell form användarna kan ut--

intressenter.göra

En marknadsundersökning resulterar i information enligtsom ovan
dessutom väsentligt bidrag till samhällsekonomiskett lönsam-ger en

hetsbedömning.
dettaI sammanhang bör vidare påtalas den målkonflikt före-som

ligger mellan behov finansiering och önskemål möjlig-ettav attom
Åbredgöra användning grundläggande information. sidanen av ena

strävar statsmakterna efter via nyttjanderätts- licensavgifterochatt
respektive krav ökad intressentfinansieringpå avlasta statsbudgeten.
Å andra sidan uttalas strävan stimulera samhällsekono-mot atten en
miskt optimalt utnyttjandet informationen dvs. ökat utnyttj-ettav



268 Kapitel 18 1994:90SOU

statsfinansiellakortsiktigainte endastande. angelägetDet är att
intressentfinansiering.diskussionöverväganden beaktas vid aven

redovisats ierinras vadsammanhang bör ocksådettaI somom
ajourhållnings-intressentmedverkan i formavsnitt 13.2.1 avom

insatser.

Samhällsekonomiska kalkyler18. ll

beroendeframhållit bl.a.avsnitt 185.1 dethar i L194LMV se att
möjligt företainte varitlämpliga metoderbrist tillgångpå påpå att en

efterfrågats.utvärderingsamhällsekonomisksådan som
vidkostnadsnyttoförhållandetstudieromfattandeNågra avmera

information samhälls-geografiskinvesteringar i grundläggande ettur
gjorts i Sverige.ekonomiskt perspektiv har inte

storskaligvidkostnader ochnordisk studie baserat påI nyttoren
kostnads-bl.a.Nordisk Kvantif konstateradeskartläggning, att

genomfördesStudientill mellan 1:1 och 1:4.nyttoförhållandet uppgår
det bästaviktig faktor för1985-1987. uppnåunder perioden En att
använderökar flerfleranvändning.förhållandet Nyttanär som

data.samma
redovisas bl.a.KvantifNordisk II,nordiskI rapport,en annan

Härvid konstaterasnationella databaser.ekonomin kring småskaliga,
geografiskaanvändare nationellafrånbl.a. erfarenheter dagensatt av

dataför aktuellakostnads-nyttoförhållandet denvisardata typenatt av
sig till1:2. studien, begränsartill 1:l,5 ochmellan Iuppgår ensom
vid olikabetalningsviljabeskrivs vidare olika användaresvägdatabas,

ajourhållning,vadambitionsnivåer dataförsörjningenpå t.ex. avser
ifärdigställdKvantifNordisk blevinnehåll och noggrannhet.

december 1990.
låg till1991:1,Basregister byggnaderCFD:sI överrapport som

redovisasdylikt register,grund för ställningstagandet bygga ettatt upp
beräk-harkänslighetskalkyl. Intäkternaintäktskostnads- inklusiveen

användningframtidanyttjares bedömdamed utgångspunkt i olikanats
informationen.av

l4.2.l behandladeavsnittmotsvarande redovisas i den underPå sätt
kalkyl.i drag likartadGFI-rapporten storaen
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sinI verksamhetsberättelse för budgetåret 199293 redovisar SGU
exempel den samhällsekonomiska effektenpå användaett attav

informationen från geologisk karta livslängdunder dess nedan.en se-

Genomsnittlig kostnad för framtagning av
geologisk karta: 2,0 mkr

m2Täckningsområde: 625
Livslängd: 50 år
Antagande iden glesbefolkat områdeatt ett
används: år5 ggr per
Beräknad besparing användning: 0,2 mkrper
Total besparing år: 1,0 mkrper
Total nettobesparing under kartans livslängd: 48 mkr
Nyttakostnad: 24 mkr

T.ex. vid lokalisering vägdragning, kommun vid planering, konsult vidav av av
projektering, kommunlänsstyrelse för bedömning grundvattenskydd,av av av
grusföretaglänsstyrelse för materialplanering.

Kartan används självfallet fler varje tillfällegånger år inteantasper men ge
besparingseffekt medan andra effekt exempletavsevärt större såsomsamma ger

vägdragning.

Motsvarande förexempel tätbefolkat område, där användningett en
20med gånger år sannolik, enligtär skulle SGU:s bedöm-per mer

ning, nyttakostnadskvot 100.påge en
Enligt UnitedUSGS States Geological Survey avsnitten av se-

l0.2.3 utgiven Federal benefits from GIS technology beräknasrapport
den federala förmarknaden frånGIS öka 900 under 1992 tillmUSD

1002 1997.mUSD I redovisas vidare beräkningrapporten en av
effektivitetsvinsterna för de federala myndigheterna vid användning av
digitalt lagrad geografisk information. Effektivitetshöjningen består av

komponenter,två dels kostnadsminskning för redan i dag, påen men
utförda rutiner, effektivitetsvinstersätt, dels tilluppstårannat som

följd tillämpningar inte varit möjliga tidigare ellerattav nya som som
inte skulle ha genomförts GIS-teknik. förstnämndaDenutan posten
kostnadsreduceringen har beräknats till 80uppgå än procentmer av
kostnaden för det traditionella tillvägagångssättet och till 400uppgår
mUSD tillämpningsområdenaår. De beräknas ha kost-ettper nya
nadsnyttoförhållande motsvarande 1:3. Värdet eller förbättradeav nya
GIS-produkter vid federala tillämpningar till i storleksord-uppgår
ningen 3 500 mUSD år.per
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GlS-använ-detta sammanhang kan också deI störstanämnas att
Service, of the ofdarna CIA, U.S. Census, BureauForest Bureauär

Service,Fish Wildlife USGSLand and WaterManagement, -
SoilDivision, Federal Management Agency,Resources Emergency

Conservation Service Environmental Protection dvs.och Agency
inom och miljövårds-flertalet de myndigheter verkar natur-av som

områderna.
samhällsekonomiska lönsamhetsbedöm-kan konstaterasDet att

offentliga i Sverige.ningar används mycket inom den sektornsparsamt
inom både statlig och kom-Behovet denna beslutsunderlagtypav av

munal verksamhet emellertidär stort.
Statskontoret underdetta sammanhang bör påtalas årI att senare

lagt omfattande inom det studerade ämnesområdet.arbete Dettaettner
Är lönsaminvesteringenarbete har bl.a. resulterat i rapporterna

lönsamhetsbedömning investeringarl99l:13 Samhällsekonomisk av
1992:241.199223 Offentliga tjänster värderasoch kan
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19 Utgångspunkter för

finansieringsförslag och

genomförande

I utredningsdirektiven vad finansieringen bl.a Ettanges avser att
särskilt förhållande bör uppmärksammas i finansieringssamman-som
hang betydandeär delaratt berörda verksamheter inriktadeär påav

skapa grundläggandeatt infrastruktur ien utsträckningstorsom
nyttiggörs inom andra delar samhället.av

Begreppet infrastruktur har definierats i kapitel Av redovisningen
i avsnitt 7.1 i kapitel 17 och 18 framgårsamt bl.a. delaratt stora av
fastighets- och landskapsinformationsverksamheten betraktaär att som

infrastruktur.en
En diskussion den samhällsekonomiskt optimala finansieringenom

vid utnyttjandet denna infrastruktur återfinns i avsnitt 7.2.av Av
redovisningen framgår det samhällsekonomisktatt optimala priset bör

baserat på marginalkostnaden, dvs. vadvara det kostar produceraatt
ytterligare enhet eller tjänst. Problemeten medav en vara en en
marginalkostnadsbaserad prissättning emellertidär den leder tillatt ett
finansiellt underskott.

Det kan vidare svårt beräkna marginalkostnadensatt storlek.vara
Marginalkostnaden kan denna anledning behöva definieras påav ett
något annorlunda sätt än vad angivits.som ovan

Från andra utgångspunkter detär angeläget minska belastningenatt
på statsbudgeten. Direktiven således En utgångspunkt skallattanger

avgifter skallatt för största möjligavara del finansieringensvara av
det är angelägetsamt att avgiftssystemet konstruerasatt på sådantett

sätt det långtsåatt möjligt blir direkt koppling mellan utfördsom en
prestation och avgift. Det finns också dessa skäl behov iav attav
viss utsträckning modifiera principen marginalkostnadsprissättning.om
Modifieringen bör syfta till upphov tillatt så välfärdsförlustersmåge

möjligt.som
Av redovisningen i avsnitt 7.2.5 framgår i modifieratatt ett system

bör de fasta kostnaderna eller delar dessa fördelas depå olikaav
tjänsterna hänsynmed till priselasticiteten efterfrågans priskänslighet.
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delskomponenter,tvåbeståskallprisetinnebär enDet att av
fasta kost-finansieringförkomponentmarginalkostnad dels aven

nader.
pris-funktionsåledesbörkomponentenDen avenvarasenare

finan-andellägredestopriselasticitetelasticiteten större av-
kombineravanliga uttagsättetbära. Dettjänsten attsieringen bör av

medkombinationiabonnemangavgifterrörligafasta och är engenom
ocksåtariff.tvådelad Det ärutnyttjandetfaktiskaavgift för det -
kom-användareolikaerbjudaprisdifferentieringmöjligt att genom

tariffer.avgifter,rörligaochfastabinationer avmenyenav
marginalkostnadenöverstigeravgifterskälEtt utatt taannat som

utbudetkan,efterfrågan. Detkundernasfåreffekt dettaden omär
benägenhetavgift, finnas attalltför lågtilltillhandahålls enen

behovet.blirefterfrågan större än
tillbidrarinformationtillgänglig attutnyttjandetEftersom av
målsamhälleligtdet attverksamheter ärangelägna etteffektivisera

intekanInformationenmöjliga.blir denanvändningen största
skäldettaåteranvändas. Det ärochanvändasbarakonsumeras av-

användarepresumtivasådant sättpriserna på attangeläget sätts ettatt
informationutnyttja densig frånavhållerkostnadsskälinte att m.m.av

tillhandahåller.ochsamlatsamhälletsom
fastighets-inomverksamheternafinansieringenföreslårJag att av

förmedenlighetiskerlandskapsinformationsområdenaoch om-en
ställnings-ovanståendepåbyggergrundmodellrådena somgemensam

taganden.
verksamheteremellertid ocksåfinnsområdetstuderadedetInom

marginalkostnadsprincip.efterprissättslämpligenintetjänster envars
fastighetsbildnings-utvecklingsverksamhetviss samtgäller bl.a.Detta

verksamheterdessaföreslårinskrivningsverksamhet. Jag attoch
självkostnad.baseradeavgifter påskattemedel ellerfinansieras med en
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20 Förslag

kapitelI 19 det föreligger vissa problem beräknaattanges att
marginalkostnadens storlek. näraliggandeEtt ocksåangreppssätt, som
innebär förenklad kalkylering, innebär marginalkostnadenatt ersättsen
med uttagskostnaden. l denna uttagskostnad ingår kostnaderna för
marknadsföring, försäljning, ordermottagning, överföring till uttags-
media, lagringsmedia, leverans, fakturering för de allmännasamt
kartorna tryckning.även finnsHär parallell till det nuvarandeen

vid prissättning det allmännasystemet kartmaterialet där uttagskost-av
naden alla kostnader fr.o.m.motsvarar tryckningen. föreslårJag att
uttagskostnaden läggs till grund för prissättningen ifrågavarandeav
information.

Med den nyansering bör ske vid beaktande problemetettsom av
med prissättningssystemet leder till belastningatt statsbudgetenpåen
ñnns det skäl låta användarna, delatt användaravgift,som en av en
bidra till finansiera del deatt grundläggande produktions-en av
kostnaderna. Också här finns parallell till det nuvarande systemeten
för prissättning de allmännapå kartorna. prisetl sådanpå kartaen
ingår nämligen kartavgift utgör bidrag till den grund-etten som
läggande produktionen.

Nivån på användarnas bidrag till finansieringen de grund-av
läggande produktionskostnaderna utifrånmåste det övergripandesättas
målet användningen blir den möjliga,att dvs. bidragetstörsta bör

medsättas utgångspunkt i olika produkters priskänslighet.
Standardprodukter bör definieras och utarbetas på sådant sättett att

i princip valfritt kan levereras valfritt geografiskttema över område
till förhandpå angiven uttagskostnad jämte bidrag till denen ett
grundläggande produktionen.

De produkter det beskrivna prissättningssystemet skallsom ovan
innehållet i fastighetsdatasystemet,är det allmänna kartmaterialetavse

inklusive databaser bildinformationoch i princip samtligasamtm.m.
övriga produkter finansieras inom för statsuppdraget.som ramen
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elleri lagstödprissättningsprinciper krävsdessatillämpaFör att
Avgiftssättningenregeringen.särskilt besluteller iförordning ett av

bestämmel-Vissaprincipbeslut.statsmakternassådantfrånbör utgå ett
ochbeslutetiinarbetashärvidbörnyttjanderättsförordningeniser

bemyndigandeför attövrigt upphöra. Inom ettiförordningen ramen
halantmäteriverket rättdetverkställighetsföreskrifter börutfärda nya

användaravgifterna.produktvisadefastställaatt
myndigheter ärstatligaandraocksånaturligtfinner det somJag att

angivnatillämparlandskapsinformationsområdetinomverksamma ovan
prissättningsprinciper.

digitalilagradeellertrycktakartorna,allmännabeträffar deVad
delprinciper. Enupphovsrättsligavilaavgifterna påbörform, av

landskapsinformationsområdet harinomövergripande målsamhällets
allmännaombesörjer deiuttryck atttagit sigkonkret statenatt

iallmänhetentillhandahålls ettdeochrikstäckandetryckskartorna att
skyddsärskiltbehöverVerksamhetenåterförsäljarnät. ettvälförgrenat

kartavgifterfrånintäktermåluppställtfortsättningsvis nåför ävenatt
statsbudgeten. Ettbelastning pånyttjanderättsavgifter m.m.och utan

finns i dennyttjanderättsavgifteri formskyddmotsvarande somav
framgent.ocksåräckatordenyttjanderättsförordningennuvarande

vadintressevidaredet noterasammanhang attärdetta somI av
1960:729upphovsrättslageniändringtill denförarbetenaanförs i

upprättatsför verkskyddinföratillsyftade avettatt somsom
vissvisaböranförs1973:15proposition statenmyndighet. attI en

Såledesrättigheter.sinautövandetgällerdetåterhållsamhet när av
upphovsrättsineftergeoförhindrademyndigheterna är attattanges

falli sådanaförväntashänseendei dettagenerositet kanoch storatt
samhällsfrågor.viktigabelysaförpåkalladinformationendå är att

iomsättningstillgångarfinansieringförmodelltillförslagDet av
Lantmäteri-kartorallmännaFörsäljning3edelprogram somm.m.av

syftar1993oktober18skrivelse deniregeringenredovisat tillverket
hanteringenförenklaochtransaktionskostnadernaminskatillbl.a. att

Riksrevisionsverketkartläggningen.allmännaåterföringen till denav
dettamig bakomställerförslag. Jagverketserinraingethar motatt

ocksåemellertidföreslår attgenomförs. Jagdetföreslårförslag och att
följdin tillflytermedeldeförskall gällaförhållandemotsvarande som

medeldessaOcksåFörsvarsmakten.tillkartmaterialförsäljning avav
kartlägg-allmännatill dendirektåterförasfortsättningsvisalltsåbör
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ningen. bidragsbeloppDet i Lantmäteriverkets skrivelse börsom anges
justeras bl.a. med utgångspunkt häri avsnitt 20.1.se-

Sammanfattningsvis föreslår jag principerde skall gälla föratt som
det lantmäteriverkets informationstillhandahållande skall författ-nya
ningsregleras. Detta gäller såväl fastighets- landskapsinforma-som
tionsområdet. Avgifterna bör frånutgå uttagskostnad och bidragetten
till den grundläggande produktionen. Avgifternas storlek kan exempel-
vis medsättas utgångspunkt i priskänslighet, datamängd, innehåll,yta,
användning och antal användare. Mina förslag vad principer föravser
finansiering fastighetsbildnings- och inskrivningsverksamhet samtav
för vissa andra verksamheter återfinns i avsnitt 20.2.

20.1 Landskapsinformationsområdet

Enligt lantmäteriinstruktionen har Lantmäteriverket bl.a. framställaatt
och allmänna kartor tillhandahålla uppgifter geodetisk,utge samt av
fotogrammetrisk och kartografisk Enligt regleringsbrevetnatur.
avseende budgetåret 199394 bör det statliga lantmäteriet bl.a. självt
eller i samarbete intressentermed bygga databaser med gmnd-upp
läggande geografisk information. Enligt proposition l99394:lO0
bil. 15, i vilken nioårig plan för landskapsinformationsområdeten
läggs fast, det övergripandeär målet för verksamheten tillhanda-att
hålla grundläggande geografisk information i form,den standard och
aktualitet tillgodoser angelägna samhällsbehov.som

Priset på databas över ekonomisktyta motsvarar etten en som
kartblad till 600uppgår 4 kr avsnitt 5.7. Uttagskostnaden kan medse-
utgångspunkt i redovisningen i avsnittnämnda beräknas tilluppgå ca
800 kr dvs. till 17 Av detta belopp 300 krutgörprocent.ca ca
leveranskostnaden dvs. den kostnad dennärmast motsvararsom
renodlade marginalkostnaden. priset kartinformationenAv på utgör
således 3 800 kr, dvs. 83 kostnad kan betraktasprocent,ca en som

bidrag till den grundläggande produktionenett uppbyggnad,som
ajourhållning och förvaltning. bidragDet inflyter bestårannan som

förtida inbetalningar intressentmedel och ordinarie avgifter.av av
Bidraget har till 27uppgått mkr budgetåret 199293 ochmestsom
bedöms Lantmäteriverket minska kraftigt i framtiden. Tillhanda-av
hållandet sker i dag bl.a. i form leverans band diskettpå ellerav men
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online på sättomfattning skei ökandei framtidenkommer att samma
fastighetsdatasystemet.information frånmedsker som

högtkundernauppfattasprodukterdigitalt lagradeförPriset somav
l2.4.2.avsnittse-

kartbladtopograñskttrycktjämförelse kanSom nämnas att etten
prisHälften dettaCirkapris 43 kr.påharkartanGröna avserett av

lagerhållningochtryckningbestårkostnaderLantmäteriverkets avsom
ochvissa löne-kartavgift 3,70 kr0,5 kr,distribution10 kr, samt

detaljistledet. Avikostnaderhälftenandralokalkostnader. Den avser
tillbidragbetraktaskanandelalltså den ettcirkapriset utgör somsom

frånBidraget9produktionen knapptgrundläggande procent.den
förersättningmedtillsammanstryckta kartorna,försäljningen deav

till s.k.detstatskassannärvarandetillfaller förföljdproduktion, upp
Bidragavsnitt 5.2.4 mkr årdrygtribbanbeloppet somseper -

harBidragetLantmäteriverket.tillfaller däremotribbanöverstiger
ribban. Härutövernivålägre änlegatrad påunder år enaven

fråninflyterkartavgiftersamtligastatskassandirekt tillinlevereras som
tillavgifter uppgårFörsvarsmakten. Dessatillförsäljningen ca

avsnitt 5.4.1,5 mkr år seper -
marknads-utfördLantmäteriverketförsiktig slutsatsEn avav en

lavsnitt 12.4.kartornaallmännaavseende de trycktaundersökning se-
inte framstårsortimentet,för delaråtminstoneallmänheten,är att av-

priskänslig.specielltsom

tillFörslag prissättning

till debidragetbörangivitsutgångspunkterMed de ovansom
allmännatrycktafrån deproduktionskostnadernagrundläggande

prisetböromfattning. Däremotbegränsadi vissökakunnakartorna
kraftigt.sänkasdigitalt lagrade datapå

bl.a.inhämtatutredningensynpunkterbakgrund deMot somav
frågandejag migställer12.42avsnittlänsstyrelserfrån landets se --

finan-skallskattemedel förstmedolikatill statsmakterna på sättatt
bl.a. deninomanvändaremångauppbyggnad databasersiera somav

sigprisskälsedanefterfrågaroffentliga sektorn tvungnaanseravmen
meduttagskostnadprissättningsprinciperföreslagnafrån. Medavstå

användningenproduktionen kangrundläggandetillvisst bidrag denett
kostnadernaminskaochrationaliseratillmedverkadärmedöka och att

olikalandskapsinformation inomanvändningenhanteringen ochför av
verksamhetsområden.
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Som angivits i avsnitt 5.7 den delen försälj-utgörs destörsta av
ningsintäkter influtit vid försäljning digitalt lagrade datasom av av
ersättningar i enlighet med tecknade avtal för möjliggörande av en
snabbare databasuppbyggnad. Jag redogör i detta avsnitt försenare
min olika formerpå intressentfinansiering, varvid jag bl.a. görsyn av
den bedömningen det också i framtiden skall möjligt föratt vara
utomstående intressenter påskynda databasuppbyggnadenatt m.m.

Med utgångspunkt i bl.a. dessa förutsättningar föreslår jag att
bidraget till den grundläggande produktionen från försäljningen deav
tryckta allmänna kartorna jämte ersättning för följdproduktion skall
Öka imed storleksordningen 3 mkr. Detta kan ske exempelvis genom

höjning kartavgiften för samtliga karttyper till nivådenen av som
för närvarande förgäller ekonomisk kartblad tilldvs. 8,95 kr.ett
Höjningen skulle i handeln prishöjning med cag10 krmotsvara en
exklusive föreslårJag vidare priset vid försäljningattmoms. av
digitalt lagrade data minskas motsvarande minskning bidraget tillen av
den grundläggande produktionen med 75 Tillhandahållandeprocent.

digitalt lagrade data motsvarande innehållet i ekonomisktav ett
kartblad skulle härigenom bidra mindremed 0001 krän bas.per
Förslaget innebär, efter hänsynstagande till uttagskostnaderna, en
sänkning prisnivån med 65 procent.av ca

Jag bedömer det samlade bidraget till den grundläggandeatt
produktionen kartavgift, nyttjanderättsavgift från digitala baser och
ersättning för följdproduktion beräknat med utgångspunkt i nämnda
förslag, kommer till 12uppgå mkr år. bedömer vidareJagatt attper
verksamheten inom landskapsinformationsområdet och inkluderande
intäkter från försäljning till Försvarsmakten kan bedrivas utan att
någon senareläggning produktionen skall behöva ske. behovDetav
och den efterfrågan bl.a. landets länsstyrelser givit föruttrycksom
bekräftar detta riktigtär avsnitt l2.4.2.att se-

Intressentfinansiering m.m.

villJag i detta sammanhang utveckla minnärmare intressent-syn
finansiering, intressentmedverkan och samñnansiering databas-av
uppbyggnad och ajourhållning databaser. Olika former och för-av av
och nackdelar intressentfinansieringmed har redovisats i avsnitt 8.1.3.

Finansiering verksamhet inom landskapsinformationsområdetav
sker i dag med stöd anslag, intressentmedel, intressentmedverkanav
och uppdragsmedel.
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föraffärsdivisionenkommerlantmäteriverketdetI att svaranya
Lantmäteriverket ochuppdragsverksamhethuvuddelen den somav

bedriver.närvarande Dennaförför fastighetsdataCentralnämnden
framställningen.fortsattainte denuppdragsverksamhet berörs av

databasupp-produktionengrundläggandegäller dendetNär
förinomförvaltningajourhållning ochbyggnad, ramenannan

lantmäterimyndighetendendetstatsuppdraget ankommer på attnya
produktionsmålentilllämpligasteprinciperfastställda och sättpå attse

inomproduktion skerVissolikakan ske sätt.Dettauppnås.
medanbeställar-utförarrolleraffársdivisionmyndighetens annan

i konkurrens.handlas upp
ochtjänsterlantmäterimyndighetensdenTillhandahållandet nyaav
ochLantmäteri-angivits ii enlighet med vadbörprodukter som

1993:99 ske påSOUprincipbetänkadeinskrivningsutredningens
affärsdivisionenocksåbl.a.villkor. innebärkonkurrensneutrala Det att

ochtjänsterför detill och betalatillgånginom myndigheten skall ha
Tillhanda-uppdragsverksamhet.nyttjar i sindivisionenprodukter som

övriga, konkurre-gäller förvillkorhållandet skall ske på somsamma
företag.rande

sigvisadet gångerproduktionssätt torde mångaVid val attav
traditionelltdessauppgifter,ajourhållningen vissa settoavsett omav

landskapsinformationsområdet,fastighets- ellerinomhör hemma
imed vadenlighetkällan.lämpligen vid läger angessomrum

fastighets-lantmäteri- ochorganisation förrörandepropositionen nyen
registrering vidprincipenl99394:214 bördataverksamhet prop. om

ochrationelladettordefast eftersom dettakällan slås mestvara
häruppdaterad. Detinformationen ärkostnadseffektiva hållasättet att
denSjälvfalletintressentmedverkan. måstefrågan form avom en

utformadlämpligtorganisationen erhålla på sättajourförande en
iutvecklasför detta börkompensation för sin medverkan. Formerna

myndigheter ochoch berördalantmäteriverketförsta hand detav nya
förCentralnämndenavtaldekunna ske likartattorde på sätt som

enskildaoch dekommunförbundetträffat Svenskafastighetsdata med
basregisteradressregisterajourhållningenkommunerna samtavom

skalluppgifternaajourhållnadettabyggnader. sättDe påöver
övriganvändaretillgängliga för alla på sättsjälvfallet somsammavara

information.tillhandahållenlantmäterimyndighetendenav nya
närvarandeförintressentfmansiering äger attDen genomrumsom

inom dendatabaserför byggaTelia tillskjuter medelbl.a. AB att upp
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utformadFDU-projektetekonomiska kartans skalområde är som en--
kommit tillskulletidigareläggning produktionsådan som annarsav

kommit framsynpunkter har påstånd vid tillfälle. Mångaett senare
kapitel 18. finnerl2.4.2finansieringsmodell avsnitt och Jagdenna se-

finnasbeslutat skallstatsmakternadet positivt sådana baserom som
vidtillhandahållastillgängliga Lantmäteriverkets försorg kangenom

intressentmedel bidrar tillmöjligt.tidpunkt Omså atten snar som
negativa kritiksjälvfallet bra.tidigarelägga produktionen detta Denär

kartmate-framkommit innehållet i det allmännaberör bl.a. attsom
omprioriteringminskat,förändrats informationsmängden harrialet att

intressentfinansieringLantmäteriverkets verksamhet i samband medav
medfört produktionen vissa användargrupperatt avav annan,

avtalskonstruktionenefterfrågad, information senarelagts samt att
gäller föri prisnivå för närvarandeindirekt resulterat den höga som

idigitalt lagrade produkter.
intressentfinansiering, kan betraktasformEn av som snarareannan

samfinansiering, exemplifieras uppbyggnadenform kan avsom en av
30Intressentmedlen förvegetationskartan. procent avsvarar caav

Lantmäteri-finansieras anslag tillkostnaden medan resten genom
intressentfinansiering delform väckerverket. Också denna enav

prissättning vadfrågor vad tillgänglighet och samt statsupp-omavser
omfattar.draget egentligen

iklarlägga och hur definner det önskvärt dessa begreppJag att
Intressentfinansiering syftar tillframtiden tillämpas.bör attsom

planerad produktion till för såväl produ-tidigarelägga redan är gagn
intressentfinansieringen dock klartövriga användare. måstecent som

produktion intetill inom statsuppdraget regleradavgränsas samt
produkter. Vidare skallpåverka den tidsmässiga planeringen andraav

tillåtas påverka fastlagdaintressentfinansieringen i denna form inte
såledesprinciper tillgänglighet prissättning. hareller Intressentenom

tidigareläggningen medför.betala hela den Jagsärkostnadatt som
medföranödvändigtvis skallbedömer detta intesynsätt attatt nya

intressentfinansieringomfattningen formen behöverden aktuellaav av
emellertid tillminska. angivet bl.a.Ovan betraktelsesätt leder att
innehåll behöver klar-statsuppdragets omfattning och tidsmässiga

läggas och tydliggöras.

myndighetenSamfinansiering projekt mellan och andraav
förekomma. Sedanintressenter bör enligt min uppfattning inte

omfattning myndighetensstatsuppdragets tydliggjorts har också
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utanför uppdraget måstepreciserats. liggeruppgifter Det som
i ihinder detemellertid intefinansieras någotpå Jagsätt. attannat ser

finansieraefterfrågar bereddexempelvis myndighet ochfall är atten
sigmyndighet vänderdennainte ingår i statsuppdragetett tema som

önskemålen.tillgodoserlantmäteriverket och verkettill det attnya
tidsmässigtinte innehålls- ellerHärvid förutsätts givetvis detatt

tillgängligt ocksåpåverkar statsuppdraget och det görstematatt nya
prissättningsprinciperenlighet med deför andra användare i som

inomtillhandahållsför övriga tjänster produktergäller och ramensom
lösning lämpligsådantill jagför statsuppdraget. skälEtt att enanser

till sigmöjliga synergier Detdet önskvärt rörär är tasatt att omvara.
marginalkostnadmarginalen i princip dennakostnad och detpå ären

förskall betala detutomstående intressentenden att tematnyasom
fall finnsförsorg. det detfram myndighetens Iskall etttas genom

givetviskan dessa gåefterfrågarantal intressenter temasammasom
tillskapandet detfinansieraoch temat.gemensamt av nyasamman

uppdragsverksamhetdenintressentfinansiering liggerSådan nära
emellertidmyndighetsdivisionen inte sig Jagbör åt.ägna attansersom

idenna flexibilitet måste accepteras.systemet
tidigareläggamöjlighetanför intressentersVad jag attnu om

syftarfinansiera produktionproduktion inom statsuppdraget och att ny
till olika intressentersmöjliga synergier föreliggertill ställa deatt som

myndighets-fråganförfogande. synergier detDe är avseromsom
ochupphandling statsuppdragdivisionens annanavgemensamma

affärs-förläggas tillbeställning kanproduktion. Utförandet dennaav
marknaden.handlasdivisionen beställare-utförare eller påupp

Tydliggörande statsuppdragetav

beskrivande ochframkommit i deocksåSom ochnämnts ovan som
1812.4.2 kapitel böri avsnitt ochanalyserande statsupp-texterna

tydligaretydliggöras.tidsmässiga innehåll Endragets omfattning och
grundläggandebasinformation ochdefinition begrepp geo-somav

har ocksåefterfrågats. Flera användaregrafisk information harm.m.
ligger fast i tiden.efterlyst långsiktiga planer som

påbörjades 1628.kartläggningen SverigesystematiskEn avmera
civila militäraolika ochallmänna,Allt sedan dess har det genom

dessaframställning kartor. Deorganisationer, ombesörjt temanav
varittopografiska harframför kartan åreninnehåller allt den över--

i huvudsak all kartlägg-bemärkelse kani desamma. dennaIstort sett
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ning betraktas ajourhållning. De depåtemansom presenterassom
tryckta kartorna kan sägas sådanutgöra grundläggande geografisk
information Lantmäteriverket för närvarande har tillhanda-som att
hålla. Informationen skall tillhandahållas i form,den standard och
aktualitet tillgodoser angelägna samhällsbehov.som

Regeringen har i budgetpropositionen 199394:100prop. bil. 15
tagit ställning för nioårig plan inriktningen för produk-en som anger
tionen allmänna kartorav m.m.

Utvecklingen inom detta område fort.går Det gäller teknik,
kunskap, datormognad och GIS-tillämpningar Det kan därförm.m.

svårt preciseranärmare innehållet iatt långsiktig plan.vara en mera
finnsDet uppenbar risk planen inom relativt framtid bliratten en snar

inaktuell och överspelad. Detta gäller givetvis i eller mindrestörre
omfattning beroende vilkenpå verksamhet det frågaär Intesom om.
desto mindre jag det förär värde verksamhetenatt och dessanser av
utveckling de ekonomiska och verksamhetensatt huvud-ramarna
inriktning ligger fast för längre period.en

finnerJag vidare, och med utgångspunkt i angivna för-ovan
hållanden, det angelägetär preciseringatt och tydliggörandeatt etten

avserkommer till stånd vad statsuppdragets omfattning, innehåll och
tidsmässiga utförande för olika verksamhetsområden. Också införandet

prissättningsprinciper talar för detta. För precisering talarav nya en
kravetäven tydligarepå gräns vidareförädlade följd-moten mera

produkter. Tidshorisonten bör kortare den nioårigaän planvara som
regeringen tagit ställning till längre de årligaän produktions-men
planerna. Preciseringen bör såväl fastighets- landskaps-avse som
informationsområdena. Centralnämnden för fastighetsdata och Lant-
mäteriverket bör i uppdrag och i samråd med delsattges gemensamt
Kartrådet och utvecklingsrådet och marknadsrådet vid Centralnämn-
den för fastighetsdata, dels också bredare krets användare-en av
användargrupper inom fastighets- och landskapsinformationsom-
rådena, utarbeta sådant underlag.ett

Samhällsekonomiska kalkyler m. m.

I Lantmäteri- inskrivningsutredningensoch principbetänkande har
förslag lämnats förstärkning lantmäterimyndigheternasom en av
samordningsansvar inom landskapsinformationsområdet. Kostnaden
beräknades till 15 mkr år 5 mkr hänförliga tillär central-per varav
myndigheten. I proposition 199394:2l4 utredningens förslagattanges
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bör genomföras och finansieringen skall ske tillvaratagandeatt genom
de effektivitetsvinster organisationsförslaget medför.av som
Produktion landskapsinformation finansieras i allt väsentligtav av

anslagsmedel. Speciellt i ekonomiskt lägeansträngt det angelägetärett
verksamheten bedrivs rationelltpå så och kostnadseffektivtatt ett sätt

möjligt. I avsnitt 13.2 redovisas möjligatvå reducerasättsom att
kostnaderna, ajourhållningdels vid källan vilket bl.a. leder till att
dubbelarbete undviks dels introduktion och användande teknikav ny

GPS och satellitbaserad teknik förutsätterJag desom attannan m.m.
rationaliseringsmöjligheter dessa förslag kan medföra tilltassom vara.

Behovet och avsaknaden samhällsekonomiska kalkyler harav
redovisats bl.a. i kapitel 18. finnerJag det härför angeläget detatt
uppdrag till Statskontoret utveckla förmetoder analys landskaps-att av
informationens samhällsekonomiska betydelse kommer till utförande
i enlighet med vad i budgetproposition 1993942100som anges -
bil. 15. finnerJag det vidare angeläget uppdraget framåt-att ges en
riktad karaktär.

20.2 Fastighetsomrädet

Fastighetsområdet omfattar flera olika verksamheter. Dessa bedrivs i
dag i huvudsak vid Lantmäteriverket, Centralnämnden för fastig-
hetsdata, statliga och kommunala fastighetsbildnings- och fastighets-
registermyndigheter vid inskrivningsmyndigheter.samt

Finansiering statlig fastighetsregistrering, inskrivningsverksam-av
het, fastighetsdatareformen, registerkarteupprustning, nedsättning
enligt lantmäteritaxan huvuddelen den verksamhetsamtm.m. av som
Centralnämnden för fastighetsdata bedriver, sker med anslagsmedel.

Kostnaderna för nämnda verksamheter ingår i underlaget för
beräkning expeditionsavgifternas storlek vid inskrivningsmyndig-av
heterna. Också den vid Lantmäteriverket bedrivna utvecklings-, stöd-

tillsynsverksamhetenoch finansieras med anslag. Kommunal fastig-
hetsregistermyndighets verksamhet finansieras med kommunala
skattemedel. Fastighetsbildningen finansieras i huvudsak med avgifter.
Den verksamhet Centralnämnden för fastighetsdata bedriver inomsom
programområde 4 informationsförmedling och användarsystem- -
finansieras med avgifter.
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Redan här kan alltså konstateras det i huvudsak finns fyra olikaatt
verksamhetsområden fastighetsbildning, inskrivning, fastighetsdata-
verksamhet utvecklings-, tillsyns- och stödverksamhet medsamt m.m.
fyra olika fmansieringssätt avgifter enligt lantmäteritaxan, avgifter för
expeditioner vid inskrivningsmyndighet, avgifter för informations-
förmedling och användarsystem vid Centralnämnden för fastighetsdata,

statliga och kommunala anslag. finnerJag det naturligt isamt att
fortsättningen knyta till denna indelning varvid dock avgräns-an
ningarna mellan de olika verksamhetsområdena i vissa avseenden bör
förändras. förändringarDessa bör komma till stånd med beaktande av
bl.a. den varierande priskänslighet föreligger för olika tjänstersom
och produkter inom systemet.

finnerJag det angeläget söka tydliga verksamhets-avgränsaatt
områden inomoch och dessa finna lämplig finan-att vart ett av en
siering. Ett finansieringssystem måste på detnytt sätt änett annat

inriktatnuvarande på rationalitet och kostnads-att uppmuntravara
effektivitet i syfte sänka kostnaderna. vidareDet bör utformas medatt
beaktande utredningsdirektivens riktlinjer dels betydande delarattav

berörda verksamheter inriktadeär skapapå grundläggandeattav en
infrastruktur, dels avgifter skall för möjliga delstörstasvara av
finansieringen, dels ock det långtså möjligt blir direkt kopplingen
mellan prestation och avgift. Enligt utredningsdirektiven skall jag
också i vilken utsträckningpröva den uppdragsverksamhet ärsom
baserad fastighetsdatasystemet bör bidra till finansieringen av
driften Avgiftssystemet skall slutligen enkeltsystemet. såav vara som
möjligt.

Inledningsvis lämnar jag min avgränsningen det verksam-syn av
hetsområde fastighetsverksamheten bör omfatta. Detta sker undersom
rubriken expeditionsavgifter. Härefter redovisar jag mina ställnings-
taganden vad avser

Lantmäteriverkets anslag för tillsynutveckling, och stöd-
löpande fastighetsregisterverksamhet,-
registerkarteupprustning och geografisk fastighetsindelning GFI,- -
nedsättning,-
MBK-verksamhet,-
ombudskostnader vid vissa lantmäteriförrättningar,-
stämpelskatt vid fastighetsregleringar,-
kostnader för uppbörd stämpelskatt samtav--
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avdragsrätt vid vissa lantmäteriförrättningar.-

Efter denna frågeställningar varit aktuellaantalgenomgång ett somav
under utredningens jag i avsnitt 20.2.l förslaggång presenterar

fastighetsbildningsverksamheten, i avsnitt 20.2.2rörande förslag
fastighetsdataverksamheten 20.2.3rörande och i avsnitt förslag

avseende övrig verksamhet.

Expeditionsavgzfier

finansieringssystemet expeditions-Det nuvarande bygger på att
avgifterna fastighets-skall täcka definierad deloch klartstor aven

expeditionsavgifternaområdets samlade kostnader. Intäkterna från har
emellertid 75under följd enbart deår motsvarat procenten ca avav
kostnader ligger till för beräkning expeditionsavgifternasgrundsom av

Till följdstorlek. utvecklingen fastighetsmarknaden och denpåav
allmänna konjunkturnedgången kostnadstäckningsgradensjönk un-

199293 Skillnadernader budgetåret till 55 mellanprocent.ca
kostnader intäkter 185 avsnitt 4.2.6.och uppgick till mkrca se-

Finansiering delar fastighetsverksamhetenstora genomav av
expeditionsavgifter inskrivningsväsendetmedför i princip och dessatt
kunder belastas kostnader verksamheten inte har ellernågon,av som
mycket liten möjlighet inskrivningsverksam-påverka. Samtidigt äratt
heten konjunkturkänslig vilket medför den mindre väl lämpadäratt att
finansiera andra kostnader delvis fasta.verksamhetsdelar ärstora vars

Eftersom inskrivningsväsendet enligt propositionregeringens En
organisation för fastighetsdataverksamhetlantmäteri- och prop.ny

199394:214 inte skall ingå i den lantmäteri- och fastighets-nya
dataorganisationen kan finnas anledning behandla dennadet att
verksamhet separat.

Med i förhållanden finner jagutgångspunkt nämnda detovan
naturligt också i finansieringshänseende frikoppla verksamheten vidatt
inskrivningsmyndigheterna övrig fastighetsverksamhet.från Jag
föreslår därför utsträckningexpeditionsavgifternas storlek i störreatt

för närvarande till direkt förenadede kostnaderän äranpassas som
med verksamheten vid inskrivningsmyndigheterna vidoch Domstols-
verket. kostnader uppgick 199293 exklusiveDessa budgetåret
kostnader för fastighetsdatareformen Expeditionsavgiftentill 148 mkr.
för lagfarts- och tomträttsbevis för expeditioner inom övrigadensamt
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inskrivningsverksamheten och fastighetsbevisexklusive gravations-
uppgick tillår totalt 196 mkr.samma ca

Förslaget ligger helt i linje utredningsdirektivenmed attsom anger
finansieringen organisationenskall ordnas bakgrund denmot nyaav
för verksamheterna, avgiftssystemet enkeltskall såatt somvara
möjligt och kopplingdet långt möjligt blir direkt mellansåatt som en
utförd prestation och avgift.

emellertid inte skall avhända sig detJag statsmakternaattanser
föreslagna till.överskott den avgränsningen skulle leda Undersom

budgetåret 199293 48skulle till mkr.ha uppgåttöveruttaget ca
Antalet ärenden kommer till inskrivningsmyndigheterna harsom
ökat under innevarande fortsatt positiv ärendeutvecklingEn kanår.
förväntas. Personalstyrkan vid inskrivningsmyndigheterna inte fullthar

till lågkonjunkturen fastighetsmarknaden. finnspå Detut anpassats
följdfortfarande kvarstående rationaliseringseffekt tillatt ta uten av

fastighetsdatareformen inte fullt genomförd. Samtliga dessaännu äratt
omständigheter förtalar expeditionsavgifterna, beloppenävenatt om
inte höjs, kommer merintäkt följdunder år. Mer-att ge en en av
intäkten bör under övergångsperiod utnyttjas för finansiera andraatten
verksamheter inom fastighetsomrâdet bl.a. för förhindra oönskadeatt
effekter till följd alltför snabba och avgiftshöjningar inomdrastiskaav
andra delar verksamhetsområdet.av

föreslår vidare den avgiftJag i samband medatt uttassom
utfárdande fastighetsbevisgravations- och överförs till hanterasattav
inom för fastighetsdatasystemet. Bevisen bör betraktas ettramen som
till VISA-bilder alternativt tillhandahålla informationsätt att se-
avsnitt l2.3.2. Avgifterna för bevisen inbringade under budgetåret
199293 intäkter uppgick till 26 mkr. Intäkterna från dessasom ca
avgifter minskar dock fortlöpande.

Lantmäteriverkets anslag för utveckling, tillsyn och stöd

Den vid Lantmäteriverket bedrivna utvecklings-, tillsyns- och
stödverksamheten har analyserats i avsnitt 15.1. Med iutgångspunkt
verksamhetens inriktning kan jag konstatera verksamheten inte låteratt
sig direkt hänföras till enskilda fastighetsbildningsärenden inteoch
heller enbart fastighetsbildningsanknuten verksamhet. Anslagetavser

under innevarandeuppgår budgetår till totalt 55 mkr.ca
vill i dettaJag sammanhang fastslå det angeläget detäratt att

utvecklingsarbete krävs för möjliggöra uppbyggnad välatt ettsom av
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fungerande registreringssam-handläggningsstöd i förrättnings- och
manhang möjligtpåskyndas. Stödet syftar bl.a. till det medgöraatt att
digital teknik information fastighetsdatasystemet, bearbetahämta från
den förrättningen fastighetsdatasystemet.under återföra den tillsamt

sådant rationaliseringseffekter.Ett skulle medföra betydandesystem
lantmäterimyndigheterna inte bevaka besvärs-De skall statensnya

vid lantmäteriförrättningar och inte heller handlägga besvärrätt över
räkning avsnitt l5.1.2. förKostnaderna dessa verksamheterse ca- -
2 mkr bör härför inte belasta fastighetsområdet.årper -

Med i redovisning lämnats i avsnitt 15 .1.2utgångspunkt den som
finner jag vidare frågan omfattningen tillsyns- ochdenatt om av

bedriver börstödverksamhet Lantmäteriverket för närvarandesom
omfatt-analyseras ytterligare syfte, inriktningvad behov, ochavser

ning. isådan utvärdering också leda till verksamhetenEn kan att
framtiden får inriktning åtminstone delvis, finansieraseller,en annan

iföreslår Lantmäteriverket får i uppdragpå Jagsätt.annat attatt
samråd med Svenska kommunförbundet antal länsstyrelser ochsamt ett
övriga regionala statliga utföra sådan utvärdering.enorgan

Löpande fastighetsregisterverksamhet

Enligt regeringens organisation för lantmäteri-proposition ochEn ny
fastighetsdataverksamhet 1993942214 skall särskildadeprop.
fastighetsregistermyndigheterna avvecklas verksamheten utförasoch av
den myndighet fastighetsbildningenhandlägger den nyasom -
lantmäterimyndigheten. Fastighetsregistreringen kommerhärigenom att
utvecklas till fastighetsbildningen.naturligt avslutande led iett

Genom sådan utveckling, introduktionenoch med ADB-en av
baserade handläggningsstöd kommunicera fastighets-kan medsom
datasystemet, kommer mellangränsen
fastighetsbildning mindreoch fastighetsregistrering bli tydlig.att

Fastighetsregistrering vid såväl statliga kommunalasker som
myndigheter. finansierasstatliga verksamheten med anslag viaDen
statsbudgeten bedrivna finan-medan den kommunalt verksamheten
sieras med medel från respektive tillkommuns budget. Bakgrunden
denna konstruktion finns beskriven i inledningen till avsnitt 4.2. Jag

inte ändamålsenlig lösning föreslårdetta alläratt utan attanser en
fastighetsregistrering, statligden sker i eller kommunaloavsett om
regi, skall finansieras likartatpå sätt.ett
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Kostnaderna för den löpande fastighetsregistreringen uppgick under
budgetåret 199293 till 120 mkr statlig 103 mkr och kommunalca
17 mkr. Vid fördelning kostnaderna kan i storleksordningen 10en av

hänföras till vissa serviceuppgifterprocent och återstoden i antingen
förrättningsanknuten 70ca procent och icke-förrättningsanknuten
registrering 20ca procent eller i registrering fastighetsdata-mot

ca 50 procent ochsystemet övrig registrering främst på karta ca-
40 procent.

Informationen i fastighetsdatasystemet delär våren av gemen-
infrastruktur. Grunden för ligger i fungerandevälsamma systemet en

organisation för fastighetsredovisning. dennaI fastighets-utgör
registreringen central funktion. Med dessa utgångspunkter finneren
jag det naturligtär kostnadernaatt för verksamhetenatt lämpligtpå ett

fördelassätt mellan olika användargrupper avgifter och störreett
kollektiv anslag. Jag återkommer till dessa frågor i följandede
avsnitten fastighetsbildnings-, fastighetsdata- och övrig verksamhet.-

Registerkarteupprustning och geografisk fastighetsindelning

Med anslagsmedel, under budgetåret 199293 uppgick tillsom ca
21 mkr, sker upprustning de storskaliga registerkartorna.en av
Upprustningen heltär inriktad överföra register-mot attnumera
karteinnehâllet till digital form. Genom den forcerade databasuppbygg-
naden för den ekonomiska kartan FDU-projektet läggs på motsvaran-
de fastighetsredovisningensätt inom den ekonomiska kartans skalom-
råde till digitalöver form. FDU-projektet medför den småskaligaatt
fastighetsredovisningen kommer digitalt lagrad i hela landetatt vara
under 1997. ochI med den ändring fastighetsregisterkungörelsenav

trädde i kraft den januari1 1994 det möjligtsom är låtaattnumera
digitalt lagrad och ajourhållen information denutgöra formella
fastighetsregisterkartan.

Dessa åtgärder innebär allt delstörre denatt grafiskaen av
redovisningen landets fastighetsbestånd kommer lagras iav att
digitala registerkartor. Rationaliseringsvinsterna till följd denav nya
tekniken har bl.a. beskrivits i inledningen till kapitel 13. Rutiner för
ajourhållning den digitalt lagrade grafiska delen fastighets-av av
redovisningen måste utarbetas.

avsnittI l5.2.1 har redogörelse lämnats Nationellen rapportenom
samverkan mellan med geografisk fastighetsindelningsystem ochstat-
kommun i samverkan för infrastruktur. Lantmäteri-en gemensam

l0 14-0725
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inrättandebeslutfattaskallstatsmakternaföreslagitverket har att om
fastighetsindelningen,geografiskadenredovisningförsystemett avav

projektetgenomförandeFörnämndamedenlighetiGFI, rapport. av
anslagutökatmedel,omdisponeringviss ettförutomkrävs, omav

femunder år.30 mkr
register-småskaligaochdenbedömningenden stor-Jag gör att

i enlighetuppbyggnadeventuellkarteupprustning pågår samt ensom
möjligt, bördetta ärkostnadermedförGFI-konceptetmed omsom,

rationali-diskuteras. Deför deinomfinansieras system som nuramen
ocksåhanterakunnapåtagliga. Attkan uppnås ärseringseffekter som

registre-medfördigitaltinformationen steget motgrafiska attden en
fulltvid källan kanring ut.tas

medelmöjligheternapekats påhar attutredningsarbetetUnder
tidigareomfattningmotsvarandeiverksamhetsområdettillanslås som

slutförande. Dessasittsigfastighetsdatareformen närmaratttrots nu
emellertidGFI, Jag ärför byggaanvändasskulle då ettmedel ett upp

medelföreslåmotiveringsådanmed stöd attbereddinte att enav
GFI-uppbygg-sigvisardetuppbyggnaden. Först attföravsätts om

falli detbör,avgiftssystemeninomfinansierasinte kannaden
skeuppbyggnadenmotiverad,satsningsådanfinnerstatsmakterna en

anslagsmedel.med

Nedsättning

principennuvarandedentill detmig synsättansluterJag omsom
kapitelfastighetsbildning bygger påkostnader förnedsättning seav -

register-fall dei dei frågakommakunnaNedsättning bör alltså14.
långsiktig ekono-harmyndigheternaregisterhållandeochförande en

ansökasakägarestimuleraåtgärd. För attmisk att omnytta enav
för dekostnadertill lägrelederförrättningsåtgärdersådana som

ochutökasnedsättningmöjligheternamyndigheterna börregisterförande
därför denföreslårjusteras. Jagnedsättningsbeloppet attnuvarandedet

enligt lant-gällernärvarandeföri tillämpningenbegränsning som
mindresamfällighet avellerfastighetbeträffandemäteritaxan

förrättningengenerelltmedges närnedsättningochbetydelse utgår att
ske.behöverinte längrefastighetsregisterredovisning ileder till att
med14.3 ochi avsnittredovisatsberäkningardeMed stöd somav

kapitaliseradedetskallnedsättningeninskränkningenden att avse
myndig-registrerandevid dekostnadernaårliga, lägredevärdet av
jagföreslårfastighetsdataför attCentralnämndenochheterna
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nedsättningsbeloppet höjs från 550 till 500 kr i 19941 kostnads-års
läge. Nedsättningen bör liksom hittills begränsas till 50högst procent

den sammanlagda ersättningen för förrättningsåtgärden. Utvidg-av
ningen tillämpningsområdet beloppshöjningen medför densamt attav
totala nedsättningssumman ökar. Med iutgångspunkt dels vissaatt
förrättningar redan i dag den maximala 50-procentigauppnått
nedsättningen, dels vissa förrättningar beloppshöjningenatt genom
kommer till maximalnå nedsättning dels ock vissaatt attupp nya
förrättningar tillkommer till följd de nedsättningsmöjligheternaav nya
bedöms den totala nedsättningen öka från 13,5 mkr under budgetåret
199293 till 30 mkr år.ca per

Jag föreslår i övrigt nedsättning vid sådan förrättningatt som
handläggs enligt lagen äganderättsutredning och legalisering ochom
för vilken förordnande meddelats länsstyrelsen också i fortsättning-av

skall ske ersättningenmed belopp 50ett motsvarar procenten som av
för förrättningen.

beräkningMätning, och kartframställning

De primärkarteverkochstomnät kommunerna bygger för sinsom upp
verksamhet huvudsakligen i anslutning till ocksåtätorter är storav- -
betydelse för fastighetsbildningen.

kostnaderDe förenade medär uppbyggnaden ajourhållningochsom
och primärkartor fördelasstomnät i många kommuner på användareav

såsom e1-, tele- och VA-kollektiv och bygglovsökande m.fl. Till grund
för sådan fördelning ligger respektive kommun upprättaden en av
kalkyl för verksamheten.

Kostnaderna för grundläggande mätning, beräkning och kart-
framställning MBK-verksamheten varierar från kommun till
kommun. Standarden på och primärkarteverkstomnät varierar inom
olika områden och mellan olika kommuner.

Också förrättningsverksamheten använder de kommunernaav
uppbyggda och primärkarteverken.stomnäten Svenska kommun-
förbundet har uppskattat hur del kostnaden förrättnings-stor av som
verksamheten bör för. Beräkningen frånutgår den kommunalasvara
MBK-verksamhetens totala årliga omsättning 1 300 mkr. Av denna
kostnad 60 780 mkr hänförlig till den grundläggandeprocentanses
MBK-verksamheten. Härav 5-10 39-78 mkrprocentanses vara
hänförlig till fastighetsbildningen. detAv totala antalet förrättningar
uppskattas samtliga belägna inom detaljplanelagtär område ochsom
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utanför detaljplanelagdafjärdedel till hälften belägnade ärsomen av
grundläggande MBK-verksamhet.betjäntaområden kommunensav

uppdateringiockså resulterarEftersom förrättningsverksamheten en
till hälftenkompensation i princip reducerasprimärkartan bör avav en

inomförrättningsverksamheten MBK-kostnaden. kostnaderDe
medeltalsberäkning utifrånvidområden bör belastas med kommer en

nuvarande10 denangivna procentparametrar att motsvara ca avovan
beräkningen kostnadförrättningskostnaden. Totalt motsvarar omen ca

20-30 mkr år.per
i hela landetför verksamhetenkalkyl uppställts ärDen grov.som

kostnads-beräknaförenat vissa svårighetertorde medDet att ettvara
rättvisandeexakthetunderlag med någon större anger en merasom

inteangivet beroendebild. Kostnaden beräknats på sätt ärsom ovan
förrättningsverksamhetenantalet förrättningar. innebärDet att omav

förrättningsåtgärd öka.kostnadenkommer attavtar per
Lantmäteriverketredovisats harmotsvarandePå sätt ovansom

geodetiskastatligt bedrivnakostnaden för denberäknat hur delstor av
förrättnings-bör belastaverksamheten kartverksamhetensamt som
förrättnings-till 700 krkostnadverksamheten. uppgårDenna ca per

ligger till grundekonomiska kartanåtgärd inom det område där den
för fastighetsbildningen.

omfattning medförKalkylunderlaget och verksamhetens attm.m.
genomsnittligainte lämpligen sig fördelas detkostnaden låter på sätt

tillgodoser kravetangivits bättremodell påEn sättettsom ovan. som
varje medgesrättvisa och kommunpå exakthet rättär attatt

förrättningsverksamheten.fastställa belopp skall belastaett eget som
debiteringsgrunder olikaolika ochi sin skulle leda tillDetta tur

inom olika delarkostnader för sakägare i olika kommuner och också
inom kommun.en

för uppbyggtbedömer transaktionskostnadernaJag ett systematt
blii principiella skulle höga.med utgångspunkt ovanstående synsätt

kartmaterial kan kommaBenägenheten utnyttja kommunensatt m.m.
schablonbelopp kanminska. inte heller opåverkbaraJagatt attanser

vidare kommu-leda till ändamålsenligt konstaterarJag attett system.
ii utsträckning möjlighet andra sammanhanghar uttastor attnerna

medborgarkollektiv.i huvudsakmotsvarande kostnader från samma
tillhärför i beredd ansluta mig detJag är stort att somresonemang

avsnitt 153.2.fördes 1980 lantmäteritaxeutredningårs seav -
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Det avgörande skälet varför jag inte den kommunalaattanser
MBK-verksamheten bör belasta fastighetsbildningen emellertid detär
infrastrukturella jag tidigaresynsätt har anlagt depå stats-som av
makterna finansierade kartverken och databaserde dessa ärsom
baserade på avsnitt 20.1. Den marginalkostnad där föreslåsse som-
skall ligga till förgrund prissättningen vid nyttjande Lantmäteri-av
verkets kartor och databaser kommer bl.a. kommunerna till del.
Samma bör då också föras kring kommunernas tillhanda-resonemang
hållande kommunal infrastruktur till statlig fastighetsbildning. Medav

sådan utgångspunkt det inteär realistiskt räkna med någraen att
genomsnittliga kostnader för kommunal MBK-verksamhet. Den
marginalkostnad det kan bli frågan blir, vid beaktandeettsom om av

fastighetsbildningen leder till ajourhållningatt primärkartan, änen av
marginell.mera

.fastig-Som sammanfattning det anförda jagen attav ovan anser
hetsbildningen inte skall belastas med kostnadernågra för kommunal
MBK-verksamhet och inte heller för statligmotsvarande infrastruktur.

Bidrag till ombudskostnader vid lantmäteriförrättningarvissa

har fullJag förståelse för de talar förargument ett systemsom som
innebär enskild markägare i vissa situationeratt bör berättigad tillvara
ersättning för ombudskostnader vid Iantmäteriförrättning. Dettaen
gäller framför vidallt expropriationsliknande situationer där parts-
förhållandena ojämlika ochär där intrånget är omfattning.störreav

Mot detta talar emellertidsynsätt framför allt sådantatt ett system
skulle innebära förändring förrättningsinstitutets karaktär.en av
Förrättningslantmätarens initiativpå utreda ochatt vägaegetansvar
olika intressenparters varandra skulle ersättas medmot ett mera
domstolsliknande förfarande.

Förrättningsinstitutet har tillskapats för det skall enkelt ochatt vara
smidigt. Erfarenheterna tillämpningen positiva.är Det emellertidärav
troligt antalet överklagandenatt myndighetens beslut till fastighets-av
domstolen kommer minska enskild markägareatt medges tillrättom
ersättning för ombudskostnader vid vissa lantmäteriförrättningar. Jag

dock denna omständighet inteatt deöverväger nackdelaranser ett
sådant skulle medföra. Av dessasystem nackdelar vill jag denämna
svårigheter kan viduppstå avgörandet vilken markägaresom av som
skall berättigad och vilken inte skall berättigad till sådanvara som vara
ersättning.
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förersättningmedavgörandeDet mot ett systemargumentet
förrättning-skulle urholkaemellertid detombudskostnader är att

fråntaochplangenomförandeinstrumentsmidigtinstitutet ettsom
förrättningsresultatet.förförrättningslantmätaren viss del ansvaretav

förlorad. Rättssäkerheten ärstyrka skulle härigenom gåInstrumentets
före-till överklagandemöjligheteri övrigt tryggad de somgenom

ligger.

Stämpelskatt fastighetsregleringarpå

hurstämpelskatten ochredogörelseavsnitt 17.3 återfinnsI omen
behöver betala någonköparenmarkförvärv kan genomföras attutan

till följdeffekteruppskattning de uppnåsstämpelskatt. En somavgrov
detlantmäteriförrättning tyder på ärmarköverföring sker vid attattav

storleksordningen 40-45 mkriskattelindringseffekterfrågan påom
år.per

önskvärdfastighetsregistreringkan finnas situationer ärDet när en
förvärvettillindirekt lederfrån allmän synpunkt denäven attom

harstämpelskattebelagt. Systemetinte blidärmed kommer att
dekan svåra avväg-emellertid nackdelar. dessaockså Av nämnas

vid prövningentvingas tillförrättningslantmätarenningar avsom
givetvisnackdeltillåtlighet.fastighetsbildningsåtgärdens En ärannan

fastig-allatill följdskatteintäkter förlorarde statsmakterna attav
anledninggenomförs medintehetsregleringar, dvs. också sådana som

bli skatte-synpunkt, undgårde önskvärda allmänär attattav ur
belagda.

fastighetsregleringarfinner frågan stämpelskatt ärpåJag att enom
fråganfinansieringsfråga. önskvärtskattefråga och inte Det är atten

inom för dennaemellertid inte bereddfår sin lösning. Jag är att ramen
utredning föreslå sådan.någon

lagstiftningenmöjligt ändrateknisktbedömer detJag är attatt rent
för förvärvsådanasådant stämpelskatt också kanpå sätt tas utattett

finnasfastighetsreglering. Om sker torde detgenomförs med såsom
regleringarundanta vissamöjligheter i de fall önskvärtbedömssåatt

från stämpelskatteplikt.



sou 1994:90 Kapitel 20 295

Kostnader för uppbörd stämpelskattav

kostnadspostEn för ingårnärvarande i anslaget till verksamhetsom
Centralnämnden för fastighetsdata bedriver kostnaden förärsom

stämpelskatteuppbörd. Verksamheten har beskrivits i avsnittnärmare
17.4. Kostnaderna uppgick under budgetåret 199293 till 8 mkr.ca

Verksamheten i dag anslagsfmansieradär kostnaderna liggermen
till grund för beräkning expeditionsavgifternas storlek. detMedav

jag villsynsätt anlägga de olikapå verksamhetsområdena ochsom som
innebärbl.a. renodling respektive verksamhet finner jagen attav

kostnaderna för stämpelskatteuppbörden bör särredovisas och också i
fortsättningen finansieras med direkta anslagsmedel. De bör däremot
inte ingå i undelaget för beräkning avgift.någonav

Avdragsrätt vid lantmäteriförrättningarvissa

Frågan avdragsrätt vid vissa lantmäteriförrättningar har behandlatsom
i avsnitt 17.5. Principen förrättningskostnadernaär att motsvarar en
höjning fastighetens värde och därför blir aktuell skattemässigt förstav
vid beräkning eventuell realisationsvinst. redovisningenAv framgårav
också lantmäterikostnader betraktasatt anskaffningskostnad vidsom
beräkning underlag för skogsavdrag i samband med s.k. rationali-av
seringsförvärv skogsägare under sitt innehav fårsamt att göraen
skogsavdrag med sammanlagt 50 anskaffningsvärdet påprocent av
skogsfastigheter. Vid rationaliseringförvärv får hela den avdrags-
grundande skogsintäkten dras av.

Den avdragsrätt således föreligger för bl.a. fastighetsbild-som
ningskostnader vid vissa skogsförvärv utgör undantag frånett
huvudregeln skäl ligger bakom också andraav samma attsom
anskaffningskostnader behandlas särskiltpå detsätt gällernärett
skogsinnehav.

Frågan direktavdrag för de kostnader viduppstårom som
strukturförbättrande åtgärder bör i övri bl.a. bakgrund demotses av
åtgärder föreslås i syfte förbättra fastighetsindelningen.att Detsom
gäller framför allt frågan nedsättningsbeloppets storlek. Medom
utgångspunkt i förslagde jag lämnat i dessa avseenden,som se ovan,

jag inteär beredd lämna förslagnågra till förändringaratt avdrags-av
möjligheterna för kostnader vid lantmäteriförrättningar. Jag vill i detta
sammanhang vidare framhålla det här i första hand inte frågaatt är en
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jordbruks-ochskatte-fastighetsbildningen rörberör utan somsom
områdena.

Fastighetsbildning20.2.1 m.m.

finansieringendelföravgifter sådirektiven skallEnligt stor avsvara
i principfortsättningsvisocksåsakägarnamöjligt. Jag attansersom

fastighetsbildningsverksamheten.församtliga kostnaderskall försvara
tydligochklarbl.a.möjligt krävsdetta skallFör av-att envara

områden.angränsandegränsning mot
Fastig-bedömningardeerinrasammanhangvill i dettaJag om

betänkandet Fastighets-igjordehetsbildningskostnadsutredningen
fann bl.a.Utredningen1990:9. etSOUbildningskostnader m.m.

fastighetsbildnings-stimuleranedsättning,ordinariebehov utöveratt,
förslag fickDetta90 mkr år.med ytterligareverksamheten ettperca

definansieraOcksåremissinstanserna. sättetpositivt mottagande attav
registerhållningsavgift,införandesubventionerna,Ökade av engenom

flertalet instanser.positivtmottogs av i
lämpligt sättinförandet påuppfattningendelarJag att enav

skapabraskulleregisterhållningsavgift sättutformad attettvara
fastighetsbestånd ochsittfastighetsägareför överincitament att seen

skulle vidareregisterhållningsavgift. Detsinminskadärmed ge
fastighetsbildningen.avgifter förför lägreutrymme

avgift delvisoch vad ärvad skatt ärFrågan är som ensom enom
denkonstateraravsnitt 8.3.1.bedömningsfråga Jag attseen -

också,kanskatt. Jagbetraktatsavgiften kan harföreslagna och ensom
administrationskostnader, uttryckabefaradeutgångspunkt imed en

litet beloppavgiftskatt såinföra påviss tveksamhet ettmot att en ny
ochfastighet år.i genomsnitt 75 kr persom

Fastighetsbildningskost-förtill grundköpmotstånd lågDet som
subventionering harbehovetnadsutredningen bedömning avav

undersökningredovisasavsnitt 12.1avsnittbeskrivits i 14.1. I aven
Under-förrättningsverksamheten.erfarenheterlantmäterikundernas av

uppfattaslantmäteritjänsterförvisar kostnadernasökningen bl.a. att
i omvärlds-också denpåvisadesförhållandeMotsvarandehöga.som

uppdrag Lant-Informatik utfördeAB påTRIGONanalys avsom
utredningensavsnitt 3.1 iinskrivningsutredningenochmäteri- se-

ochi myndighetfastighetsverksamhetprincipbetänkande ochKart-
1993:99bolag SOU
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Fastighetsbildningskostnadsutredningen avgiftspolitikenförutsåg att
bl.a. kunde leda till ökad användning till fastighetsbildningav
alternativa för säkra rättigheter. alternativsätt Sådana nyttjande-äratt

eller servitutsupplåtelser tecknas civilrättsligrätt- grund.påsom
Vidare förutsåg utredningen markägare i ökad utsträckning skulleatt
välja lösa tvister vid allmän domstol i stället för fastighets-att genom
bestämning.

Jag har studerat båda dessa befarade utvecklingstendenser intemen
funnit förnågot belägg sig inskrivna rättigheter iantaletatt vare
inskrivningsregistret eller antalet tvister vid allmän domstolgränsom

ihar ökat omfattning under de åren.senaste
desto mindreInte kvarstår uppfattningen fastighetsbildnings-att

kostnaderna höga och detta leder till fastighets-är antalatt att ett
bildningsåtgärder kan bedömas inte tillangelägna kommersom vara

föreliggerstånd. delar denna uppfattningJag och således detattanser
köpmotstånd vissa förrättningsåtgärder. emellertidJagett mot attanser

detta köpmotstånd skall åtgärdas serie åtgärder beståendegenom en av
nedsättningar, rationaliseringar, förenklingar, förändrad ambitions-av

nivå och val taxekonstruktion.av
Fastighetsbildning och fastighetsregistrering kommer genom orga-

nisatoriska förändringar och författningsmässig reglering medsamt
tillvaratagande teknik utvecklas till enhetlig därattav ny en process

mellan de nuvarande funktionernagränsen inte längre kommer att
kunna skönjas. Med utgångspunkt i det köpmotstånd såledessom
föreligger jag emellertid den bedömningengör det kostnadsunder-att
lag fastighetsbildningsverksamheten i dag belastas med ärsom av
sådan omfattning verksamheten inte belastas ytterligare.bör Medatt

häriutgångspunkt föreslår jag det kostnadsunderlagetnuvarande föratt
fastighetsbildning bibehålls.

Fastighetsbildningsverksamheten under budgetåret 199293omsatte
440 mkr statlig och kommunal. fastighetsregisterverksamhetDenca

direkthar samband med fastighetsbildningen påomsattesom mot-
svarande 90 mkrsätt år. Den totala omsättningen uppgårca per
således till 530 mkr år.ca per

De samordningsfördelar och rationaliseringseffekter uppnåssom
integrering registreringen fastighetsbildningenmed hargenom en av

redovisats i inledningen till kapitel l3. Med det jagsynsätt som
redovisat fastighetsbildningen inte skall belastasatt medovan,
ytterligare kostnader, det naturligtär rationaliseringseffekternaatt
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finansieringenförtillgodogörs den verksamhet avsom svarar
verksamheten.

mina förslag vadtidigare i kapitel redovisathar dettaJag avser
inteför närvarande gäller börnedsättning. likhet vadI med som

fastighetsbildningsverksamheten.för nedsättningkostnaderna belasta
nedsättningsmöjligheternakonstruktionden valts,Med attsom

myndigheternafall registerförandetill sådana debegränsas där genom
rationalisera sin verksamhet, börfastighetsbildningsåtgärd kanen

belasta den verksamhetkostnaderna för nedsättningenockså som
rationaliseringseffekter.tillgodogör sig dessa

i huvudsak bedrivs iomarronderingsverksamhet Koppar-Den som
från jord-med stöd medelfinansieras för närvarandebergs län av

förnedsättningsmedel. Medelrationalisering ochbrukets yttre nya
medgivits.rationalisering har inte Genomprojekt för jordbrukets yttre

jagnedsättningsbeloppet bedömerföreslagna höjningenden m.m.av
ocksåomarronderingsverksamhetmöjligt bedrivadet skallatt attvara

i framtiden.
olika ochönskemålBeträffande olika samhällssektorers på sättatt

finner jag sådanafastighetsindelningenför olika ändamål förändra att
finansieraslönsamhet böråtgärder, sedan ekonomiskaderas prövats,

budget.inom respektive sektorsmyndighets
fästabehovet ochvill i sammanhang understrykadettaJag av

föreliggeruppmärksamhet möjligheterdepå att att anpassagenomsom
förrättningssituationer lägreåstadkommaoch variera standarden i olika

delegeringFörenklingar, ökadi förrättningshandläggningen.kostnader
i förrätt-sakägarmedverkaninom förrättningsorganisationen samt

leder tillambitionsnivå andra åtgärderningen och förändrad är somen
kostnadsbesparandevidare viktigtlägre kostnader. Det är att ny,

fastighetsbild-GPS-mätning iteknik introduceras det gäller t.ex.-
beskrivits iharningen. dessa möjligheterMånga närmaresomav -

föregående författnings-13.1.lavsnitt kan till någontas utanvara-
liggakommer påreglering. vill här framhålla detJag attansvar som

aktivt verkalantmäterimyndigheternacheferna för de regionala attnya,
minskaeffektiviseringsmöjligheter till i syfteför dessa attatt tas vara

förrättningarna.kostnader försakägarnas
vidmyndigheternavill vidare vikten depåtalaJag attav nya

dimensionering.uppbyggnaden erhåller väl avvägden
tillDomstolsverket utarbetat ochavsnitt 13.l.2 redovisasI ett av

preklusionslagstiftningJustitiedepartementet ingivet förslag till som
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innebär vissa inskrivningar, förklaratsbeviljats eller vilandeatt som
före januariden 1 1950, skall förfalla inte förnyas vidde vissom en
sista tidpunkt. Jag den bedömningen reform inomgör dettaatt en
område också skulle medföra förenklingar för förrättningsverksam-
heten.

ytterligare möjlighetEn minska köpmotståndet utformaäratt att
lantmäteritaxan sådantpå stimulerar till förenklingardensättett att
och rationaliseringar.

Det min uppfattning detär åtgärda köpmotstándetgår medatt att
i huvudsak de åtgärder jag har angivit.som nu

Lantmäteritaxan

utformningTaxans nuvarande tillämpningoch har beskrivits i avsnitt
4.1.4. kapitel 16I redovisas bl.a. vissa för- och nackdelar medolika

tidtaxor,sak- och visas alternativanågratyper samt systemav som
bl.a. syftar till skapa incitament för förenklingar och rationalise-att
ringar i förrättningsproscessen.

deTrots lag positiva reaktioner Fastighetsbildnings-över som
kostnadsutredningens förslag lantmäteritaxans utformning väckteom

jaghar ändå funnit anledning studera frågan ingående. Skäletatt mera
till detta har framför allt varit sakägarna också i framtiden måsteatt
ha förtroende förrättningsorganisationen.för Målet medett en ny
lantmäteritaxa kan inte enbart den skall enkel eller denatt attvara vara
skall skapa starkare samband mellan avgift och prestation. Taxanett
bör också instrument skapar incitament för förenklingarettvara som
och för rationell förrättningshandläggning styrandesamt mot etten
effektivt resursutnyttjande och uppfattassakägarna förståeligav som
och rättvis.

lantmäterimyndigheternaDe kommer i praktiken bedrivaattnya
monopolverksamhet. Det kan mindre lämpligt under sådanaattvara
förhållanden låta myndigheten bedriva huvuddelen sin verksamhetav

sakägarnaspå bekostnad löpandepå räkning. fallI många berör en
förrättning fastighetsägare ienbart kommer kontakt meden som en
förrättningsmyndighet vid eller enstaka tillfällen ochnågraett som
bl.a. därigenom har begränsade möjligheter bedöma rimligatt
tidsåtgång, och därmed kostnaderna för förrättningsåtgärd.en

tidtaxaEn kommer troligen vidare ha den olägenhetenattren att
den kan leda till antalet överklaganden förrättningskostnadernasatt av
storlek ökar. ytterligareEn betänklighet tidtaxa denutgörmot en ren
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omständigheten i utsträckningsådan endast begränsad skaparatt en
incitament för myndigheten genomföra förrättningen på såatt ett
rationellt möjligt myndighetengfår förändå betalt varjesätt som -
nedlagd timme.

Ren incitamentstaxa

har studerat flera frågor.Jag alternativa lösa dessa modellDensätt att
därvid ändamålsenlig,aspekter bedömts ochmångasom ur som som

har likheter med i avsnitt l6.2.2 beskrivnaden kombineradestora
schablon- och tidtaxan, innebär i följande.huvudsak

varje för takpris.För átgärdstyp fastställs sakägaren gällandeett
Om kostnaderna för förrättningen blir takpriset delarlägre än
sakägaren myndigheten mellanskillnaden.och Följande exempelpå
illustrerar denna modell.

fastighetsägareEn stycka normal förönskar tomtplatsav en
bostadsändamäl från sin fastighet. Förrättningslantmätaren beräknar
med stöd centralt utarbetade schablonbelopp takpriset till 16 000 kr.av
Sakägaren ansöker avstyckning och förrättningen genomförs. Närom
tidsåtgängen studeras och kostnaderna för förrättningen beräknas visar
det sig kostnaden 14 000 kr. Med det angivna vinst-påatt stannar
delningssystemet debiteras sakägaren 15 000 kr. har alltså tillHan -
följd förrättningen genomförts rationellt och kostnads-påatt ettav
effektivt och eventuellt med sakägarmedverkan tjänat l 000 kr.sätt -

Förrättningsorganisationen har sitt handläggasätt attgenom
förrättningen vinstdelningenoch också tjänat 000l kr.

Förrättningsorganisationens merintäkt självfallet till viss delmåste
täcka förlustereventuella vid förrättningar inte genomföraskansom
till högstakostnaden. Genom myndigheten får behålla ellerhelaatt
andel det efter avdrag för förlustförrättningareventuella kvar-av
varande överskottet erhåller myndigheten incitament förett att
genomföra förrättningarna effektivt möjligt.så som

Vad skall då överskottet få användas till finns flera alternativ.Det
ÖverskottetDet kan bonuslön lönelyft.eller generella kan ocksåavse

tillanvändas kompetensutveckling, studiebesök trivselbefrämjandeoch
åtgärder.

taxekonstruktionEn dessa tankar skulle förmodligenbygger påsom
positivtpå påverka kostnaderna för olika förrättningsåtgärdersättett

till för inte bara lantmäterimyndigheten framför föralltutangagn
förrättningsinstitutet och för berörda sakägare.
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avgiftssättning avviker frånhantera myndighetsDetta sätt att en
avgifter andraprinciper ochtillämpade det gäller pågängse när taxor

konstruktionenbl.a.risker härvidområden. De poängterats är attsom
takpriserna högaincitament för myndigheten hålla såskapar att som

effekternamöjligt. Andra frågor hurbesvarasmåste är avsom
fastaverksamhetens kostnader,volymförändringar, inte påverkarsom

Takpriskonstruktionen enligt dennaskiljas från övriga effekter.skall
tillskapas.till takpriser Dettamodell leder antal måsteatt ett stort

administrationskostnader.i sin till det höga Hurleder uppstårtur att
försuppföljningen förrättningstidenskall slutligen ske påattav

inte omfattasinte verksamhetförrättningen och på avannan som
vinstsystemet

disponeragäller vidare såväl myndighetensSpörsmålet rätt att
inte behövai verksamheten sakägarens kravöverskott på attsom

Varförförrättning verkligen kostar. skallbetala vadän enmera
000 000 krbetala 15 kr förrättningen bara kostar 14 Isakägaren om

sig frågeställning dvs.själva verket torde det dock röra om samma
avvikelsen från principen de kostnaderkunden skall betalaatt som

till följd hans tillgodoses. Vaduppkommer önskemålatt enav
betala för vid förrättning kostnaden för densakägare skall ären

ingentingutförda ochåtgärden annat.
frågeställningar befaradeoch de nackdelarna medDessa en ren

medfört nödvändigtincitamentstaxa har jag det studeraatt ansett att
ytterligare alternativ.

Tidtaktaxa

alternativ till taxekonstruktionen baseraden redovisadeEtt är attovan
takpriser tidersättningar möjliggöraochpå atttaxa samten ny

förrättningen.tecknande avtal reglerar ersättningen för Iav som
samtliga fall debiterbara tiden.bygger denna taxekonstruktion denpå
Med utgångspunkt i lantmäteritaxan för landet enhetlig, statligäratt en

finner jag det naturligt restiden avsnitt 16.4.utjämnas Itaxa att se-
debiterbaraden tiden härför inte innefattas restid.skall någon

Transfereringarna flerlottsförrättningarnamellan och bör upphöra.en-
för förrättningarUtgångspunkten detta alternativ mångaär äratt av

sådan de kan definieras slutligasåväl vad den produktensart att avser
utformning den ungefärliga tidsâtgången för framställa dem.attsom

samtliga förrättningstyper fastställdaFör dessa skall takprisercentralt
fastställas. Förrättningstyperna skall brytas långt dettaså ärner som
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Ävenmöjligt och takpriser fastställas för och dessa typer.var en av
vissa kostnadssänkande bör värdesättas, sakägaresmoment t.ex.
medverkan i fältarbete eller inhämtande medgivanden. kanDetav
vidare visa sig lämpligt införa olika takbelopptvå beroende påattvara

mätning erfordras eller inte. På motsvarande kan olikasättom
takpriser införas för åtgärder inom respektive utanför detaljplanelagt
område. Anledningen härtill bl.a. inomdet detaljplanelagdaär att
områden föreligger andra möjligheter för kommun, exploatör eller

sakägare medverka i planeringsprocess leder fram tillattannan en som
det slutliga förrättningsresultatet.

Taktaxorna skall tillkopplade den beräknade tidsåtgången förvara
varje átgärdstyp. Förrättningslantmätaren har dels upplysa kundenatt

antingen takprisets storlek eller den lägre kostnad myndig-om som
heten beredd utföraär förrättningen för. Debitering skall alltid ske
efter faktisk tidsåtgång. Debiteringen får dock aldrig överstiga det
angivna priset med 15 jämför 36 § konsument-än procentmer -
tjänstlagen 1985:716. får självfalletDäremot kostnaden och därmed
debiteringen avvika begränsning nedåt.utan

incitamentEtt kostnadena uppkommer till följdatt attpressa av
förrättningslantmätaren tvingas inför berörda sakägare redovisa ochatt
motivera den nedlagda tiden och därmed kostnadernas storlek. Det
ñnns också andra talar för sådan lösning kanargument attsom en
skapa incitament för förenklad förrättning eller rationellareen en
handläggning. Ett sådant förrättningskostnaderna uppfattasär att som
höga.

Det flertalet förrättningar kan angivetpå takpris-stora sättovan
finnssättas. Däremot andra förrättningstyper bl.a. förrättningar enligt

anläggningslagen och ledningsrättslagen och vissa åtgärder förhand-
lingsledning, värdering, specialmätningar eller åtgärder kräversom
speciell utrustning, anlitande underentrepenör för utförandeav av
specialarbeten, materiel och redskap, merarbete ellertransporter,
merkostnad orsakas förrättningen sakägarens begäranattsom av
utföres vid viss tidpunkt eller särskild åtgärd inte ärattav som
nödvändig för förrättningens genomförande vidtas begäranpå av
sakägaren inte låter sig införas i takprissystem. Dennaett typsom av
förrättningar och dessa böråtgärder helt debiteras efter tid och eller
faktisk kostnad och myndigheten skall skyldigutan att att ettvara ange
takpris.
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överenskommelserträffamöjligtfall bör detsamtligaI attvara
avgiftenssakägarenochlantmäterimyndighetenmellan den omnya

fördel-gällerVadförrättning.inledningenvidredanstorlek av en
föreslårsakägareolikamellanfastighetsbildningskostnaderningen av

16.1 skallavsnittreglerNuvarandeförändringar.jag inte några se --
i fortsättningen.ocksåtillämpassåledes

sakägareomfattning låtai ökadfinnsmöjligheterDe attsom
förrättningen börförkostnadennedbringadärmedvid ochmedverka

möjlighetvissfinnshantlangningsmedverkantill Genom entas vara.
utsträckning själv kunnaökadbör iSakägarekostnaden.reduceraatt

exempelvisförrättningsförfarandet,utföra delareller låta avannan
ochmedgivandenmyndighetersocheventuellainhämta m.m.grannars

kostnadsminskning. lrelateradtill insatsernaförhållandeierhålla en
utmärkningenförnödvändig kostnadernabörutmärkning intefallde är

material itidpåföras sakägarengränsmärken samtseparatav nya --
utmärkning.sådanändock önskarde fall denne

Övrigt

åtgärderkostnadsdämpandeolika formerredovisasavsnitt 13.1I av
tillknutetförslagförrättningsverksamheten. ärEtt taxe-inom som

delfakturering.systematiskinföra medkonstruktionen är ett systematt
visserligen kommermed delfakturering attbedömerJag systematt ett

vissaocksåkostnadsminskningarkalkylerbaravissamedföra meramen
fullföljdskostnader Jagadministrations- och andrasvårfångade m.m.

införandeföreslåbereddskäl intedessa ett systematt ettär somavav
redovisadenligtdelfaktureringsystematiskgenerellinnebär en

överenskommelserträffaredovisatsmöjlighetertankegång. De attsom
givetvis också kunnabörstorlekersättningsbeloppets m.m.om

faktureringstidpunkter.innefatta frågor rörsom
min hurredogjort för påavsnitt i detta kapiteli tidigareharJag syn

utformas.framgent börenligt lantmäteritaxannedsättningen
byggaalternativajag redogjort för sättavsnitt har tvådetta attI

incitament-alternativet,lantmäteritaxa. förstaDet enupp en ny
uppbyggdkortfattat.beskrivits relativt Enskapande taktaxa, har taxa

väl anslutavidareutveckling mycketemellertid vidkandettapå sätt en
i andrataktidtaxan detförredovisatsutformningtill den som

alternativet.
för såväl sakägareintresseincitamentsskapande skaparEn taxa som

och effektivt.snabbtförrättningenförrättningsorganisation hanteraatt
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Jag emellertid inteär beredd förorda införande sådanatt taxanu av en
föreslår redovisad till incitamentsskapandeutan att ansatsovan taxa

först utvecklas vidare. Så bör ske bakgrund de nackdelarmot av som
kan förenade med sådan föreslårJag härför dettaxa.vara atten nu
införs tidtaktaxa grunddrag redovisats Också sådanen vars ovan. en

vissa möjligheter för sakägare nedbringataxa kostnaderna förattger
förrättningen.

skallVem besluta taxanom

Frågan fattaäger besluträtt och dessatt taxanom vem som om
tillämpning har behandlats i avsnitt 16.5.

förändringarDe uppbyggnad och konstruktiontaxansav m.m. som
redovisas i detta betänkande sådanär de, de finnerart attav om
regeringens gillande, skall behandlas riksdagen.av

Mina överväganden i dessa avseenden bygger fastighets-på att
bildning statligär angelägenhet. Verksamheten bedrivs meden
monopol. Den omständigheten fastighetsbildningsverksamheti vissaatt
kommuner eller kommundelar utförs kommunal organisation ändrarav
inte detta förhållande.på Med detta bör densynsätt skalltaxa som
gälla för verksamheten enhetlig för hela landet.vara

Det angelägetär erfarenheterna från sådan taxekonstruk-att en ny
tion det här frågan följsär och utvärderingattsom om upp en av
tillämpningen kommer till stånd. Som också inämnts annat samman-
hang det vidareär angeläget följa såväl kostnadsutvecklingenatt som
tidsåtgången inom förrättningsområdet. Detta gäller bl.a. för kunnaatt
bedöma utvecklingen till följd de organisatoriska förändringarnaav

för detäven skall möjligt ställa krav verksamhetenpåatt attmen vara
vad rationaliseringar, förenklingar i förfarandet detgöraavser samt att
möjligt påverka ambitionsnivåer Att sådan uppföljningatt ochm.m. en
utvärdering kommer till stånd och erforderliga åtgärder sättsatt om
konsekvenserna organisationsförändringen och inte blirtaxanav nya
de åsyftade bör enligt min mening, åtminstone tills vidare, innebära att
beslut skall fattas regeringen.taxanom av

På motsvarande försätt närvarande bör emellertid detsom nya
lantmäteriverket, föreskrift i lantmäteritaxeförordningen,genom svara
för tillämpningen Verket ibör samband med kalkyleringtaxan.av av

och framställningar till regeringentaxor förändringar taxanom av
samråda med Riksrevisionsverket och, fastighetsbildning iocksåom
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framtiden kommer utföras kommunal myndighet, med Svenskaatt av
kommunförbundet.

förhållandetDet det således tillskapas för hela landet enhetligatt en
lantmäteritaxa bör emellertid inte innebära kommunal förrätt-att en
ningsorganisation med nödvändighet fullt skall ålagd följaut attvara
denna De belopp för tak- och tidersättningartaxa. kan komma attsom
ingå i bör för kommunal förrättningsorganisationtaxa utgöraen ny
högstabelopp.

frågorDe riksdagen bör uttala sig och sedan skallsom om, som
ligga till förgrund regeringens förordning lantmäteritaxansom

utformningnärmare och innehåll, bl.a.är

tillämpningsområde dennataxans på punkt föreslås inte några- -
förändringar i förhållande till den gällande taxan,
subventionsformer högsta generella förpåslag finansieraatt-
nedsättningar gäller enbart restid i fortsättningen,-
nedsättningsändamål,-
ersättningsformer,-
bemyndigande för regeringen utfärda föreskrifternärmareatt om-
grunderna för taxan samt
former för hantering räkning och uppbörd.av-

övrigtI bör kommunal förrättningsorganisation, i det fall det i
framtiden kommer finnas sådana, ha möjlighet självatt ombesörjaatt
uppbörd ersättningar. Anmärkning räkning bör prövas påmotav

sätt räkning utfärdad statlig förrättnings-motsamma som av
organisation avsnitt 25 .l0.6.se-

Äterbäringstaxan

Syftet med den s.k. återbäringstaxan, dess funktion, tillämpning och
de belopp hanteras inom för har beskrivits i avsnittsom taxanramen
16.3. likhetI med vad framgår det Svenska kommun-som av av
förbundet och Lantmäteriverket avgivna remissyttrandetgemensamt

Fastighetsbildningskostnadsutredningensöver betänkande jag attanser
återbäringstaxan skall avvecklas. Denna fråga aktuellär endast om
fastighetsbildning i framtidenäven skall kunna bedrivas som en
kommunal verksamhet.

En fråga måste lösas i samband med avveckling ärsom en en
reglering den inneliggande orderstocken. Förhandlingar mellanav
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fram tillhär ledakommunförbundet börLantmäteriverket och Svenska
Sådanskall ske.regleringendenöverenskommelse hur närmareomen

fordringaruteståendereglera deocksåöverenskommelse bör som
genomföras iregleringar böravskrivas.behöver Dessaeventuellt

förändringar vadnödvändigaandragenomförandetsamband med att av
fastighetsbildning.bedrivenkommunaltavser

föreslagit ijaglantmäteritaxannedsättning enligtDen som
falltillämplig i de20.2 skall ocksåavsnittinledningen till vara

förrättningsmyndighet. Sådankommunalutförsfastighetsbildning av
lantmäteriverketfrån detersättningskall erhållamyndighet nya

storlek.nedsättningsbeloppetsmotsvarande
fastig-kommunalockså ersättalantmäteriverket harDet attnya

fastighetsregistretajourhållninghetsbildningsmyndighet för den av
träffasförstböröverenskommelseför. Centraldenna svararsom

lantmäteriverketoch detkommunförbundetSvenskamellan omnya
betalningsrutiner på sättochstorlekersättningsbeloppens sammam.m.

ajourhållningenochuppbyggnadenvadägt avavserrumsom
och adress-vissa plan-förbyggnaderbasregistret över samt

fastighets-förinomkommunregisteruppgifter förs ramensom av
dataverksamheten.

Fastighetsdataverksamhet20.2.2

medskerfastighetsdatasystemetinformationTillhandahållande urav
in-fastighetsdatakungörelsen,fastighetsbeviskungörelsen,stöd av

myndigheter-fastighetsdataförför Centralnämndenstruktionen samt
serviceförordningenförvaltningslagen ochserviceskyldighetnas -

1980:900.
för fastig-CentralnämndenfårmyndighetsinstruktionEnligt sin

förinomskeruppdragsverksamhet. Dettabedrivahetsdata ramen
Inomanvändarsystem.informationsförmedling ochprogramområde 4 -

fastighets-förCentralnämndentillhandahållerför detta programramen
aviseringari formterminalanslutningar bl.a.viainformationdata av

förCentralnämndentillhandahållerVISA-bilder. Vidares.k.och
bearbetningarurval ochformtjänster ifastighetsdata m.m.av

självkostnadsprincipen vilketsigavgifter grundar påVerksamhetens
ochverksamhetensfinansiera sär-avgifter skallinnebär att sam-

grundläggandetill denbidraginnebär inget utgårkostnader. Detta att
förvaltning.ajourhållning ochuppbyggnad,produktionen annan
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Lantmäteri- och inskrivningsutredningen har i sitt principbetänkan-
de redovisat förslag till avgränsning den verksamhet iett av som
framtiden bör knuten till myndigheten. Enbart mycket liten delvara en

den nuvarande verksamheten faller utanför denna avgränsning. Denav
fortsatta framställningen bygger i principbetänkandetpå redovisad
avgränsning.

Avgifterna för tillhandahållande information on-line iärav
huvudsak uppbyggda kring fast och rörlig avgift abonnemangen en -
och uttagskostnad. Eftersom det finns flera olika anslutningsformer
varierar avgifternas storlek. Uttagsavgiften till iuppgår storleks-
ordningen 5 kr fråga. Abonnemangsavgiften, beställarennär harper

utrustning, till 2uppgår 000-4 000 kr Till dessa kostnaderår.egen per
kommer i regel engångsavgift för den direkta anslutningen tillen
systemet.

hariJag kapitel 19 och i inledningen till detta kapitel redovisat de
utgångspunkter bör gälla för finansieringen inomgemensamma som

fastighetsinformations- och landskapsinformationsområdena. Samtidigt
har jag påtalat det angelägetär söka tydligaatt resultat-avgränsaatt
områden och inom och dessa finnaatt områden lämpligvart ett av en
fmansieringslösning.

.
Enligt utredningsdirektiven skall jag också i vilkenpröva utsträck-

ning den uppdragsverksamhet baseradär fastighetsdatasystemetpåsom
bör bidra till finansieringen driften Någon närmaresystemet.av av
precisering vad med drift har inte lämnats. Direktivenav som avses

vidare bl.a. avgifter skall för del finansie-att såanger storsvara av
ringen möjligt.som

Med utgångspunkt i dessa förhållanden vill jag alltså anlägga
principiella fastighetsdataverksamhetensynsätt på jagsamma som

tidigare redovisat för landskapsinformationsområdet.
Fastighetsdatasystemets grundläggande delar fastighetsregister och

inskrivningsregister har byggts för ersätta motsvarande,attupp
tidigare manuellt förda register. Syftet med dessa register bl.a.är att
de skall utgöra grundval för utvecklat markinformationssystemetten
rörande äganderätt och andra markrättigheter, fastighetskredit, taxe-
ring och skatt, värdering, planering och boende underlättasamt
transaktioner rörande mark och anläggningar och härigenom möjlig-

effektivgöra fastighetsmarknad se avsnitt 17.1. Det övergripandeen
förmålet Centralnämnden för fastighetsdata enligt budgetpropositionär

199394:l00 bil.l5 medverka till rationalisera ochatt minskaatt-
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fastighetsdata inomanvändningenhanteringenkostnaderna för och av
olika verksamhetsområden.

tillhandahålla sådanuppfylla angivna syften måsteFör systemetatt
skall kunnaefterfrågar. Förinformation användarna systemetattsom

ingåendede ikräverden roll användarna måstespela systemensom
ajourhållasfinns lagrade i dessaolika uppgifterregistren och de som

försorg.olika myndigheters Detdagligen. ärskerDetta genom
nödvän-dettaregistreringsverksamhet årnaturligt den på sättatt som

grundlägganderedovisas för bild heladig samlat systemetsatt aven
förvalt-ajourhållning ochproduktionskostnader uppbyggnad, annan

ning.
inskrivnings-redovisat mintidigare i avsnitt 20.2 påharJag syn- -

inskriv-medhängerdärmed de kostnaderväsendet och sammansom
inskrivnings-uppgifter iajourhållningningsmyndigheternas av

inskrivningsväsendetsförslagregistret. har där lämnatJag att
till inskrivnings-hänförligakostnader, dvs. de kostnader ärsom

avgifterfinansieras medskallmyndigheterna och Domstolsverket, som
detta kanmedvetenverksamhets kostnader.täcker denna Jag är attom

i övrigtlösning jag föreslårbetraktas avvikelse från den somsom en
fastighetsregisterverksamheterna vadeftersom inskrivnings- och avser

inte behandlasfastighetsdatasystemetajourhållningen uppgifter iav
lika.

innebärhelhet. DetFastighetsdataverksamheten bör attses som en
för fastighets-Centralnämndensamtliga inom vilkaprogramområden
för verksam-i kostnadsunderlagetbedriver ingådata verksamhet bör

till avsnitt 20.2 börinledningenheten. jag redogjort för iSom
istämpelskatt ingåemellertid för uppbördinte kostnaderna av

kompletteras medunderlagetkostnadsunderlaget. börDäremot
registren. sker i vissolika Såkostnaderna för ajourhållning deav

förCentralnämndenutsträckning ibegränsad redan dag attgenom
för adressregisterfastighetsdata ersättning till kommunerutger som

byggnader.eller ajourhåller basregister över
delbör utökas medinnebär kostnadsunderlagetDetta att av

delfastighetregistermyndigheternas verksamhet. Denförkostnaderna
för registreringregistermyndigheternas kostnaddet frågaär ärsom om

20.2 jag redovisat de totalafastighetsdatasystemet. avsnitt hari I
fastighetsregistreringen statlig ochför löpandekostnaderna den

till registrering i fastighets-hänförligkommunal och den andel ärsom
datasystemet.
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Med detta bör rationaliseringseffektersynsätt också den del deav
till följd integreringenuppstår fastighetsregistreringen isom av av

fastighetsbildningen knuten till den verbala redovisningenärm.m. som
tillgodogöras fastighetsdataverksamheten. Härigenom stimuleras också
utvecklingen enkla rationellaoch rutiner för ajourhållningenav av
fastighetsdatasystemet.

Med den förmodell rationalisering fastighetsregisterverksam-av
heten jag redovisat i inledningen till 20.2avsnitt bör ocksåm.m. som
kostnaderna för nedsättning ersättningsbelopp fastighets-belastaav
dataverksamheten. Kostnaden beräknad kapitaliseradedetär som
värdet minskade registerhållningskostnader fastighetsregister-vidav
myndigheter, inskrivningsmyndigheter och förCentralnämnden
fastighetsdata. bidrag fastighetsdataverksamhetenDet härigenomsom

tilllämnar förenklingar i inskrivningsverksamheten kan ettses som
bidrag till ajourhållningen inskrivningsregistret.av

dettal sammanhang kan också jag föreslånämnas övervägtatt att
fastighetsdatafunktionen vid den lantmäterimyndigheten skallatt nya

få initiativrätt till sådana förrättningar till rationaliserings-ledersom
effekter registerhållningen.på Jag har funnitemellertid det ocksåatt
finns starka skäl talar sådan initiativrätt därför inteoch ärmotsom en
beredd lägga förslagnågot med denna innebörd. Däremot detatt ärnu
angeläget det lantmäteriverket och analyserar de effekterprövaratt nya
nedsättningen genomför och ställer nedsättningsbeloppens storlek mot
andra alternativa åstadkomma rationell fastighetsredovisning.sätt att en

Vissa rationaliseringsmöjligheter till följd det bildasattav en ny
samlad central organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksam-
het har redovisats i inledningen till kapitel 13. Centralnämnden för
fastighetsdata har vidare enligt förregleringsbrevet innevarande
budgetår till regeringen före den september 1994l redovisaatt
möjligheterna minska driftskostnaderna för fastighetsdatasystemetatt

förlägga datordriften till servicebyrå.t.ex. attgenom en
Med utgångspunkt i förslagovanstående skulle det kostnads-

underlag bör knytas till fastighetsdataverksamheten avgränsas påsom
följande sätt

programområde 1-4 vid Centralnämnden för fastighetsdata exklu--
sive kostnaden för stämpelskatteuppbörd,
fastighetsregistrering fastighetsdatasystemetmot samt-
nedsättning enligt lantmäteritaxan.-
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rubriken expeditions-jag underinledningen till avsnitt 20.2 harI
för inskriv-underlagetredovisat förslag avgränsningavgifter till av

avgiftframställningen framgår denningsväsendets kostnader. Av att
fastighets-gravations- ochi utfardandesamband medtas ut avsom

för fastighetsdata-inomöverföras tillbevis bör hanterasatt ramen
information.tillhandahållaalternativt sätt attsystemet ettsom

fastighetsdata-informationbedömer efterfrågan påJag att ur
transaktionerdebiterbaraAntaletkommer Öka markant.systemet att

i genomsnitt 30tidsperiod medhar längre ökatunder procentcaen
transaktionsökningen1994, ligger påOckså underår. sammaper nu,

förklaras antaletökning kannivå. viss mindre delEn denna attavav
ökningen berorhuvuddelen påfastigheter i ökat, attsystemet avmen

utsträckning.nyttjar i alltflera användare störresystemet
användningenfaktorer kommerutgångspunkt i andraOckså med att

uppbyggnadtill grund för beslutöka. den lågI ettrapport om avsom
med beloppbasregister intäkterna ökabyggnaderöver ett somanges

transaktioner Introduk-miljoner debiterbara2,7 år.motsvarar perca
upphov tilljuli 1994 kommertionen datapantbrev 1den att geav

utnyttjavidaretransaktioner. Diskussionytterligare pågår attom
kronofogdemyndig-medfastighetsdatasystemet i sambandockså

hantering exekutiva auktionerheternas m.m.av
beskrivits i avsnitt l2.3.3.priskänslighet EnAnvändarnas har

Ökaderelativt prisokänsliga ochanvändarnaslutsats är är attatt
omfattning. finnsefterfrågan i liten Detavgifter kan bedömas påverka

Priskänslig-avgiftsfinansieringen.påtaglig potential ökasåledes atten
Samtidigtheten dock olika för olika användargrupper. kanär

frånefterfrågar olika informationolikakonstateras användareatt
föranledning vid avgiftssättningenföreslår dennaJag attsystemet. av

till olika användargruppersfastighetsdatasystemet hänsynfrån tasuttag
priskänsligheten hos olika användar-olika uppgifter ochbehov av

STUPPCT-
till följd dendetta sammanhang kan ocksåI nämnas att av
tillämpningenavgränsningen resultatområdet ochnuvarande avav

vissa avgifter från och medsjälvkostnadsprincipen inom sänktesdetta
motsvarigheten till den s.k.halvårsskiftet 1993. kanNämnas även att

för fastighetsdata till-VISA-bildsinformation Centralnämndensom
avgift 5 kr i kostarhandahåller on-line Norgemot av ca caen av

100 kr.
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Jag betydande utvecklingsmöjligheter vad såväl detser avser
framtida utnyttjandet fastighetsdatasystemet förutsättningarnaav som

avgiftsuttagetöka från användare. Med den avgränsningatt systemets
och utveckling redovisats avgiftermed ökade vidsamt uttag,som ovan
bör enligt min uppfattning kunna bära betydande delsystemet en av

kostnader för ajourhållning och förvaltning. Avgifterna fårsystemets
emellertid inte högaså informationoch dess inteatt systemetvara
utnyttjas rationelltpå Detta skulle kunnasätt. resultera iett t.ex. att
vissa användare prisskäl avhåller sig från inhämta den ajour-attav
hållna informationen och i stället bygger baser.upp egna

föreslårJag avgifterna nivåatt trappas mot motsvararupp en som
genomsnittlig höjning avgiften för VISA-bild till 10 kr.en av en

Höjningen bör fastasåväl de den rörliga avgifterna.avse som
Min olika former intressentmedverkanpå jagsyn av m.m. som

redovisat i avsnitt 20.1 givetvis också tillämpbarär inomovan,
fastighetsdataområdet.

Övrig20.2.3 fastighetsverksamhet

har i inledningenJag till avsnitt 20.2 markerat behovet attav
fastighetsområdet indelas i tydligare resultatområden. Jag har där
också redovisat vissa speciella frågor jag särskildägnatsom upp-
märksamhet.

avsnittI 20.2.l och avsnitt 20.2.2 har jag härefter avgränsat två
verksamhetsområden fastighetsbildning och fastighetsdataverksam--
het. funktionerDe inte återfinns, eller inte erhållit någonsom som
fmansieringslösning i dessa avsnitt, redovisas nedan.

Lantmäteriverkets utvecklings-, tillsyns- och stödverksamhet ibör
huvudsak finansieras på avgifter.sätt än Jag har dockannat genom
redovisat förslag utvärdering tillsyns- och stödverksamhetenattom en
kommer till stånd.

fastighetsregistreringsverksamhetDen registrering påsom avser
karta eller service tillallmänheten registerkarteupprustningensamt
ingår inte heller i de områden möjligtavgränsats Det är attsom ovan.
avgränsa motsvarande resultatområde för dennaett verksamhet om
statsmakterna ställning för uppbyggnad geografisk fastighets-tar av en
indelning i enlighet med GFI-konceptet.
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utanför deockså lämnatsför stämpelskatteuppbörd harKostnaderna
fastighetsdataverksamhetför fastighetsbildnings- ochsystem som

anslagsñnansieras.beskrivits Verksamheten börovan.
merintäktdenemellertid ocksåsammanhang bördetta nämnasI

videxpeditionsavgifternaföljd förslaget låtauppkommer till attavsom
vid dessakostnadernainskrivningsmyndigheterna täcka enbart

undermerintäkt börDomstolsverket.myndigheter och vid Denna en
fastig-delarfinansiera sådanaövergångsperiod utnyttjas för att av

övrigaförfinansieras inomhetsområdet inte kan systemramensom
medmotiveras medinom området. Merintäkten kan att systemet

i betydanderesulteratexpeditionsavgifter följdunder åraven
underskott.
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21 Konsekvenser och genomförande

ÄnOrganisationsförändringar leder till rad följdverkningar. störreen
blir konsekvenserna också andra förutsättningar för verksamhetenom
förändras. Med utgångspunkt i den lantmäteri- och fastighets-nya
dataorganisation skall träda i kraft den julil 1995 i minasamtsom
förslag till finansieringslösningar, principer för pris- och taxesättning

redovisas i detta kapitel följdverkningarnanågra förslagen.m.m. av av
Konsekvenser kan och beskrivasmätas olikapå Ettsätt. sätt är att

studera eller bedöma hur relationer förändras och vilka förut-nya
sättningar skapas. Ett redovisaär bedömningarannat attsom av
verksamhetens ekonomiska förutsättninger och utfall.

Nedan kort presentation vissa dessa konsekvenser.ges en av av
Inledningsvis redovisas verbal konsekvensbeskrivning. Härefteren
följer sammanställning det finansiella utfallet från verksamhetenen av
vid det lantmäteriverket fem efterår organisationsförändringen.nya

Sist i detta kapitel återfinns förslag till genomförandeplan.ett

21.1 Allmänna konsekvenser

2l.1.1 Integration Centralnämnden för fastighetsdataav
och Statens lantmäteriverk

Rationaliseringseffekter uppkommer till följd vissaattav gemensamma
funktioner samutnyttjas. En viktig samordningseffekt i verksam-annan
heten vissa fastighetsfrâgor,är tidigareatt behandlats för sig,som var

kan behandlas samlat myndighetsuppgifter inom ochnu som en samma
myndighet. Vidare kommer integrationen fastighetsfrágor medav
frågor traditionellt förknippas med landskapsinformationsom-som
rådet medföra påtagliga positiva effekter.att
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utvecklingsarbete.gällerdetocksåSamordningsfördelar finns när
denefter detsystemutvecklingsområdet attminst gäller dettaInte nya

myndigheternastidigareför.deochutvecklatmyndigheten en ny,
samutnyttjan-tillMöjligheternaADB-strategi.verksamheter gemensam

självfalletutrustning ökartekniskADB-utrustning ochde annanav
organisation.inom gemensamen

specifik kultur. Såmyndighetenförmyndighet finnsVid varje en
ochfastighetsdataförCentralnämndenförgivetvisgäller även

myndigheterproblemvissa näruppståLantmäteriverket. kanDet nu
iharmonisktintegrerasskallkulturviss olikartadmed i mån en ny

emellertid ocksåkanskilda kulturerfrånorganisation. Erfarenheter
iinspirerandeverkakanförnyelsevärdefull källa tillutgöra somen

delarnade bästatillGenomorganisationen.den att ta avvaranya
finns dettill sindessaochmyndighets kultur görarespektive egen

framgångs-blilantmäteriverketför detförutsättningargoda att ennya
organisation.slagkraftigrik och

myndig-divisionerlantmäteriverket skall bestå tvåDet enavnya -
uppgift inteMyndighetsdivisionens äraffársdivision. attochhets- en

detillhandahållandeförsäljning ochfrånintäkternaoptimera varorav
tillhandahållai ställetproduceras. Målet ärtjänster attoch som

form,landskapsinformation i denfastighets- ochgrundläggande
samhällsbehovtillgodoser angelägna samtaktualitetstandard och som

för hante-kostnadernaminskarationalisera ochtillmedverka attatt
landskapsinformationfastighetsdata ochanvändningenochringen av

varitverksamhetenverksamhetsområden. Måttetinom olika om
användningsområdenantaletantalet användare,iframgångsrik ligger

antalet användningstillfállen.och
informationprincipenprincipbetänkandet angivnai attDen om
villkorkonkurrensneutrala stårpriser ochskall tillhandahållas till låga
lantmäteri-detocksåPrincipen upprätthållasskallfast. gentemot nya

affärsdivision.verkets
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21.1.2 Integrering myndigheter regionalpå nivåav samt
inordnandet fastighetsregistreringen i fastig-av
hetsbildningen

Samordningseffekter uppkommer självfallet till följd i förstaattav
hand 129 statliga myndigheter regional och lokal nivå samlas i 24
lantmäterimyndigheter myndighet i varje län. Frågan denen om-
närmare avgränsningen kommunal verksamhetmot oklar.är ännu
Fastläggandet principen registrering vid källan innebärav om
emellertid fastighetsregistreringen funktionatt skall integreras isom
fastighetsbildningen, detta verksamheten bedrivs i statligoavsett om
eller kommunal regi.

Som angivits har olika myndigheter olika kulturer. Dettaovan
gäller också för de myndigheter verkar regionalt och lokalt. Desom

utnyttjalantmäterimyndigheterna har goda förutsättningarnya dettaatt
förhållande för skapa god, effektiv,att kreativ, kundanpassad ochen
samarbetsinriktad organisation.

Den strukturella organisationsförändringen skapar vidare förutsätt-
ningar för olika former vardagsrationalisering. Exempel dettapå ärav
bl.a. kortare operativa informationskedjor.

Ökad21.l.3 samordning inom landskapsinformations-
området

Genom säkerställa föratt samordnings- och utvecklings-resurser en
funktion specifikt inom fastighets- och landskapsinformationsområdena
kan betydande samordningsvinster Funktionengöras. har kraftfulltatt
driva frågor teknisk och innehållsmässig Standardisering,om gemen-

prisriktlinjer, skapandet databaskatalogersamma och siktpå s.k.av
dataväxelstandarder. Vinsterna uppkommer myndigheternasattgenom
möjligheter utnyttja varandrasatt register ökar, vilket i sin tur
eliminerar behovet dubbelarbete inom datafångst- ochav systemut-
vecklingsområdet. Vinsterna uppkommer för sektorn geografiska data

helhet och inte bara inom för densom verksamhet bedrivsramen som
vid Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata. Använ-
darnas möjligheter medverka vid databasuppbyggnadatt och vid den
kontinuerliga ajourhållningen stimuleras och underlättas.
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ajourhällningutvecklasregistrering vid källanPrincipen motom
informa-inhämtaanvändarnaförmöjligheternavid källan. Också att

produktioninnehållet i denSamtidigt kommertion underlättas. som
till följdanvändarnatydligare föri statsuppdragetingår görasatt av
konkretise-skallinnehållomfattning ochstatsuppdragetsförslaget att

ras.

ochmellanrelationerFörändrade2l.l.4 staten

konnnunerna

transak-antaletavskaffas minskaråterbäringstaxanTill följd attav
Lantmäteriverket.ochförrättningsverksamhetkommunaltioner mellan

framtidenifastighetsbildning ocksåfalli detskall,Kommunen
erhållaförsorg,myndighetskommunalskekommer att genom

deförfastighetsregistreringförersättning för kostnaderna samt
lantmäteri-tillämpning denvidblir aktuellanedsättningar nyaavsom

tydliggörs dettapå sätt.förGränserna statenstaxan. ansvar
ochtjänstertill defortsättningsvis tillgångerhållerKommunerna

ersättning byggerstatsuppdragetingår iprodukter mot somensom
Fastighetsbildnings-marginalkostnadsprissättning.principen om

tillfri tillgånghittillsliksomsidanandraverksamheten erhåller å
primärkartorochkommunernas stomnät m.m.

myndighet ochmellanrelationerFörändrade21.1.5

sakägare

lantmäteritaxannedsättning enligtförreglernaförändraGenom att
sak-förbli mindre kostsammaförrättningstypervissakommer att

medinte belastas störreskallFastighetsbildningen ettägaren.
tillfallet. Genomnärvarandeförvad ärkostnadsunderlag att taän som

förrättnings-iförenklingarochrationaliseringartillmöjligheternavara
taxekonstruktioninförandeverksamheten, samt genomen nyavgenom

kommerunderlättasförrättningsarbetetimedverkansakägarnasatt
minska.förrättningarnakostnader försakägarnas att
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21. 1 .6 Författningsändringar

De ändrade principerna för avgiftssättning de och tjänsterav varor
ingår i statsuppdraget inom landskapsinformationsomrâdetsom samt

motsvarande tillhandahållande inom fastighetsdataområdet måste för-
ankras författningsreglering. Eftersomgenom grund-en samma
läggande principer bli tillämpliga inom båda områdena böravses en ny
enhetlig förordning utarbetas gäller för båda verksamhetsområde-som

Den nuvarande nyttjanderättsförordningenna. awecklas. I det fall
ställningstagande sker för uppbyggnad GFI bör också dettaetten av
ingå i den författningen.nya
Lantmäteritaxan regleras i eller ändrad lantmäteritaxeförordningen ny

utformas efter riksdagens ställningstagandesom till de grundläggande
principerna för taxan.

21 .1.7 Tillhandahållande digitalt lagrad fastighets- ochav
landskapsinformation

För intressentermånga kan digitalt lagrad landskapsinformation
underlättaavsevärt det utvecklingsarbetet och också på kort siktegna

hjälpmedel i denett operativavara verksamheten. Det iär regelegna
svårt kostnadsberäkningargöraatt inom området värdet attmen av
göra sådana beräkningar bör för den skull inte underskattas.
För fastighetsinformation effekternaär något lättare bedöma. Bådeatt

detnär gäller fastighets- landskapsinformation går emellertidsom
effekterna långt utanför sektorernas verksamhetsområden.egna

Genom de föreslagna prissättningsprinciperna för fastighets- och
landskapsinformation kan ianspråktagandet modern teknik inomav ny
GIS-området bedömas påskyndas med tilltvå år.tre

21.2 Ekonomiska konsekvenser

De bedömda ekonomiska konsekvenserna utarbetade förslagav
redovisas nedan under rubrikerna

de samlade effekterna,-
verksamhetsområdesvisa effekter och-
fmansieringsanalys.-
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effekternasamlade21.2.l De

eftersituation fem ârbeskrivs föreffekternasamladebedömdaDe en
redovisas rationaliserings-Effekternaorganisationsförändringen. som

tabellkostnader19 ökadetabellkostnaderminskadeeffekter och ---
och21. Kostnadertabellavgifterviaintäkter nettoökade20 och --

uppgifterangivnaInomi realaangivnaintäkter parentesär termer.
avsnitt.kapitel ellertillhänvisningutgör en

kostnaderMinskade

10 mkrtill följdrationaliseringseffektAdministrativFL av -
13och LMVCFDsammanslagning av

10 mkr13utvecklingsarbeteEffektivareFL -

45 mkrfastighets-ifastighetsregistreringenIntegreringF av -
13bildningen

8 mkr17.4stämpelskattAdministrationF av -

2 mkrl5.l.2och stödTillsynF -

3 mkrfastighetsdatasystemetfördriftskostnaderLägreF -
mkr0-513.1.3

46 mkr15 .2.2avslutandeFastighetsdatareformensF -

mkr1513och ADBteknikLångsiktiga effekterFL --

-139mkrSUMMAFL

organisa-fem efterkostnaderminskade årochRationaliseringseffekterTabell 19.
landskapsinformationsområdet.fastighetsomrádet och Ltionstörändringen. F avser

tillhänförligatabellovanståendei äreffektervissabörDet noteras att
ñnansie-verksamhetandra tillochverksamhetavgiftsñnansierad som

13.kapitel Iredovisats iharförstamed anslag. De posternatreras
näri tidenredovisningåterfinns också13till kapitelinledningen aven

fastighetsbildningsverksamhetenangivits börfallereffekterna Somut.
ratio-följd defår tillkostnader. Dettaytterligare attpåförasinte några

fastighets-integreringenåstadkomsnaliseringseffekter avgenomsom
fastighets-tillfallaskallintefastighetsbildningeniregistreringen

följdtilluppkommerkostnaderminskadebildningen. De avsom
fastighetsbildnings-inomförenklingartillförslagredovisade m.m.
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området och skall tillfalla sakägare vid lantmäteriförrättning harsom
inte kvantiñerats.

Ökade kostnader

ÖkatL för samordning 13 15 mkransvar +

ÖkadF nedsättning 143 17 mkr+

FL Utveckling och etablering infrastruktur for utbyte 10 mkrav +
geografiska data 22.3.4av

F Avvecklad áterbäringstaxa l6.3 2 mkr+

F Ersättning för kommunal fastighetsregistrering l5.4 17 mkr+

F Fakturering vid laga kraft l3.l.1 2 mkr+

FL SUMMA +63mkr

ÖkadeTabell 20. kostnader femår efter organisationsförändringen. F avser
fastighetsomrâdet och L landskapsinformationsområdet.

Också här fördelar sig effekterna anslags-på och avgiftsfmansierad
verksamhet. Fastighetsbildningen belastas med kostnaden för ökad
nedsättning, avvecklad âterbäringstaxa, ersättning till kommunal
fastighetsregistrering och fakturering vid laga kraft. Av dessa
kostnader läggs emellertid enbart kostnaderna för den avvecklade
återbäringstaxan föroch faktureringen sker först vid laga kraftatt till
grund för beräkning taxebeloppens storlek.av

Förändrade avgifter

L Höjd kartavgift 20.l 3 mkr+

F Tillhandahållande fastighetsinformation 91-136 mkrav +

F Förändrade expeditionsavgifter 12.3.2 26 mkr-
F Gravations- och fastighetsbevis 12.3.2 15 mkr+

FL S U M M A 83-281 mkr

Tabell 21. Förändrade intäkter netto femår efter organisationstörändringen. F
fastighetsomrádet och L 1andskapsinformatlonsområdet.avser

Förutsätter uppdragsverksamhet efter korrektion for Ökadeen kostnadersom
och visst mindre användningsbortfall merintäkter tilluppgår 10-15ger som procent
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fem. Vidare82-112 mkrtill åruppgåendeintäktmedför totalår. Detta enper
on-lineinformationtillhandahållande20.2.2avsnittförslag iförutsätts att avse --

tillfrån femV1SA-bildavgiften forökningtill prissker motsvarar enett avensom
tio kronor.

år.minskning med 10Antagen procent per

ekonomisktförbättratsåledesfemeffekten år ärsammanlagdaDen ett
mkr.utfall med 159-204

intäktsökningarrationaliseringar ochkostnadsminskningar,Vissa
ekonomiskasammanlagdafemårsperioden. Denstegvis underfaller ut

i storleksord-tillbedöms uppgåmindre ochdärföreffekten år ärett
effekterna deskulleutvecklingrätlinjigMed80 mkr.ningen en

180 mkr.155 mkr och130 mkr,till 105 mkr,påföljande uppgååren
vidare påöverslagsberäkningar bygger attredovisadeOvan

kostnadsslagandramedinte belastasfastighetsbildningsverksamheten
genomfördaeffekternaochnärvarandeförskerän att avsom

i formtillfaller sakägarnafastighetsbildningenförenklingar i avm.m.
sänkta taxor.

effekterVerksamhetsområdesvisa21.2.2

iredovisade förslagförutgångspunktenangivitstidigare harSom
särredovisa fastighets-sökaekonomisktvaritñnansieringsfrågan att

sådanredovisasNedanlandskapsinformationsomrádena.och en
verksamhets-bådadeekonomiska effekterna pånedbrytning deav

områdena.

femEjeder efter år

180 mkrFastighetsomrâdet +
O mkrLandskapsinformationsområdet i

organisationen förtillinte förslagetInskrivningsväsendet berörs nyav
expeditionsavgifterfastighetsdataverksamhet Delantmäteri- och m.m.

inskrivning börlagfart ochansökningarmeduti sambandtas omsom
prestationutfördkoppling mellandirektblirdetsikt såpå sättas att en

avgift.och i
intekommertaxebeloppför beräkningKostnadsunderlaget attav

faktureringoch äråterbäringstaxanFörändringarna vadutökas. avser
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egentligen enbart omfördelning kostnaderna inomen ochav systemet
i tiden. Genom tillvaratagande de förenklingsmöjligheterav m.m. som
redovisas i avsnitt l3.l.1 finns emellertid möjligheter sänkaatt
kostnaderna för fastighetsbildningen påtagligt.

21.2.3 Finansieringsanalys

Fastighetbildning och fastighetsregistrering

I den regionala lantmäterimyndigheten sker fastighetsbildningnya och
fastighetsregistrering integrerat. Som redovisats i avsnitt 20.2.l utgår
förslaget i denna del från sakägaren i detatt enskilda förrättnings-
ärendet inte skall belastas med flera kostnadsposter i detän system

för närvarande tillämpas.som

Kostnader Finansiering

Kostnad för Avgift från

fastighetsbildning sakägare

Ned-sättning&#39;&#39;&#39; Avgift från

Registrering FDS FDS-användare

Registrering karta Anslag

Övergár i GFI och dettanär igår driftom system

14-0725lll
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Landskapsinformation

FinansieringKostnader

Grundläggande

Anslagproduktionskostnad

statsuppdraget

2
F UttagsavgifterUttagskostnader

lntressentmedell

produkter.intressentñnansieradeforKostnad1
produktion.grundläggandetillBidrag2

Fastighetsdataverksamhet

FinansieringKostnader

AnslagGrundläggande

produktionskostnad

grund-tillBidragl

produktionläggande

3

üäâgâáxfgütêfüäåásiásinâáe
lntressentmedel2

exklusivefastighetsdataförCentralnämndenvid1-4Programområdel
fastighetsregisterajourhállning samtmedstämpelskatteuppbörd avmen

nedsättningsmedel.
produkter.intressentñnansieradeförKostnad2

femársperioden.underuppåtförskjutsBidraget3
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21 Genomförande

föreslårJag de principer och förslag jagatt redovisat i kapitel 20som
efter regeringens och riksdagens ställningstagande läggs till grund för

lantmäteritaxa och förordning tillhandahållandeen ny land-om av
skaps- och fastighetsinformation De principerna förm.m. nya
avgiftssättning bör möjligt träda i kraft samtidigt med denm.m. om

organisationen för lantmäteri- fastighetsdataverksamhet.ochnya Vad
beträffar storleken bidraget till de grundläggande produktionskost-av
naderna bör regering och riksdag årligen ställning och resurstilldel-ta
ningen iske respektive års budget.





A VDELNIN G E

SAMORDNING
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Ökad22 samordning på nationell
nivå mellan intressenter inom

landskapsinformationsområdet

Enligt direktiven skall utredaren bl.a. undersöka förutsättningarna för
ökat samarbete mellanett land- och sjökarteverksamheterna. Behovet

först grundläggandeatt ställningta till fråganav landkarteverksam-om
hetens organisation har lett till jag, efter samrådatt med Miljö- och
naturresursdepartementet, behandlar samordningen med sjökarteverk-
samheten under denna utredningen.etapp av

Utredningsarbetet har därutöver, i enlighet med den möjlighet som
i direktiven, breddats till även andra frågoranges samordning ochom

samverkan mellan intressenter landskapsinformation.av
principbetänkandet,I avsnitt l 1.1 192,s. begrepps-presenteras en

modell bestående fyra nivåer rumslig information, geografiskav -
information, landskapsinformation och fastighetsinformation. I den
följande används vissatexten begrepp förklaras första gången desom
förekommer i se även avsnitt 22.2.3.texten Begreppen förklaras på

fullständigtett isätt Handbok till Mätningskungörelsenmer HMK-
Databaser.

22.1 Nuläget

22.l.l Beröringspunkter och samordning mellan vissa

producenter

finnsDet flera olika myndigheter och organisationer samlar in,som
lagrar, bearbetar och data landets fysiskapresenterar egenskaper,om
dvs. information ingår i begreppet landskapsinformation.som

Insamling data sker såväl för produktion kartor,av uppbyggnadav
databaser med geografiska dataav ajourhållning befintligasom av

data. Geografiska data i dettamotsvarar sammanhang lägesbundna
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flertalförberöringspunkter ettsåledesfinnsprincipielltdata. Rent
aktivitet.nämndvarjeiorganisationerochmyndigheter ovan

insamlingförmetoderfleraverksamheten ärgeodetiskaDen en av
samverkanbehovenochutvecklingunderGPS-tekniken är avdata.av

maj19denregeringsbeslutEnligtpåtagliga. ettsamordning äroch
belysaintressenterberördaandramedsamrådiskall LMV1994

riksnätengeodetiskadeanpassningförformernaochbehovet avenav
GPS-teknikens krav.till

möjliggörteknikdigital ettmeddatabearbetningochLagring av
deloriginalteknikvaddatageografiska änutnyttjandeflexibelt avmera

medger.
flexibi-önskadmedgeskalldatabasteknikenförutsättning förEn att

samord-krav pågrundläggandedockanvändningen äri attlitet m.m.
meddatabaserbyggainte flerabörSjälvfalletbeaktas.ning upporgan

vidbådedubbelarbeteuppkommerskerinnehåll. Om såsamma
enskildaajourhällningen. För attframtidadenochuppbyggnaden

informationutväxlakunnaskallinformationsbehovolikamedorgan
datapro-enskildadenprodukter måstevarandrasvidare påoch bygga

i frågagällerDettastandardkrav.vissasig till omducenten anpassa
förreglerdata,kodningochbeskrivninglägesbestämningssystem, av

datautväxling m.m.av
kart-tekniken kommerdenochdatabasuppbyggnadenGenom nya

Framställandetskede.heltiin pro-framställningen nyanytt avett
databasernauppbyggdai deinnehålletbaseras påkommerdukter att

uppbyggdatidigaremed inte teman.eventuellakompletteringarmed
ajourhållsdatabasernakrävsfungeraskallmodell attdennaFör att

rutiner.ochspecifikationerförutbestämdaenligt
datakommuni-tillmöjligheterökadeinformationsteknikModern ger

digitalilandskapsinformationanvändarnaefterfrågarSamtidigtkation.
producenter.olikafrånform

lösningarkostnadseffektivapåmed kravekonomiskaBegränsade ramar
framtiden.iproducenternamellansamarbeteutökatförocksåtalar ett

ställaocksåtordedataajourhållnabehovuttaladeAnvändarnas avmer
producenter.olikamellansamarbeteökatkrav på ett

mellansamordningochberöringspunkterbehandlasföljandedetI
SjöV,Sjöfartsverketbl.a.beskrivs10.1avsnittetproducenter. Ivissa

RymdbolagetSatellitbildochSGUundersökninggeologiskaSveriges
harverksamheterochorganisationlantmäterietsstatligaDetAB.

2.2.kapitelprincipbetänkandetsipresenterats
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Det faktum berörda myndigheter och bolagatt under olikasorterar
departement kan ha viss betydelse för möjligheterna utvecklaatt
samarbetet. Det statliga lantmäteriet under Miljö- ochsorterar natur-
resursdepartementet, SjöV under Kommunikationsdepartementet samt
SGU och Rymdstyrelsen och därmed också Rymdbolaget och Satellit-
bild AB under Näringsdepartementet.

Lantmäteriverket och .Sjöfartsverket

Beröringspu

LMV och SjöV fick 1986 iär uppdrag dåvarande bostads- ochav
kommunikationsdepartementen fram underlagatt gemensamt ta ett
rörande förutsättningar för och eventuella vinster med utökaden
samordning mellan LMV och SjöV:s sjökarteavdelning SjöVS. I en

promemoria den 2 februari 1987 redovisade verken möj-gemensam
liga samordningsområden. Ett antal arbetsgrupper tillsattes därefter för

i detalj igenomgåatt verksamheterna och söka få till ståndmer en
effektivare samverkan. det följandeI kortgörs sammanfattningen av
promemorian.

SjöV har, bl.a. sekretesskäl, tryckeri. Tryckeriet harett egetav
inte alltid full beläggning.

I promemorian föreslogs dels LMV skulle SjöV:s kart-att ge
tryckeri möjlighet lämna anbud viss karttryckning,påatt dels LMVatt
och SjöV skulle genomföra utredninggemensamt eventuellen om
samordnad karttryckning. SGU skulle inbjudas delta i utredningen.att

SjöV och LMV för sig ioch regi för lagerhållning,svarar var egen
distribution och marknadsföring sjökort respektive deav m.m.
allmänna kartorna och övriga förlagsprodukter.

I promemorian föreslogs bl.a. SjöV skulle utnyttja LMV:satt
kartkonsulenter, Överlantmätarmyndig-SjöV löpande skulle förseatt
heten i samtliga kustlän med sjökortskataloger och SjöVattm.m.
skulle pröva ytterligare enheter inom det statliga lantmäteriet bordeom

till försäljningsombud förutses sjökort m.m.
Mellan SjöV:s och LMV:s kartproduktion finns många berörings-

punkter. Den geografiska informationen i vissär utsträckning gemen-
för sjökorten och de allmänna kartorna landkonturer,sam viss be-

Ävenbyggelse m.m.. i fråga arbetssätt, teknik och metoder finnsom
likheter i förutsättningarna. Samtidigt finns del väsentliga skill-en
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revideraoch behovetdjupinformationsjökortens attnader, t.ex. av
allmänna kartorna.oftare desjökorten än

utvecklingbedrivitunder år systemhar många ettLMV avegenen
upphandlaSjöV skullekartframställning, NärAutoKa.datorstöddför

speciella kravsjökarteläggningensinnebar attmotsvarande systemett
kravspecifikationerna.inte uppfylldeAutoKa

församarbetedockochför SjöV LMV överensFöreträdare omvar
kartin-ajourhållninguppbyggnad ochviddubbelarbeteundvika avatt
smidigåstadkommaförintresse ochformation attgemensamt enav

information.utväxling av
SjöVochLMVkomfrån vissa användargrupperEfter önskemål

avseendemedsjökortenlandinformationen påutredaöverens attom
och kostnader.utformning, behovpå

samverkamöjligtlångtsåSjöVoch överensLMV att somomvar
scannerutrustning ochbl.a.utnyttjandeanskaffning ochvid av

ritmaskiner.
beträff-samverkaSjöVambition från ochLMVallmänEn attvar

redo-Verksamhetsområdenproduktutveckling.teknik- ochande som
laserbatymetri,GPS,bildtolkning,kartinformation,digitalvisades var
fotogrammetri,geodetisk verksamhet,krigstryckningsorganisation,

utlandsverksamhet.utbildning och
planerade ADB-SjöV:snämndesutlandsverksamhetenBeträffande

förlaserbatymetriteknikenochsjökarteverksamhetensatsning inom
inomsamarbetestånddärvid få tillönskadedjupkartering. SjöV ett

Swedesurvey.förramen

till LMVuppdragBostadsdepartementets

lämnade uppdragettidigarefölja detönskadeBostadsdepartementet upp
möjliga bespa-beräkna dei uppgiftunderhand LMVoch attgav

sjökarteläggningen.land- ochintegreringtill följdringarna avav en
lämnade LMV1987underhandspromemoria 9 novemberdenI enen

sammanslag-organisatoriskDärvidredovisning.sådan att enangavs
ibesparing denårligtillbedömdes ledaSjöVSning ochLMV enav

distri-lagerhållning,för7-8 mkr varavverksamhetensamlade ca
3 mkr,kartframställning0,6 mkr,marknadsföring ut-bution och

0,3 mkr,krigstryckningsorganisation1,5 mkr,vecklingsverksamhet
mkr.utbildning 1 Därutöver0,5 mkr ochgeodetisk verksamhet

kvalitetsför-i formeffekter,samladeredovisades andra t.ex. av
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bättringar. En utvecklad samverkan bibehållandemed befint-men av
liga organisationer bedömdes leda till årlig besparing på l mkr.en ca

Redovisningen ledde inte fram till departementsförslagnågra eller
till förändringar.

Samordning

Vissa konkreta samordningsinsatser har genomförts, beträffandet.ex.
krigstryckningsorganisationen. Uppfattningen dock detär att mesta
kom handla relativ ensidig kunskapsöverföringatt från LMV tillom en
SjöV.

Den tekniska utvecklingen har medfört det finns änatt numera
starkare skäl för integreringnärmare produktionen land- ochen av av
sjökartor. SjöV har bl.a. byggt digital produktionslinje och harupp en
för detta ändamål köpt in elektroniskt utmatningssystemtypsamma av

LMV dock format. Detta skapar förutsättningarsom annat förav
satsningar kompetensuppbyggnadpå och utvecklingsin-gemensamma

Ett verksamhetsområdesatser. användingenannat är GPS ochav
uppbyggnad referensstationsnät.av

Det finns vinster hämta organisatoriskatt samordning deav en av
aktuella verksamheterna. Samtidigt finns starka skäl för samordningen

sjökarteläggningen övrigmed verksamhet bedrivs inomav SjöVsom
sjömätning, utprickning, förbättring farleder, fartygsbesiktningav
m.m.. Med målet åstadkomma behövlig Sjösäkerhetatt kan SjöV i
dag spela med olika åtgärder, bl.a. bättre sjökortgöraatt ocksåmen

bredda och fördjupa farleder,att åstadkomma bättregenom utprick-
ning eller andra insatser ökar säkerheten i navigeringen fyrar,som

GPSreferensstationer för m.m..
Det internationella sjösäkerhetsarbete bedrivs inom IMOsom

Internationel Maritime Organisation med medverkan SjöV på-av
verkar i mycket utsträckning sjökarteavdelningensstor arbete.

Formerna för finansiering sjökarteläggningen indirekt viaav
farledsavgifter och SjöV:s roll sjöfartsmyndighet gör verk-attsom
samheten inriktas tillgodose handelssjöfartensmot att behov. finns,Det
främst från ansvariga inom fysisk planering och miljövård, kritiken

detta. Dessamot uppgifter bottentopografi föratt plane-menar om
ringsändamål inte tillgodoses i tillräcklig omfattning. förhållandeDetta
påverkar bl.a. behovet definiera begreppet grundläggandeattav
geografisk information det informationoavsett för-om avser om
hållanden landpå eller under Ett sådant klarläggandevattenytan. kan
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berördaplaneringen inombehövligaför denligga till grundsedan
FarledsinformationSjöV. ut-ochbl.a. LMV, SGUmyndigheter

tematiskkompletterandedå producerasprickning kanm.m. som
informationen.geografiskagrundläggandeinformation till den

behandlasintebakgrund kunnaangiventordeFrågorna mot ovan
betydligtbelysaskartteknisk fråga, måsteenbart utan mersom en

allsidigt.
förut-undersökadirektiv ocksåutredningensanledningMed attav

sjökarteverksam-land- ochsamarbete mellansättningarna för ökatett
SjöVför ochföreträdare LMVbildats medhar arbetsgruppheterna, en

promemoria 17i denharfråga. Arbetsgruppenför belysa dennaatt en
i dagsamverkandenbeskrivning både1994maj lämnat somaven

SjöVS.ochmellan LMVplaneradoch den äräger somrum
övergripande1994 träffatlO juniVerksledningarna har den ett

inriktningkonkretisare samarbetetsytterligaresamarbetsavtal. För att
16 junimyndigheterna denträffatsöverenskommelse mellanhar en

myndig-mellanöverläggningar kommerYtterligare äga1994. att rum
dokumen-överläggningar kommerfrån dessaResultatetheterna. att

detaljavtal.i olikateras
statligaSjöVS och detfastinledning slåssamarbetsavtaletsI att

samarbete.behovberöringspunkter ochradlantmäteriet har aven
insamlingmetoder förteknik ochfrämstgällerBeröringspunkterna

geografiska data.presentationochlagning, utbyte av
det statligaSjöVS ochmellaninriktas samarbetetEnligt avtalet

lantmäteriet främst på

utveckling,-
produktion,-

datautbyte,kommunikation och-
utrustning och kompetens,-
nyttjanderätt m.m.,-

försäljning,distribution ochmarknadsföring,information,-
totalförsvar och-
tjänsteexport.-

dessaochinriktning förredovisas vidare mål ochavtalet ettI vart av
områdenainomsamarbetetdetocksåområden. närmareDet attanges

långt-skriftliga avtal. Mermuntliga ellerskall konkretiseras genom
skriftliga avtal.iregleraspriser, m.m. börrabattergående åtaganden
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LMV:s och SjöVS:s ledningar skall vidare ha överläggningar,
minst gång år.en per

I SjöV:s sjökarteråd finns bl.a. företrädare för LMV och SGU. l
LMV:s kartråd finns bl.a företrädare för SjöV.

Lantmäteriverket och Sveriges geologiska undersökning

Beröringspunkter

LMV och SGU har sedan 1989 övergripande samarbetsavtal.ett
Enligt avtalet inriktas samarbetet mellan myndigheterna främst på

information, marknadsföring, distribution och försäljning,-
utveckling,-
produktion,-
utrustnings- och kompetensfrågor,-
totalförsvarsfrågor och-
nyttjanderättsfrågor.-

I samarbetsavtalet redovisas mål och inriktning för och devart ett av
redovisade områdena. Det närmare samarbetet inom områdena konkre-
tiseras muntliga eller skriftliga avtal.genom

De samarbetsfrågor aktuellaär för närvarande sammanfattassom
nedan.

SGU har behov underlagsmaterial för den geologiska undersök-av
ningsverksamheten. Hittills har bl.a. tryckt ekonomisk karta utnyttjats
i utsträckning. Denstor geometriska grunden har ibland varit brist-
fállig. SGU går tillöver ortofotobakgrund för bra och till-att en
räcklig geometri för den geologiska informationen. SGU har iäven
fortsättningen behov underlagsmaterial,annat svart-vita ochav t.ex.
IRF-flygbilder.

SGU:s och LMV:s reproverksamhet minskar i omfattning i och
med teknik införs. Verksamhetenatt binder kapital ochny är utrym-
meskrävande. Utvecklingen dennagör verksamhetatt måstetyp av
koncentreras till fåtal ställen. Viss traditionellett behövs dockrepro
under ytterligare antal år.ett

SGU utvecklar med stöd från LMV digitala produktionslinjer.
Försök pågår kombinera kartinformationatt från den topograñska
kartan T5 med digitalt lagrad geologisk information.
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behovhageologiska kartorproduktiondigitalförkommer attSGU av
olikaanpassade tillgrundmaterialtopograñsktlagraddigitaltettav

grundmaterialtopograñsktdigitalttillgång tillfårskalområden. SGU
avtal.särskiltgenom

finnsinformationenT5-kartblad därredovisas deBlockmark på
serie Ae.tillgänglig jordartskartor

föriberg dagenutföra tolkningförochKompetens att avresurser
ställerproduktionsställenskildaSGU. TvåochT5 finns både LMVpå

samordning. Sam-kalibrering ochfördelvis ökadekrav på resurser
sig inteskiljer nämnvärtkostnadernaochfungerat brahararbetet
produktionen harimedverkanSGU:sproduktionsställena.mellan

iför LMV. Bergresursprioriteringplanering ochunderlättatibland
kart-övrigadel detintegreraddagen-informationen dockär aven

informationsslag. Detövrigaprincip hanterasiinnehållet och bör som
iredovisning bergsamhällsvinster hämtaemellertidfinns att avom

harblockmark. SGUsamtidigt med ävenframställs nyttadagen stor
perspektivberggrundskartering. lettdagen-informationen vidibergav

samordningbehovT5-karteringen finnsproduktionökadmed avav
ochbefintlig kompetensutnyttjandeoch gemensamt resurser.av

hjälppositionsbestämning medkartering i fältgeologiskVid är av
detområdetledande närpåframtidsmetod. LMV ärintressantGPS en

vilkadiskuterabereddutbildning ochoch ärutvecklinggäller att
i framtiden.för SGUintressevarablilösningar kan avsom

utnyttjandeförförutsättningarbättreskapa gemensamtFör ettatt
samverkan påteknik behövs ävenochutvecklingoch resurser nyav

utbild-såvälskepersonalområdet. kanutbildnings- och Detta genom
utbytestjänstgöring.organiseradning som

Samordning

under-behovtotalaSGU:ssamarbetsavtal skallEnligt gällande av
årligavididentifieraskommandedet åretlagsmaterial för genom-

behovskallmöjligaste åretsmänoch SGU. Imellan LMVgångar
standardalter-olikaför depriserAvtalbeställning.tillsamlas omen

särskilt.leveransvillkornativen och upprättas
förstreproteknikiinvesteringaringaplanerar utan attSGU stora

bereddmed LMVsamordningsmöjligheterna LMV. är att taha utrett
tjänsterförsta handigällerSGU. Dettasig repro-tjänster typpå av

elektroniskkartoriginalförkontaktkopieringar och kamerarepro samt

utmatning.
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Om teknisktdet möjligtär och totalekonomiskt lönsamt befint-bör
lig utrustning, teknik och kompetens samutnyttjas mellan LMV och
SGU gäller såväl produktion utveckling. Detta innebär attsom
påbörjade försök med produktion jordartskartor med LMV:st.ex.av
Mercatorsystem bör fortsätta i full skala. Verksamheten bör härefter
utvärderas, ställning tillvarpå tekniken lämpligen bör utnyttjastas om

förSGU geologisk kartproduktion.av
SGU tillhandahåller blockmarksinformationLMV från jordarts-

kartorna och för nyinsamling sådan information. För attsvarar av
åstadkomma optimala samhällsekonomiska vinster bör inventering av
berg i dagen-information utföras SGU de blad förpå vilka nyin-av
samling blockmarksinformation utförs SGU. SGU tillhanda-av av
håller, kostnad för LMV, information berg i dagen frånutan om
områden där jordartskartering påbörjats budgetåret 199091 eller

senare.
Uppgifter missvisning för de allmänna kartornas behov till-om

handahålls årligen SGU enligt särskild överenskommelse. LMVav
lämnar SGU inomstöd GPS-området.

Företrädare för ochLMV SGU har regelbundna planerings- och
samverkansmöten. Dessa hålls minst två gånger år.per

I SGU:s marknadsråd finns bl.a. företrädare för LMV och SjöV.
l kartråd finnsLMV:s företrädarebl.a. för SGU.

Lantmäteriverket och RymdbolagetSatellitbild AB

Beröringspunkter

Rymdbolaget atLLMVzs avgränsning begreppet grundläg-anser av
gande geografisk information alltförär Satellitbilder, liksomsnäv.
flygbilder, betydelsefullär bildinformation vid allmän kartläggning.

bildinformationAll ingåbör bilderna härrör från kameroroavsett om
i LMV inhyrda flygplan eller i satelliter.av sensorer

LI94-rapportenI 91s. konstateras produktionen T5 inteatt av
har nått den volym krävs för informationen ochatt tryggasom pro-
dukternas framtida aktualitet Samtidigt påpekas T5-kartan kommitatt.
fram efter omfattande analys behoven enighet råddeatten samt storav

dessa. förslagetI därför bl.a. kartan också revide-måstesom attanges
för bibehålla den aktualitetsgradatt gällt under 1970- ochras som

1980-talen målet i form täckningsgrad och aktualitetsamt att måsteav
preciseras. Rymdbolaget det iredan förslaget skall framgåattanser
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fram tyd-eftersom det då kommerrevidering skallhur göras enen
aktualitet krävs.bildinformation ochligare bild vilken somav

vegetationsinformationförBeträffande uppbyggnaden databaserav
följande:från IRF-bilder framhåller Rymdbolaget

försatellitdata, i stället IRF-med användaFörsöksverksamhet att-
vegetationskartorvegetationsinformationproduktionbilder, för av

statliga lant-resultat detenligt uppgift, utförts medhar, gott av
arbete haruniversitet. dettaStockholms lmäteriet i samarbete med

IRF-bilder.medidag arbetarmedverkat experter somsamma

projektinomhuvudsaklig datakälla EU:sSatellitdata används som-
iEU-länderinom såvälLand Cover, pågårCORINE somsom

miljö-europeiskaProjektet drivs deteuropeiska länder.andra av
enhetlig jämförbarochsyftar till etableraochEEA, attorganet, en

verksamhetsfält. Inomgeografiskadatabas för helaEEA:s ovan
påbörjats iförsöksverksamhetMDC-projekt har ävennämnda

GIS-teknikindelningssystem,Sverige, frågor rörandedär m.m.
ministerrådetsNordiskaperspektiv inombehandlas i nordisktett

miljödatagrupp.

Satellitbildutförtsklassning Sverige hardigitalheltäckandeEn avav-
Teliauppdragutifrån satellitdatamindre l 12 påårAB än av
i 13indeladDatabasendåvarande Televerket och FMV. ärAB
199250 50upplösningenmedolika terrängtypsklasser, m.m x

innehåll-upplösning 25 25versionframställdes med mm xen ny
iutifrån700 miljoner bildelementande över settstort samma

ingångsdata.

Sverige finnsdet iRymdbolagetdenna bakgrundMot utom-attanser
satellitdataanvändaförutsättningar i operativ verksamhetordentliga att

infrastrukturfinns väl utbyggdvegetationskartering. Kirunaför I en
kunskapErfarenhet ochhögkvalitativa satellitdata.för försörjning av

flertal håll i landet.finnsnyttiggöra informationen på ettatt
satellitteknik kan kommai uppfattningeninstämmerLMV attatt

dockförutsättningförändringsdata.användas för registrering En ärav
med andrasänkas eller delaskostnaderna för användningen kanatt

användare.
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Samordning

LMV och Rymdbolaget har bedrivit försöksverksamhetgemensamt
avseende användning satellitdata vid revidering topograñskaav av
kartor. frånResultaten dessa försök visar det fullt möjligtäratt att
utnyttja SPOT-bilder vid revidering Gröna och kartanBlå medav
avseende depå kartobjekt behövertyper ajourhållas oftaav som
vägar, samlad bebyggelse och hyggen.

fördelarAndra med satellitdata dessaär digitala från början.äratt
Digitalt lagrade data väl i LMV:s digitala produktionslinje.passar

Vidare deltar LMV tillsammans Rymdbolaget i utvecklings-ett
arbete syftar till etablera Miljödatacenter föratt satellit-ettsom
information iMDC Kiruna, nedan.se

Miljödatacenter för satellitinformation

Miljöövervakning grundläggandeutgör strategiskt instrument inomett
miljövården. Verksamheten bedrivs på många olika nivåer med skilda
tekniker för datainsamling. teknikEn på tid blivit alltmersom senare
aktuell inom miljöövervakningen satellitbaseradär fjärranalys. Detta
beror dels på satelliternas utvecklatsatt sedan 1972,avsevärtsensorer
då den första jordresurssatelliten sändes dels behovetpå attupp, av
lägesbunden geografisk information, satelliterna levererar, blivitsom
allt inom miljöövervakningen.större

dennaMot bakgrund har förstudie utförts angående förutsätt-en
ningarna för i Kiruna etablera operativatt verksamhet fören upp-
byggnad miljödatabaser baserade satellitdata.påav

Insatser förpågår närvarande för etablera Mil jödatacenter föratt ett
satellitinformation i Kiruna följandemed huvuduppgifter:

Produktion och ajourhållning miljödatabaser.av-
Utveckling databaser tillsammans med olika uppdragsgivare.av nya-
Egen miljöövervakningsverksamhet.-

Miljödatacentret kommer bedriva både nationellt och internationelltatt
arbete, där den svenska verksamheten bl.a. inriktas imot att ettavses
omdrevsförfarande bygga nationella satellitdatabaser för fortsattupp
enkel, rationell och samutnyttjad användning inom olika samhälls-
sektorer har behov aktuell geografisk information. En dyliksom av
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fleranvändar-snabb datatillgänglighet ochverksamhet har, tack vare
potential.idén, ekonomiskstoren

kommaMiljödatacentret i Kiruna kan enligt Rymdbolaget att svara
vegetationsinformationen. Utöverarkivering distributionför och av

heltäckande ochför Sverige, med aktuellavad detta skulle innebära
förgrundenlättillgängliga vegetationsdatabaser, kan det utgöra ett

tillväxtpotential i in-med betydandesvenskt utvecklingsområde ett
ternationellt, minst europeiskt, sammanhang.inte

det statligaRymdbolaget,Arbetet bedrivs i samarbete mellan SNV,
Naturvetenskapligalän, Abiskolantmäteriet, länsstyrelsen i Norrbotten
projektledande roll.harstation och Kiruna kommun. Rymdbolaget en

riskplaneringLandskaps- och fastighetsinformation i

SjÖVS, Räddningsverket SRVmyndigheter, SGU,Sex LMV, CFD,
ÖCBÖverstyrelsen tillsattför civil beredskap haroch gemensamen

fastig-ochutnyttja landskaps-för rationelltarbetsgrupp pá sättatt ett
i dettadeltarhetsinformation i riskplanering. Också SMHI sam-nu

inbjudits delta.kommunförbundet hararbete. Boverket och Svenska att
i Sundsvalls kommunpraktisk tillämpningprojektet kommerI atten

studeras.
till-inriktningen det fortsatta arbetethuvudsakliga ärDen att

söka klar-användning i lokala databaser,handahålla information för
uppdatering basernahurutformningen dessa och studeralägga avav

bör ske.
tillämpningar medmöjligt genomföraMålet såär att snart som

i GIS-miljö. dettariskanalys Iinriktning sårbarhetsanalys ochmot
ingå studier framtagna modeller.skall även av

Därefter målenär att

för produktionssamverkan,finna former-
standardisera information,-

metodikhandbok,fram användarta en --
riskanalysseminarier sárbarhets- ochgenomföra regionala på temat-

samt
utbildning.arrangera-
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22.1.2 Nationell samverkan

Ökad användning geografiska dataav

blir alltDet vanligare hantera geografiska data med datorstöd. Frånatt
ha varit rationalisera kartproduktionen utvecklingensätt gåratt ett att

informationshantering.generell Geografiska informations-mot en mer
GIS nyckelbegrepp kring vilket förhoppningarär mångasystem ett

knyts för såväl rationalisera olikautveckla verksamheter.att som
avsnitt 20.1 jagI har bl.a.föreslagit prisnivån digitalt lagradepåatt

data skall sänkas.

Strävan bör redan från början databaser generelltgöraattvara
användbara för flera olika ändamål. Generellt geografiskaanvändbara
data bör produceras kan ligga till för framställninggrund bl.a.som av
kartografiska data i sin har inriktning kartografisktur motsom en
presentation. Med kartografiska idata detta sammanhangmenas en
strukturerad datamängd innehållet i karta. Enrepresenterarsom en

informationshanteringsamordnad kan utnyttja gjorda fram-redan och
tida investeringar bättre, t.ex. attgenom

minska dubbelarbete,-
bättre tillgänglighet till informationen ochge-
möjligheter höja kvaliteten i verksamheten.attge-

GIS-användningen flera skäl fortfarande i inledandeär skede. Iettav
regeringens budgetproposition 199394: 100, bil. 15 följandeanges
skäl:

inte tillräckligtKompetensen är hög för bred användning.en-
Geografiska data täcker hela landet saknas i deännu störresom-
skalomrâdena.

Standard för klassificering och överföring data inteär ännuav-
färdigutvecklad.

Geografiska data ianvänds dag bl.a. för fysisk planering, projektering,
miljövård, kartproduktion, ledningsdragningar, hushållning natur-av

försvarsplanering för ekonomiska och sociala analyser.samtresurser,
Bland användarna dessa data återfinns samhällsplanerare, bygg-av

projektörer, eldistributörer, kommunala vattenverk, åkerier, järnvägar
industrier.och
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blir allt vanligare föra geografiska data olikaDet mellanöveratt
dataöverföring i uppbyggnadsfasenBehovet redanuppstårsystem. av

falli de insamlingen registreringen ieller data sker ADB-ett annatav
det i vilket databasen fortsättningsvis skall hanteras.änsystem

Vid beställning data datafiler kunna levereras snabbtmåste på ettav
och säkert möjligtendast producent och användaresätt. Detta är om
har väl fungerande rutiner för dataöverföring. klassifice-Bl.a. måste
ringen medge objekttypsdefinitionernabeställt urval kan göras,att vara
kompatibla överföringsformatetoch automatiskt kunna genereras
respektive läsas. fall kan data förlorade, förvanskas ellerl gåannat
misstolkas.

Standardisering datafilernaseller andra överenskommelser om
innehåll format föroch krävs alltså framgångsrikt utbyteett av geogra-
fiska data.

syfte påskynda utvecklingen antal myndigheter ochI haratt ett stort
organisationer bildat Utvecklingsrådet för Iandskapsinformation ULI.
För närvarande har 122 25 statliga myndig-ULI medlemmar, varav
heter, 20 initiativlänsstyrelser och 37 kommuner. bedrivsPå ULIav
vid Standardiseringskommissionen i Sverige AllmännaSIS genom
Standardiseringsgruppen flera tillbakaSIS-STG, sedan standar-år ett
diseringsprojekt, STANdardisering Landskapslnformation.STANLI
Projektet har tillkommit för underlättaskapa standarder skallatt som
utbytet geografiska data. Staten flera projektet.har på sätt stöttav

verkar för utbildning forskning informations-ULI också och samt
spridning. främstDet sker medlemsblad ochatt utsenare genom ge
anordna seminarier.

Regeringen 15 1988den september LMV, Statskontoret,gav
Boverket i försöks- utredningsverk-och ULI uppdrag bedriva ochatt
samhet för förbättra förutsättningarna för lägesbestämdautbyteatt av
data till vilken Kommurför-verksamhet, också SNV ochDennam.m.
bundet knutits, i Handlings-resulterade utarbetandet rapportav en

för ökat geografiska 1990:26,utbyte data Statskontoretprogram av
den s.k. vidSamGIS-rapporten. har antal problemI programmet ett
datautbyte och GIS-användning identifierats, bl.a behovet fortsattav en
nationell olika isamverkan mellan aktörer. grundtankeEn progranmet

utbyte data och myndighetssamverkan leder till l-;ost-lägreär att av
nader för datafångst och utvecklingsverksamhet.

Handlingsprogrammet förslag tillI antal hurpresenteras ett geogra-
fiska data skall kunna hanteras effektivtpå sätt.ett mer
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Förslagen handlar attom

undanröja grundläggande hinder för datautbyte,-
visa organisation främjar datautbytet,en som-
skapa klarare principer för finansiering vid utbyte lägesbestämdaav-
data,

öka datautbyte olikapå ambitionsnivåer och-
föreslå fortsatt försöks- och utvecklingsverksamhet.-

Den åsyftade infrastrukturen bör kännetecknas av

registrering vid källan,-
registrering sker för den användningen tilldeladelleregna som-
myndighetsuppgift. Samverkan baseras databaser byggssom upp

dettapå sätt,
databaserna struktureras enligt standarder ochgemensamma-

samtnormer
data hålls tillgängliga från den databasen eller förs tillöveregna-

databaser.gemensamma

Vidare viktenpoängteras tydliga och logiska ansvarsförhållandenav
vad gäller datafångst, ajourhållning, distribution, drift, systemutveck-
ling och systemförvaltning.

Statsmakterna har sigställt bakom nationelladet handlingsprogram-
regeringensI proposition 199091 :90, 164-165 konstaterarmet. atts.

Ett stadigvarande utbyte lägesbestämd information byggamåsteav
på samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner företag.och

fastareEn regional samverkan det gäller geografiska informa-när
tionssystem ligger väl i linje med de verksamheter nyligen harsom

eller föreslagits i olika län. Finansieringen avstartats verksamheten
ankommer intressenterna.på

En samverkan mellan berörda centrala behövs för erfaren-organ
hetsutbyte, förmedling standarder, utbildningav gemensamma

En organiserad samverkan nationell nivåpå också nödvän-ärm.m.
dig för fånga de centrala myndigheternasatt behov och för-upp
medla deras standarder, riktlinjer.och Regeringen detnormer anser

angeläget föreslås i det nationella handlingsprogram-att,vara som
samverkan på central nivå fullföljs i frågamet, utvecklingenom av

geografiska informationssystem.
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nationellsamordning vidare bildatssyfte åstadkomma harl att en
motsvarandeGIS-frågorsamverkansgrupp kring SamGlS samt

regionala nationella SamGIS-gruppenssamverkansgrupper. Den
geografiska ochövergripande underlätta utbytet datamål är att av

användningeffektiv produktionbidra till samhällsekonomiskt ochen
dessa.av

för Stats-nationella SamGlS-gruppen bestårDen representanterav
StatistiskaKommunförbundet,SNV,kontoret, LMV, Boverket,

ochlänsstyrelsercentralbyrån SCB, CFD, Vägverket, tvåULl, två
ingåendekommuner. grundas avtal mellan deSamarbetet på ett myn-

metereologiskadigheterna Sveriges ochoch organisationerna. Varken
RymdbolagetSatellit-SjöV,hydrologiska institut SMHI, SGU eller

bild i dennarepresenteradeAB är grupp.
årligabedrivs enligtnationella SamGIS-gruppens arbeteDen

utredningsarbetenutvecklings- och pågår,verksamhetsplaner. antalEtt
ochi medlemmaralla handlingsprogrammets anda. Gruppens står var

särskildafall regeringen tillskjutitför sina kostnader. harl någoten
nationell databaskatalog.projektmedel, till upprättandett.ex. av en
inriktningexisterar ingen tydlig vadnärvarandeFör avser upp-

myndighetsvisageografiskabyggnad nationella databaser även omav
Geografiska Sverige-produktionsplaner förekommer, för LMV:st.ex.

högkvalitativa geografiska data-data tvivelGSD. Det såär attutan
framställda form nationellt samarbete,baser, någon somavgenom

mycketmöjliga restriktioner skulletillgängliga med minstagörs vara
integreringutvecklingsdrivande. GIS-utveckling främjasEn genom

nationell in-informationssystem uppbyggnadmed andra och enav
formationsinfrastruktur med kapacitet.stor

STANLI-projekrets arbete

standarder underlättarSTANLI-projektets uppgift skapaär att som
i detdeltagandeanvändningen geografiska data. skerDetta genomav

för hela projektet till-europeiska standardiseringsarbetet. Centralt är
konstruktionsritning,komsten referensmodell liktden enav som,

falletibeskriver samverkande det härkomponenter,systemet av
presenterades istandarder. första version referensmodellenEn av

december 1993.
referensmodellenFilosofin bakom är
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datautbyte inom landskapsinformationsområdet inteatt på något-
skiljeravgörande sig frånsätt datautbyte i allmänhet,

s.k. GlS-data kan definieras och hjälpatt medtransporteras av-
vanliga IT-verktyg och standarder samt

generell IT-ansats underlättar integrationen GIS-tillämp-att en av-
ningar med samhällets informationshantering i stort.

Referensmodellen skall grund för den innehållsmässigautgöra standar-
diseringen och formaliseringen hur geografiska data kan sättasav

till meddelanden för elektroniskt datautbyte.samman
Målet detär på rationellt skallsätt söka, beställa,gåatt ett att

leverera faktureraoch geografiska data. Standarder beskriver hur detta
skall till.gå Referensmodellen vilkatalar dessa är.om

Stora likheter finns med EDI Electronic Data lnterchange -
elektronisk dataöverföring. innebärEDI utbyte strukturerad ochav
formaliserad information elektroniskpå enligt i förvägväg överens-
komna regler.

viktigaNågra framgångsfaktorer är

nationell lT-strategi etableras däratt geografiska data ingår,en-
företagens beslut IT-strategi fattasatt högsta ledningsnivå,påom-
revirtänkandet försvinner ochatt ersätts attityd tillöppnareav en-

samspelet mellan aktörerna,
vision referensmodellenatt delas tillräckligt många,samma om av-

fler företag och organisationeratt standardiseringen delser som en-
i det strategiska utvecklingsarbetet samt

priset datapå sänks.att-

Nationell databaskatalog för geografiska databaser

Med nationell databaskatalog för geografiska databaser ettmenas
informationssystem för hantering uppgifter geografiska data-av om
baser, dvs. form s.k. metadatabas. En metadatabasären databasen av

innehåll beskriver andra databaser. En användare skall kunnavars
fråga vilka geografiska data finns,systemet finns,de hurom som var
de definierade,är vilken kvalitet de har hur till vilketoch pris desamt
kan beställas. Den geografiskäger databas skall kunna föra insom en
dessa uppgifter i katalogen.

Behovet sådan katalog har varit känt ganska länge,av en men
finansieringen har dragit tiden. För komma igång uppdrogut att
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STANLI till LMV genomföra förstudie. genomfördDenna äratt en nu
och godkänd.

Regeringen har beviljat för imedel och uppdragLMVgett att
utveckla nationell databaskatalog. Planeringen projekt haretten av

och inledande standardiseringsarbete utförtshar STANLI.startat ett av
nationellaDen SamGIS-gruppen referensgrupp. delEnutgör storen

användarkretsen kan de regionala SamGlS-organisa-nåsav genom
tionerna. Vidare skall samband etableras med det internationellaett
arbetet med kallat Geographic Description DirectoryDataett system
i vilket LMV intressenterna.är en av

förEtt den nationella databaskatalogen bör enligt LMVsystem
kunna i drift vid årsskiftet 199495sättas

.

Projektet GlTi Norrbotten

Som led i målsättningen sprida användandet ADB-baseradett att av
geografisk informationsteknologi GIT startades projekt kallat GITett
i Norrbotten. Projektet syftar bl.a. till modeller för utväxlingprövaatt

data mellan producenter och användare.av
Projektets syfte också projektdeltagarna tekniskaär ochatt ge

organisatoriska erfarenheter för introduktion GlS. Projekteten av
finansieras antal huvudintressenter. projektet deltarI LMV,ettav

TeliaCFD, AB, IBM Svenska länsstyrelsen iAB, Norrbotten och
LINFO-centralen i Luleå. Användare bl.a skogsvårdsstyrelsen,är
länsstyrelsen och olika kommuner. GIT-projektet förser användarna
med data, hårdvara mjukvaraoch i form applikationer för attav
använda data.

till applikationernaData efterfrågas viaoch levereras speciellen
applikation, dataväxel. omfattarVäxeln bl.a. metadatabas meden en
grafisk redovisning dataförekomst och databeställningsfunktion.av en

Sökningar i metadatabasen och presentation resultat görs text-av
mässigt via ocheller grafiskt med pekdon. Växeln kan kontak-menyer

via olika kommunikation, telefonmodem eller i Luleåtas typer t.ex.av
direkt via LUNET, det lokala stadsnätet.

Syftet med växelns metadatabas användare enkelt skallär att en
kunna vetskap dels vilka finnsdata tillgängliga inom ettom som
visst område fråneller viss leverantör, dels vilken kvalitet dessaen
data har. Lika enkelt skall användaren efterfrågadkunna hämta data
för hantering i sina applikationer.egen egna

D;
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sökningen iNär metadatabasen klar skall beställning skickasär en
till leverantören. Dataleveransen kan ske olikasedan pá beroendesätt

tekniskapå de förutsättningarna.
Om producent och användare kan koppla sig i datanätupp samma

vissakan i fall leverans ske direkt data åtkomlig förgörsattgenom
uppritning fysisk Överföring.t.ex. utan

Utvärderingen projektet skall klar under hösten 1994.av vara
Därefter skall intressenterna ställning till eventuell fortsättningta en

verksamheten.av
projektetsI uppdrag ingår bl.a. frågor huvudmannaskap ochom

ekonomi.

Behovet nationell infrastruktur för datautbyte geografiskav en av
information

l Nationell samverkan mellan geografiskmed fastig-rapporten system
hetsinformation LMV-rapport 1993:20 redovisningenattanges av
fastighetsindelningen i fastighetsdatasystemet och registerkartan intepå

självändamålär något tillgodoser viktiga samhällsfunktioner,utan
bedrivna inom såväl myndigheter företag räddningstjänsten,t.ex.som

och distribution, skogsnäringen, miljövârden,transport tekniska
försörjningssystem, fysisk planering sjukvård. Vidaresamt ger
fastighetsredovisningen underlag för bättre planering mark-en av
användningen liksom för dagligaden handläggningen ärendenav som
berör marken och dess användning.

GFI-rapportenl redovisas förslag ytterligare konkretiserar detsom
förslag beträffande infrastrukturuppbyggnad redovisas i Hand-som
lingsprogram för, ökat utbyte geografiska data Statskontoretav
1990:26.

Till begreppet nationell infrastruktur för datautbyte geografiskav
information hänförs i GFl-rapporten

fysiskt datanät,

centraler sannolikt regionala med funktionen dataväxel,-
regler tillgodoser olika krav säkerhet, sårbarhet, integritetsom-
och sekretess,

offentlighetsprincipens tillämpning och möjligheten avgiftsbeläggaatt-
informationen i offentliga databaser samt
riktlinjer för ekonomiadministration, avtal m.m.-
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informationkombinera fastighetsinformation kanmedAtt geannan
värdefullaanvändaren resultat.

GFI-kon-grundläggande funktionen hosFiguren nedan visar den
ilägesbundna datai nationell infrastruktur för utbyteceptet aven

samverkan med andra databaser.

GFI-konceptet nationelli infrastruktur for ut-en
byte lägesbundna dataav

Externanändardk dçr lokal infrastruktur

Nationell
infrastruktur

Nationelltkonceptforumverknndedmubuermedguñnkfnligheuindelning

utvecklingsarbeteutredningar,områdenvissa nämnda pågårInom ovan
och överväganden.

Forskning och utveckling, FoU

geografiskautveckling inomhandlingsprogram för forskning ochEtt
1992:2.informationssystem tagits fram ULI-rapporthar ULl nrav

GIS-teknik FoU-sig till användarevänder såvälProgrammet somav
syftet medforskningsråd. omedelbaraverksamma och Det programmet
olika intressenter kanplattform från vilkendet skallär utgöraatt en

syftenlångsiktiga uppnås.verka och bidra till att programmets mer
GIS-tekniken kanEftersomForskning angelägen.GIS ärom

forsk-inte självklart vilketinom vitt fält detanvändas mycket ärett
Byggforskningsrádet har iför forskningen.ningsråd skallsom svara

med samla berördasamverkan med inlett arbeteULl närmastattett
Enligt budgetpropositionenforskningsråd för samverkande insatser.
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l99394:l00, bil. 15, finner regeringen initiativet värdefullt. Det bör
kunna leda till forskningsresursbehovet tillgodoseskan bättre föratt än
närvarande. Några särskilda åtgärder från regeringens sida i fråga om
forskning inom GIS-området därför enligtär regeringens bedömning
inte påkallade.

T-kommissionenI

Regeringen har den 17 1994 kommission underutsettmars en som
statsministerns ordförandeskap skall främja bred användningen av
informationsteknologi i det svenska samhället. I kommissionen ingår
de statsråd berördaär närmast de olika aspekterna informa-påsom av
tionsteknologiområdet. Kommissionen har antagit Informa-namnet
tionsteknologikommissionen IT-kommissionen.

Miljö- och naturresursdepartementet har i detta sammanhang
redovisat sina ansvarsområden, bl.a. avseende landskapsinformation,
fastigheter och byggnader. Departementet karakteriserar det aktuella
skeendet övergång till det elektroniska och digitala samhället.som en
Det underlag och de tillämpningar bl.a. LMV och CFD läggersom

förgrund och bygger kan försägas den geografiska ellerupp svara
rumsliga dimensionen i denna infrastruktur. I mycket ochett stort
snabbt växande antal tillämpningar denna dimensionär helt central.

Landskapsinformation information fastigheter, byggnadersamt om
är huvudöver grundläggande för delartaget IT-verk-m.m. stora av

samheten. Intensifierade insatser dessa områden bedömasmåste
avgörande för Sverige skall ha ledandesom att IT-ställning ien

världen 2010.år -
Inom miljöområdet framstår verksamheten vid Miljödatacenter i

Kiruna särskilt viktig, avsnitt 22. lsom se .

22.1.3 Samverkan i Finland och Norge

finskaDet marknadsplatssystemet

Under ledning Lantmäteristyrelsen i Finlandpågår uppbyggnadenav
marknadsplats skall det möjligtgöra direkt från valfriav en som att

hämta data från olika databaser.ort Uppbyggnaden denna verksam-av
het pågår.
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geographi-timefor everybody RealUnder Data tomottot access-
Finland, 1993 be-Lantmäteristyrelsen iservicesinformationcal

EDIFACT-baseradeAntti Rainio hur detskriver projektledaren
mäklarñrma ellerexempelvishjälpaklientserver kan ettsystemet en

vilken hanhonkartakreditinstitut: sin användaren påPCI enser
:20 000detaljkarta lintresse.geografiskt område Enmarkerar ett av

vilkenAnvändaren markerarfram medkommer tillsammans en meny.
exempelvisi formdetaljinformation Svaret gränser,önskas. avsom
försálda fastigheterfastighetsbeteckning markeringeller av nyss

utpekning fårgranskning ochEfterkommer skärmen. närmarepåupp
objekten.för visadeytterligare attributdata deanvändaren ett avse

ställtsEDIFACT-förmedlade frågornadeNär startas processen
automatisktochfrån olika databaserleder fram till hämtasatt svarsom

visas PC-karta.användarenspå
lantmäteri,från områdena15 databaserUnder 1993 anslöts totalt

perioden 1985-geologi. Underbefolkning, miljödata ochkartcentral,
30 organisationer med detta100 från1991 arbetade ca personer

nationella projekt.
figur.redovisas i nedanståendefunktionerSystemets m.m.

lantmäteri NLS ,kartcentral MC,
befolkning PRC
miljödata EDC och
geologi GS.

Postalareas
Query
message

EDI
networkDala

databassystem,finska marknadsplatssystemetDet utgörs ettettav
GDDS,distributionssystemnätverksystem, sök- och ettsamtett
GeographicalGDDS-funktionen DataEDIFACT-konverteringssystem.
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Directory System marknadsplatsensär kärna och innehåller under-
funktioner databaskatalog tillgängligaöver databaser tjänster,som och
beskrivning datakällornas form-innehäll-kvalitet, anslagstavla,av
elektroniska formulär, Det tillgängligtäretc. via modem kopplatett
till det allmänna telenätet.

Geodatasamarbetet i Norge

Efter viss försöksverksamhet har samarbeteett etableratspermanent
i Norge vad försörjning geodata fylkesnivåpå länsnivå.avser av
Således har centrala avtal Geovekst-avtalen i detta avseende träffats
mellan Kommunenes Sentralforbund, Norges Energiforbund, Statens
kartverk, Teledirektoratet och Vegdirektoratet 1992. Lantbruks-
departementet har efter hand anslutit sig.

Syftet med geodatasamarbetet är etablera och uppdateraatt geogra-
fiska data kan användas många användare.som Dessa databaserav
skall bidra till användarna får bästaatt möjliga utbyte tillgång till
data, datakvalitet. Samarbetet skall samtidigt säkerställa att parterna
erhåller mer för vidpengarna databasuppbyggnad och förvaltning.

Målsättningen är bygga och förvaltaatt temavisa databaser iupp
överensstämmelse med nationella standarder. Databaserna skall bara
ajourhållas på enda ställe. Enett målsättning är verka förannan att
samarbete på central, regional och lokal nivå.

Samarbetet omfattar i princip alla geodata.typer Undantag kanav
göras för data nödvändigpart hålla utanförsom en attanser sam-
arbetet på grund säkerhetsaspekter, integritetsskäl eller konkurrens-av
skäl. Vidare skall läggas vikt vid kortsiktiga lösningaratt ändå skall
kunna inpassas i långsiktig plan.en

Statens kartverk har för samordningenansvaret geodatasam-av
arbetet nationellt och regionalt. Samordning och samfmansiering skall
bygga rullandepå geodataplaner, utarbetas gemensamtsom samt-av
liga i geodatasamarbetet.parter

För varje tematisk databas skall det finnas ansvarig fören upp-
byggnad, lagring, förvaltning, uppdatering distribution.och Detta skall
klarläggas i samarbetsavtalet.

Statens kartverk regionalt eller kommunen skall huvudregel hasom
för originaldatabaserna.ansvaret Statens kartverk upprättar och för-

valtar registerarkiv innehållerett uppgifter regionala geodata.som om
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samfinansiering, skallviaskerVid produktion geodatabaser somav
Produktioneni samarbetsavtalet.organisation klarlagtarbetets vara

projekt.organiserasskall normalt ettsom
Samñnansierade geodata ägs gemensamt.parternaav

följdprodukteri produktionsamfinansierade dataAnvändning avav
i tilläggsavtal.i samarbetsavtal ellertill försäljning skall klarläggas

uppdaterings- ochgeodatabaser skallVid uppbyggnad av
iklarlagdakontinuerligaperiodiskaförvaltningsrutiner sam-vara

arbetsavtalet.
distribution ochföroriginalbasenförharDen svararsom ansvar

geodata.försäljning gemensammaav
användning förinternt nyttjande, dvs.full tillharParterna rätt egen

kundservice.planläggning, drift och

22. EU-aspekter1.4

främja samverkanriktlinjer förEG-kommissionen har utarbetat att
informationsmarknaden.offentliga och privata sektorernamellan de

lO.2.2.i avsnittredovisasriktlinjer närmareDessa
insamlaroffentliga sektornbl.a. denKommissionen konstaterar att

ochför privata sektornintresse deninformation harbasdata och som
både förtill fördelanvändninginformationsmaterialets vidare äratt

Offentliga börindustrin.privataoffentliga sektorn och denden organ
hemligt,inte låtamaterialetpraktiskt möjligt och ärdärför, det ärom

använda det. Deninformationsindustrinden privata sektorn och
investeringarfrämjarpolicyskall tillämpaoffentliga sektorn somen

informationstjänsterför utvecklainom privata sektornden att som
offentliga data.bygger på

USASamordningssträvanden i22.15

nationellaförbättra denförsamordningssträvandenUSAI pågår att
princip-jämförgeospatial dataför rumsliga datainfrastrukturen --

utfärdatnyligenPresident Clinton haravsnittbetänkandet, 11.1. en
infrastrukturennationellafrämja målen för denförordning i syfte att

Vidare syftarundvika dubbelarbete.förför rumsliga data attsamt
lokaladelstatliga och defederala, deförordningen till denatt rege-
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ringarna skall tillgängligaanvända effektivtpå och ekono-ettresurser
miskt sätt.

Federal Geographic Data Committee FGDC, inrikesministernmed
ordförande, skall samordna den federala regeringens uppbyggnadsom

nationell infrastruktur för rumsliga data NSDI. Varjeav en del-
tagande myndighet skall till dess i FGDC haratt representantse en
strategisk befattning. FGDC skall eftersträva de delstatliga, lokalaatt
och regeringarna etniska deltar isamt utvecklingen ochgrupperna
förverkligandet intentionerna i förordningen.av

Enligt förordningen skall under FGDC:s åtgärder inomansvar sex
månader vidtagas för inrätta nationell dataväxelatt för utbyteen av
rumsliga data. Dataväxeln skall kompatibel med den nationellavara
infrastrukturen för information och möjliggöra integrering i denna.

Efter nio månader skall samtliga myndigheter skapa metadata om
alla rumsliga data, de samlar eller producerar. De skallnya som
härvid använda den standard underär utarbetande FGDC, ochsom av
göra metadata elektroniskt tillgängliga för dataväxelns nätverk. Senast
inom år skall myndigheternaett tidtabell, utvecklats ianta en som
samråd med FGDC, för skapa metadata tidigare insamladeatt ochom
producerade data i den omfattning praktisktär möjligt. Dessasom
metadata skall elektronisktgöras tillgängliga på motsvarande sätt.

Inom skallår samtliga myndigheterett plan fastställeranta en som
hur rumsliga data skall allmänt tillgängliga.göras Detta skall ske i
samråd med FGDC.

Senast inom skallår varje myndighetett ha fastställt interna rutiner
för säkerställa myndighetenatt får åtkomstatt till dataväxeln. Detta

detskall ske före myndigheten federalaatt använder medel för att
insamla eller producera ytterligare rumsliga data.

lnrikesdepartementet skall föravsätta medel dataväxeln, för att
täcka kostnaderna för det inledande utvecklingsarbetet, utvecklingen

standarder och driften växelcentralen.av Myndigheterna skallav
fortsättningsvis finansiera sina för insamling och produktionprogram

rumsliga data.av
FGDC skall, i samråd med bl.a. delstatliga och lokala regeringar,

inom nio månadersenast överlämna plan och tidtabell fören en
förverkligandet nationellt nätverk förett rumsliga data till den lav
januari 2000.år
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nio månaderinomskallarbeteför FGDC:s senastInom ramen
berördamellanfördelasskallkostnadernaför hurstrategier utarbetas

parter.

22.2 Analys

GIS-applikationer ärutnyttjandebrettförutsättning för nåEn ettatt av
grundläggandeochgeometriskabasfinnsdetatt avgemensamen

till-data ärdessaformlagraddigitaltitopografiska data attsamt
användarstimulerandeenligtochregelsystemenligt enklagängliga

finansieringsprinciper.
främst pågeometriska data ärbeträffande gynnsamt,Utgångsläget

bygg-ochfastigheterkoordinatbestämningutfördredangrund avav
Enbyggnader pågår.basregister överUppbyggnadnader. ettav

fastighets-överföringkonsekventkanytterligare byggsten avenvara
anpassning deEnGFI-konceptet.enligtdigital formiregisterkartan av

för GPS-referensstationerutbyggnadtill ochgeodetiska näten aven
angelägen.ocksåapplikationer är

underlaget bör utgörastopograñskaDet avsystemgemensamma
innehålletprincipiobjektstyper motdatabasergeografiska svararvars
specialan-kanfrån GSDutgångspunktMedkartorna.i de allmänna

data byggastematiskageografiska ochmeddatabaserpassade upp.
användning GIS.förunderlag bl.a.ocksådatabaser kanSådana avge

förutsättningarmyndighetsorganisationensförAvgörande den nya
fastig-handi förstabeståendeGIS-plattformför bygga avatt upp en

och GSDGFIbyggnader,basregisterinklusive överhetsdatasystemet
till GFI-ställningstaganderesurstilldelning. Ettstatsmakternasär

angeläget.GSD-uppbyggnaden ärioch taktenutbyggnaden
redovisat ijagprissättningenövervägandendeOckså somom

till vadställningstagandeStatsmakternasbetydelse.avsnitt 20.1 blir av
GSD-basernautnyttjandeförkostnadernafrämstanförtjag där avom
Sverige.iGIS-utnyttjandetomfattningenförbetydelseblir avav

utnyttjandehindrarinteregelsystemenviktig faktor ärEn attannan
förenamedProblemenomotiverat ettattsätt.GSD-baserna på ettav

gällandemedregisterkartadigitalochbyggnaderbasregister över
pågåendeföreligger. Detsvårigheterdedatalagstiftning antyder som

dessafastighetsdatasystemet görlagreglering attmedarbetet avnyen

l
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frågor kommer till debatt. De rättsliga frågorna har också priori-upp
IT-kommissionen.terats av

Tillräcklig produktion aktuella data, åtkomst till data och kost-av
naderna för data alltsåär de avgörande, grundläggande frågorna för
GIS-utvecklingen. Med undantag kostnadsfrågorna ligger dessaav
huvudfrågor utanför mitt uppdrag. Vad jag kostnadsaspektenutöver-

kan deär samordningsfrågorta behandlas i dettaupp avsnitt och- som
har särskilt betydelse istor uppbyggnadsskedesom innanett en mera

fullständig övergång till digital produktionslinje med GSD-databaseren
ägt De samordningsfrågor härrum. övervägs måste emellertidsom ses
i sammanhang med den grundläggande utbyggnaden GSD-basernaav
och geometriska till vilkagemensamma attributdatasystem med olika
grad specialisering, geografisk utbredningav kan knytas.osv.

I avsnitt 22. 1 har beskrivits antal faktorer belyserett situa-som
tionen i Sverige avseende vissa producenter landskapsinformation,av
befintligt samarbete strävanden i olikasamt avseenden för uppnåatt

ökad användningett geografiska data. Exempel har också hämtatsav
från Norge och Finland med koppling till beskrivningen i övrigt.

Regeringens och riksdagens övergripande mål inom landskaps-
informationsområdet är grundläggandeatt geografiska data skall
tillhandahållas med det innehåll och i den form, standard och aktualitet

tillgodoser angelägna samhällsbehov.som
Samverkan är nämnts nödvändig för olikasom användareatt av

GIS skall kunna utnyttja tekniken till rimlig kostnad. Det angelägetär
olika GIS-användareatt har behov visst slag dataettsom av av sam-

verkar i fråga insamling och förvaltning, allt i syfteom minimeraatt
kostnaderna och höja kvaliteten. Det ärinte rationelltatt olika myndig-
heter och organisationer för sig samlar slags data förvar samma
sina respektive informationssystem.

Jag dengör jämförande bedömningen Norge har kommit längreatt
när det gäller det regionala samarbetet. På motsvarande harsätt
Finland kommit längre detnär gäller utbyte geografiska data mellanav
producenter och användare.

I det följande berörs några faktorer kommer påverka GIS-attsom
utvecklingen i Sverige.

l2 [4-0725
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kompetensfrågorochUtbildnings-22.2.1

ifortfarande ärGIS-användningen ett22.l.2avsnitt konstaterasI att
tillräckligtinte ärkompetensenbl.a.grundskedeinledande på attav

användarnagäller ocksåanvändning. Det attbredför avhög en
vilkapreciseraskall kunnadeförutbildasgeografiska data måste att

utifråndataefterfrågaranvändare ettAlltför mångabehöver.dedata
måsteAnvändarnaha.principen brapåbygger attsynsätt som
bådedatabehovetklarläggakunnaförsin kompetensbygga att avupp

sikt.och långkortpå
år.underförbättratsdockharUtbildningsmöjligheterna senare

utbildningsanstalterna,traditionellavid dekursutbudetharSåledes
organisationerOlikaökat.högskolortekniskaochuniversiteten några

ochseminarier rapporterochutbildningsdagar utsamt gerarrangerar
fårinstitutetSvenskaoch SIGITLMVOcksåmedlemsblad m.m.

utbildningsverksamhet.bedriverinformationsteknologigeografisk
arbeteförtjänstfulladetpekas påocksåbörsammanhangdettaI

SamGIS-grupperna.regionaladeutförs avsom
ochförklaringarTekniskatillersättningutarbetatharLMV en

kartfrågor.ochidokumentserie mät-i formanvisningar TFA enav
förgrundenförfattningsmässigadenMätningskungörelsen utgör

tillHandbok Måt-benämning ärDokumentseriensdokumentserien.
behandlarHMK-DatabaserDokumentetHMK.ningskungörelsen

områdetanledningMeddatabaser. attgeografiskauppbyggnad avav
versionenförstadenvaltLMVutveckling har utstark attunderär ge

handbok. Närlärobok äni formHMK-Databaser ensomav enmerav
version.LMVkommit längre, utattSTANLI-arbetet en nygeavser

Introduktion tilllärobok1994under år utULI att engeavser
ocksåhögskolenivågymnasie- ochanvändasskallGIS. Den men

iellerindividuelltvidareutbildning,ochkompletterings- grupp.för
GIS-tillämp-avseendebedrivitsharpilotprojekt,deMånga somav

till kompetensupp-bidrasyftenflerahafthar attningar, ett enavsom
organisationer.ochmyndighetermedverkandeinombyggnad

utbild-och behovetutvecklingständigunderGIS-tekniken är av
vadbådepåtagligtkompetensuppbyggnad ärochningsinsatser avser

användare.ochproducenter
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22.2.2 Standard för klassificering och Överföring dataav

Standardiseringsarbetet inom landskapsinformationsområdet bedrivs
inom för STANLI-projektet, avsnitt 22. .2.l STANLI verkarramen se
för tillkomsten standarder skall underlätta datahanteringenav som
inom området. Inriktningen i förstaär handinedverka till interna-att
tionella standarder. Medan arbetet skapa standarder för elektronisktatt
datautbyte pågår används i utsträckning s.k. de facto-standarder,stor
dvs. standarder fått användning ha officiellstor status.utansom att

222.3 Geografiska data

I avsnitt 10.1 antal producenterpresenteras geografiskaett dataav
såsom SjöVS, SGU, SMHI, SCB och RymdbolagetSatellitbild AB.
Det statliga lantmäteriets och CFD:s verksamheter har ipresenterats
principbetänkandets kapitel RAÃ,2.2. SNV, Riksantikvarieämbetet
länsstyrelser och inte minst kommunerna ocksåär producenter av
intresse i detta sammanhang.

Producenterna för insamling, förvaltning, ajourhållning ochsvarar
tillhandahållande landskapsinformation bl.a. i formav presenterassom

kartor. Informationen lagras i allt större utsträckning i digitalav form.
Den samhällsfi nansierade produktionen geografiska data bedömsav

bli och râvaruorienterad. Som komplement tillmer mer ett pro-
ducenternas och användarnas förädlingsfunktioner kommeregna en ny
kommersiell marknad framväxa beståratt specialister påsom av
förädling geografiska data för vissa speciella tillämpningar.av

På användarsidan behövs ofta data från olikamånga källor utanför
den organisationen, den myndighetent.ex. eller kommunen.egna egna
Både för kunna fullgöra sinaatt uppgifter och för effektivitetenökaatt
i datahanteringen detär nödvändigt med samverkan mellan mångaen
olika aktörer. Det gäller mellan och kommun, också inomstat men

inom ochstaten mellan kommuner.samt
Myndigheter, kommuner och andra offentliga oftaorgan anges som

användare i dessa sammanhang. Det angelägetär konstateraatt att
företrädareäven för det privata näringslivet bedöms bli använ-stora

dare geografiska data för olika marknadsundersökningar,av typer av
transportplanering och distribution m.m.
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geografiskainsamling, lagring och utbyteförinfrastrukturDen av
fåttharföreslås i den s.k. SamGlS-rapportendata acceptans avsom

geografiska data.och användarealltfler producenter av
GlS-teknikensiochflera berörtLMV på sättär engageratav

överförai syfteomfattandeutveckling. läggerLMV attresurserner
till iredovisades kartornaendast påtidigareinformationden som

skalldatabaser utgörakartografiska databaser. Dessaförsta hand
och förinformationssystemgeografiskabåde förutgångspunkt att

myndigheter ochstatligaandrakartor. Mångaframställa tryckta
lantmäteriet inomstatligasig detorganisationer förväntar att snaren

landet.för heladatabasertillhandahålla sådanaframtid skall kunna
principbetänkandeinskrivningsutredningensLantmäteri- ochI

1993:99SOUmyndighet och bolagifastighetsverksamhetochKart-
förklart uttalathacentralmyndigheten börden ettatt ansvarnyaanges

landskaps-inomdatabaserstatligt produceradesamordningen av
aktiv samord-vidare haskallMyndigheteninformationsområdet. en

land-användareochdatabasproducenterövriganingsroll gentemot av
landskaps-inomdatabasuppbyggnadSamordningskapsinformation. av

fåttuppgiftsamhällets behovför ärinformationsområdet stortsomen
L194.utredningsrapporttilli remissvaren LMV:sstöd

lantmäteri- ochorganisation förpropositionregeringens EnI ny
199394:2l4prop.fastighetsdataverksamhet att en avangesm.m.

grundläggandesamordningcentralmyndighetsuppgifterna bör avvara
proposi-landskapsinformation. lfastighets- ochavseendeverksamhet

följandeverksamheten på sätt.regionalationen berörs den

rådgivningsamordning ochregionalavseendedelvis uppgiftEn ny
landskapsinformation hargrundläggandemätning ochi fråga om

remiss-vunnit gillande mångaochutredarenföreslagits avav
avseendei dettaorganisationenRegeringen äveninstanser. attanser

organisationerandrakommuner,aktiv rollbör spela gentemoten
ochanvändarinflytandetstärkaenskilda. Syftet böroch attvara

olika producenter,information mellanutbytemöjliggöra ökatett av
standarder ochfrämja användandet samtnormergemensammaav

land-grundläggandeajourhållningrutiner förfinna lämpliga av
lokalt produce-förOrganisationen skall verkaskapsinformation. att
produktionföranvändasutsträckning kanirade databaser ökad av

digitala databaser.motsvarandekartmaterialet ochdet allmänna
föreslagit, hautredningenOrganisationen skall också, ensom

inom området.rådgivningsverksamhet
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Enligt regeringens mening är utredningens förslag på denna
punkt ägnat effektivisera framställningenatt och användningen av
grundläggande landskapsinformation. Det bör därför genomföras.

syfteI underlätta åtkomstenatt och nyttjandet landskaps-av
information från olika producenter i länet bör lantmäterimyndig-
heten i länet och länsstyrelsen samverka. Länsstyrelsen har ett

för bygga och till kommunernaatt förmedlaansvar kunskaperupp
och geografisk information. Denna roll såledesär närliggande
lantmäterimyndighetens. Länsstyrelsen har dessutom ställning ien
länet samordnare intressen skilda slag.som En samverkanav av
bör därför ägnad främja effektivatt verksamhet.vara en

Geometriska data

Geografiska data består huvudtyper,två nämligen geometriska dataav
och attributdata.

Geometriska data objektets begränsningslinje i planet elleranger
rymden. Geometrin kan också dess läge bestående punktvara av en

markerar objektets tyngdpunkt ellersom dylikt.
Geometriska data för objektet byggnad koordinaternautgörs förav

dess medelpunkt eller dess begränsningslinje i planet eller rymden.
Ett objekt hanteras i GIS alltidär förknippatettsom med geomet-

riska data behöver inte ha attributdata. Därigenommen kan objektets
läge på karta i eller mindre schematiskanges formen mer utan att
dess identitet eller egenskaper behöver finnas lagrade. Konturerna av
alla sjöar kan exempelvis ritas på karta de enskilda sjöarnautan atten
har någon identitet eller beskrivning.

Attributdata

Attributdata kallas också egenskapsdata. Attributdata alla dataär
kan knyta till objekt ochsom ett inteman geometriska,ärsom t.ex.

alfa-numeriska värden egenskaper och filer med beskrivande text.
Objektet byggnad kan exempelvis ha attributdata typ,som anger

ägare och taxeringsvärde. Fastighetsdatasystemet innehåller huvud-
sakligen attributdata.

SCB har databaser med statistik beskriver brett spektrumettsom
företeelser i samhället och inomav antal olikaett stort ämnesområden.
SCB tillhandahåller många GIS-produkter bl.a. marknadsprofiler

är uppsättning statistiksom baskunskaperen företagssom ger ettom
marknadssituation i region. Profilerna kan användas i modelleren för
marknadsanalyser bygger kund-på ocheller befolkningsdata.som Den
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i
nyckelkods-områden,valfriabaseraskanindelningengeografiska

SCBoch kommuner.församlingar angerområden, rutor,postnummer,
ochöverraskandevarithittillsdatalägesbundna svagpåefterfråganatt

flera årliggerplaneringenfysiskaochekonomiska-socio-,denatt
verksamheter.affärsdrivandeiexpertanvändareefter

data,geologiskamedfaktadatabaserantalbyggtharSGU ettupp
fyndighetsdata,grusarkivet, lgrundvattennätet,brunnsakrivet,t.ex.

brunns-markgeokemiska data, surtdata,biogeokemiskatorvarkivet,
grundvattenkemiarkivet.ochkällarkivetvattenarkiv,

läges-medfaktadatabaserantalbyggtocksåhar ettSMHI upp
nederbörd, lhydrologiska data, tempe-ochmeteorologiska t.ex.bundna

vattenstånd.vattenföring ochratur, lexempel frånhämtasattributdata ettförekomstenbelysaFör att av l
geografiska data lUtbytetSamGlS-gruppens rapportnationelladen av l

informationsflödelänsstyrelsernas lExemplet22.1994-01-25, avsers. lexempelvisbörFlödetsikt.årsnågraomvärlden påfråntill och l
information:angivennedan lkunna avse 1

informationDigitalinformationDigitallänsstyrel-iAktörer J
FRÅN ilänsstyrelsenlänsstyrelsenTILLomvärldsens

riksintressendetalj-ochöversikts-Kommuner
beslutochyttrandeplaner
beslutregister övermiljödata

SAMBA-,KRUT-,SNV,riksintressen,sakmyndig-Centrala
immisions-RAÄ, täkt-,ochVägverket,heter

SNVbeslutdata,ABTelia
BOVplanregistervägdatabankenVDB

fornminnesregisterVägverket
RAÃbeslutochprojektSlND-data

gNUTEK
fornminnesregister

iRAÄ
fiskeri-fiskeregister

Jstyrelsen
lhutiksregister

Konkurrensverket
skyddsrumCivilför-

SRVsvar
ÖCB-register
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Aktörer i länsstyrel- Digital information Digital information
FRÅNomvärld TILL länsstyrelsensens länsstyrelsen

Centrala datahållande befolknings- och
verk näringslivsuppgifter,

lantbruksregister och
rättsdata SCB
sjöarkiv och klimat-
data SMHI
befolkningsprognos
geologiska kartor,

och grund-geo-
vattenregister m.m.
SGU
GSD LMV
fastighetsdata CFD

ÖSlRegionala myndigheter översiktlig planer, beslut, ären--
skogsinventering den, samråd
SVS
byggminnes-
märkes register
Iänsmuséerna
företagsregister
utvecklings-
fonderna

mineralrätts-gruv-
register
registerkartor från
FRM LMV

yttrandenDomstolar omrádes- och mine- vatten-
ralrättsreg. domstol, konces-
beslut vattendom- sionsnämnd
stol, koncessions-
nämnd
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hämtatochIHMS ärbenämnsnedan.redovisas DetexempelEtt annat
geografiska databehovetbelyserochverksamhetfrån SMHl:s avav
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22.2.4 Nationell samordning och struktur för utbyte av
geografiska data

Flera olika myndigheter och företag producerar och ajourhåller digital,
geografisk information. finnsDet i tekniskadag möjligheter göraatt
denna rikliga information enkelt tillgänglig för potentiella användare.
Detta skulle skapa möjligheter till rationell verksamhet i myndig-mer
heterna underlagutgöra för GIS-användningsamt med betydanade
utvecklingsmöjligheter för privat verksamhet.

En översikt insatserdeöver behöver genomföras inom dettasom
område har bl.a. redovisats i den s.k. SamGIS-rapporten. Några av
dem har redan initierats och drivs med deltagande och stöd från många
olika intressenter. Detta gäller inte minst arbetet med Standardisering
inom landskapsinformationsområdet och ULI:s arbete till ståndatt

målinriktad och slagkraftig FoU underlätta utbildningen ochsamt att
kompetensutveckling inom området. Andra angelägna insatser,annan

främst inriktade lösapå administrativa och juridiskaatt problem vad
dataförsörjning och datautbyte, bedrivs inom den nationellaavser

SamGIS-gruppen. Vidare har LMV genomfört förstudie avseendeen
uppbyggnaden nationell katalog informationmed tillgängligaav en om
geografiska databaser.

STANLI-projektets styrelse har i skrivelse till utredningen påpekat
det angelägna i inom för de infrastrukturinvesteringaratt, ramen som

planeras, satsningar också sker geografisk informationsteknologinu
GIT. Styrelsen har vidare framhållit någon form organisationatt av
bör bildas kan för dataväxelfunktion, förmed-som ansvara en en-
ling för utväxling data mellan producenter och användare.av

NationellI samverkan mellanrapporten med geografisksystem
fastighetsinformation, den s.k. GFI-rapporten LMV-rapport 1993:20,
föreslås regeringen tillsättaomgående utredningatt med uppgift atten
framlägga samlat förslag beträffandeett nationell infrastruktur fören
utbyte geografiska data.av

I Lantmäteriets förslag till inriktning verksamheten under 1990-av
talet L194 föreslår LMV verket får i uppdrag verka föratt etable-att-
ring nationell infrastruktur för utbyte geografiskaav data.en av
Inledningsvis bör enligt verket handlingsprogram Efterett upprättas.
förankring hos intressenterna bör redovisas förprogrammet rege-
ringen.
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SCB,SMHI,remissinstanserFleraremissbehandlats.L194 har
Östergötlands stöddelänVästerbottensochilänsstyrelsernaSGU,

Kommunförbun-ochULIremissinstanser, bl.a.Andraförslag.LMV:s
partintresse.med LMV:sproblemföreliggerdetdet, ansåg att

199495-199697 redo-anslagsframställningFördjupadI LMV:s
förslag.justeradebedömning ochvisas verkets

detframförallt närsamordning,behovetbedömerLMV att av
blandförankratväldatabaskatalog ärstandardfrågor,gäller m.m

organisationer.ochmyndigheterberörda

nationellförcentralmyndighet verkaberettLMV är sa-att ensom
tidigareenligtgeografiska dataför utbytestrukturmordning och av

SamGIS-nationelladenmedkontaktiArbetet skerförslag. nära
frågor.i dessaintresseandra medoch stortgruppen

100,199394:budgetpropositionen prop.iRegeringen konstaterar
GISanvändareolikaförnödvändigsamverkanbil.15 är att avatt

angelägetrimlig kostnad. Det ärtilltekniken attutnyttjaskall kunna
samordnardatavisst slagbehovharGIS-användareolika ett avavsom

minimerasyfteiförvaltning, alltochinsamling attfrågasig i om
naturligtinformationen. Det är attkvaliteten påoch höjakostnaderna

grundläggandetillhandahållaförsittLantmäteriverket, med attansvar
sådaninitiativ tillsamordningsuppgifterför sinainom tardata, ramen

ställa sigbeslutsitt tidigarevidareRegeringen attsamverkan. noterar
ökadåstadkommaförSamGIS-rapportenden s.k.bakom att sam-

GIS-området.inomverkan
åstadkommasyfteivisst arbetei dagredansåledes attpågårDet att

information.geografiskförmedling och utbytefördataväxel aven
dataförmedlingförinfrastrukturfungerandeUtvecklingen avav en

innefattar

förvaltningproduktion ochvidansvarsfördelningenfastlägga avatt-
geografiska databaser,

och fåbeställasöka,för kunnalösningarnatekniskafinna de attatt-
levererade,data

standardise-innehållsmässigteknisk ochnödvändiggenomföraatt-
ring,

databaskatalog,utarbetaatt en-
avtal,prissättning ochförriktlinjerenhetligautarbetaatt-

faktureringbeställning, leverans,rutiner för samtskapa m.m.att-
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lösa integritets- och säkerhetsfrågorna.att-

Samordning i detta avseende bör alltså också beröra finansieringen av
geografiska data. Jag har redovisat förslag till prissättning digitalpå
information för LMVCFD i avsnitt 20.1. Det angelägetär denatt
föreslagna finansieringsmodellen kan tillämpas generellt för attmer
stimulera både produktion och användning geografiska data. Det ärav
också viktigt den finansieringsmodellenvalda medföratt minimumett

avtal, regleringar och ekonomiska transaktioner mellan producenterav
och användare.

Det är intresse för bådeett producenter ochgemensamtav använ-
dare geografiska data till stånd denna förmedling.att Fleraav av
producenterna för övrigtär också användare geografiska data frånav
andra producenter.

Producenterna och inte minst får via denna förmedlingstaten ett
klart besked vilka data efterfrågas användarna ochom som av som
dessa därmed bereddaär betala för. Ur statsmakternasatt synpunkt
utgör sådant besked viktig delett underlaget vid preciseringen av en

statsuppdragets inriktning och utformning till dataproducerandeav
myndigheter.

Det arbete i riktningpågår etableringen nationellmotsom nu av en
dataväxel för geografisk information bör tydligare ochnu ges en mer
målmedveten inriktning. För detta talar också den vikt geografiska
data har för utvecklingen svensk informationsteknologi. Uppgiftenav

främstär informationgöra produceradatt olika myndigheter till-av
gänglig. Detta talar för den läggs på statligtatt Det ärett organ.
emellertid viktigt, jag betonat tidigare, den löses i kontaktnäraattsom

kommunalamed såväl statliga, privata användare.som
harJag övervägt två organisatoriska för åstadkommaansatser att

detta.

Den första inrättaär fristående myndighetatt ev. statlig nämnden
eller delegation. Myndighetens huvuduppgift skulle iattvara sam-
verkan med andra myndigheter och organisationer driva utvecklings-
arbetet fram till det fungerande dataväxelatt etablerade.är Därefteren
bör myndigheten i princip upphöra.

Fördelarna med denna lösning är sådan myndighet kanatt en ny
koncentrera sig denna sin enda uppgift. fårDen ställningen som

oberoendeär de olika intressen finns på området och kanav som
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till producenteri förhållandeneutralitetupprätthållahärigenom lättare
användare.och

organi-tid skapadet kommernackdelarna hörTill attatt taatt en ny
medmyndighettillfälligskapasvårtsation och det kan attatt envara

myndigtietlitenEnhög kompetens.ha mycketanställdafå måstesom
i förhållandeadministrationoproportionerligtvidareriskerar storatt

verksamheten.till avseddaden
denproblemdenna ärtillrätta medkomma attEtt sätt typ nyaatt av
myndig-myndighet, såsamlokaliseras medmyndigheten attannanen

administration.ochför lokalervissa kostnader,delarheterna på t.ex.
utvecklingsinsats jagför denläggaharJag övervägt ansvaretatt

intresse-Dessanationella SamGIS-gruppen.eller denföreslår UL]på
sina verksam-inriktningemellertid heltorganisationer har annanen

bidramöjlighetermedlemmarnasbyggerOrganisationerna på attheter.
organisa-från dennyckelpersoneri formmed kompetens egnaav

visarprojekt.och Deti olika arbetsgruppertionen. Dessa engageras
eftersomarbetasårbartdetta sättsig ärmånga gånger attettatt

och där måsteverksamhetenibehövs dennyckelpersonerna egna
självfalletbörorganisationens arbete. Däremotprioritera den egna

organisationerdessaintresset hosocherfarenheternakompetensen,
läggs.utvecklingsinsatsenförtillvara ansvaretoavsett var

vid detmyndighetsdivisionenalternativetandra ärDet att nya
alternativ ärmed dettaFördelenfår attlantmäteriverket ansvaret.

nödvändigadenmycketigång,snabbt kan kommaverksamheten att av
utnyttja denkanmyndigheten ochifinnskompetensen att egnaman

etable-dataväxelregionalautvecklingen denerfarenheten från somav
verketslinje medialternativ ligger ocksåi Norrbotten. Detta egnarats

i denställningstaganderegeringensmedi LI-94 ochuttalanden t.ex.
budgetpropositionen.senaste

jämförelse mednaturligtdet göradetta sammanhang ärI att en
förLantmäteristyrelsen hardäri Finland, ansvaretutvecklingen

dock, delsföreligger ärskillnaderVissafunktionen dataväxel.
delsi Finland,utvecklatintressenterolikasamspelet mellan mer

faktorerFinland.centralstyrning i Dessadet starkareförekommer en
isjälvklarlikaintei Finlandvalts ärlösningmedför denatt som

Sverige.
bedrivaframtiden kommeriocksåhör LMVTill nackdelarna attatt

frånskilduppdragsdivision,särskildiuppdragsverksamhet, än enom
för LMVbliDärmed kan det svåraremyndighetsdivisionen. att
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komma i åtnjutande det förtroende för neutralitet, viktigärav som en
fortsättning för och snabbt resultat.ett gott

Då geografiska data i allt omfattning kommerstörre attribut-att avse
data kommer utvecklings- och samordningsuppgiften också gällaatt

informationsproducenter utanför landskapsinformationsområdet,stora
inte minst SCB. Härigenom blir LMV:s samordnande roll inte lika
självklar.

Lantmäteriverket kommer vidare ha andra huvuduppgifter vilkaatt
kan komma prioriteras bekostnadpå uppgiften åstadkommaatt attav

snabb och kraftfull utvecklingsinsats för åstadkomma utbytbarheten att
geografiska data i vid mening.av

Båda diskuteradede alternativen har för- och nackdelar. Avgörande
för bra resultat blir framför allt regeringen,ett inomatt t.ex. ramen
för IT-kommissionens arbete, utformar tydliga riktlinjer till de berörda
myndigheterna, inte minst vad gäller i utvecklingsarbetet, ochtempot
sedan också följer och utvärderar resultatet.upp

22.3 Förslag

i22.3.1 Utgångspunkter

Följande utgångspunkter ligger till grund för mina förslag:

övergripandeDet målet inom landskapsinformationsomrádet för den-
kommande nioårsperioden skall tillhandahålla grundläggandeattvara
geografisk information i form,den standard och aktualitet som
tillgodoser angelägna samhällsbehov pr0p.199394:l00, bil. 15.

Kostnadseffektiviteten i försörjningen data för GIS starktärav--
kopplad till begreppen fleranvändning.samordning och inne-Detta
bär bl.a. data endast bör registrerasatt ajourhållasgång, på etten
ställe tillhandahållasoch i databaser för mångas användning för ett
flertal tillämpningar.

Kunskap GIS och dess möjligheter bristvara. Kunskaps-ärom en-
uppbyggnaden ökar både internt inom myndigheter, kommunernu
och företag och vid landets utbildningsanstalter.
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handlingsprogramnationelladetsig bakomRegeringen har ställt-
presenteradeorganisationermyndigheter ochm.fl.Statskontoretsom

GIS-området,inomökad samverkani syfte åstadkomma1990år att
SamGlS-rapporten.den s.k.

fastighetsdatavcrk-lantmäteri- ochförorganisationdenGenom nya-
skapasriksdagens beslut,följdtillskapas tillsamhet enavsomm.m.

geografiska data.tillhandahållaförmyndighet har attett ansvarsom
samordningsuppgiftersinaförMyndigheten skall inom taramen

samverkansådanvidareutvecklaframför alltinitiativ till och som
samordningförvaltning data. Dennaför insamling ochbehövs av

ajourhållning data-ochuppbyggnadomfattar naturligen också av
data ochgeometriskahandi förstaför geografiska databaser -

kartografiska data.

i allmän-infrastrukturelektronisknationellRegeringens på ensyn-
avseende.i dettaIT-kommissionens arbetehet och

Ökat sjökarteverksam-ochmellan land-samarbete22.3.2

heterna

undersöka förutsätt-direktiv ocksåutredningensanledningMed attav
sjökarteverksam-land- ochmellanför ökat samarbeteningarna ett

myndig-berördamellandiskuteratsmitt initiativ dettaharheterna, på
mellanträffatssamarbetsavtalövergripandeResulteratheter. är att ett
ytterli-konkretiserats1994. avtal har10 junimyndigheterna Dettaden

juni 1994.15myndigheternadenöverenskommelse mellanigare en
myndigheternamellanöverläggningar kommerYtterligare ägaatt rum

från dessaResultatet över-samarbetet.i utvecklingenledett avsom
detaljavtal.i olikaläggningar skall dokumenteras

SamarbetsområdendeöverenskommelsenAvtalet och tar somupp
inte tillräck-emellertidviktigaste. Dokumentende ärjag bedömer som

vilka ekonomiskamöjlighetendet gäller avgöraligt konkreta när att
samarbete. Dettaföljd ökattillåstadkommasvinster kan ettavsom

deregeringen uppdrar tvålämpligen följasbör attt.ex. genomupp,
redovisa vilka konkretajanuari 1995före den 1myndigheterna att

arbetet.fortsattainriktningen detochresultat uppnåttssom
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22 Geografiska data

myndigheterDet många organisationerär och producerar ochsom
ajourhåller geografiska data.

Producenterna bör sinsamordna produktion och ajourhållning av
geografiska data. För närvarande har användare skaffa datasvårt atten
inom geografiskt frånområde olika nationella producenter. I mångaett
fall saknas fortfarande planer och strategier avseende ajourhållning av
geografiska data.

Samordningen standardisering, normering och prispolicy måsteav
ligga nationell nivå i vissa fallpå internationellamåste aspekteräven
beaktas. förRutiner datainsamling avseende i första ajourhåll-hand
ning, användarsamordning frågoroch vissa innehålltemanom m.m.
behöver, för fungera bra skapas regionallokalpå nivå.sätt,att

Beträffande ajourhållning det vikti till ståndär samarbeteatt ett
mellan olika intressenter för registrering vid källan skall komma tillatt
stånd. Eftersom användaremånga geografiska kraftbolagdata, t.ex.av
och Vägverket, sektorsorgan med för förändringar iär sådanaansvar
landskapet föranleda ajourhållningbör databaser, finns oftadetsom av

ömsesidigt intresse samarbetasamverka.ett attav
Sådan samverkan förekommer flera ställen lokal regionalochpå

nivå. ajourhållningenFör databaserna fungeraskall tillfredsstäl-att av
lande i fråga bl.a. fullständighet behöver dock samarbetet för-om
djupas och beröra fler intressenter. Den lantmäterimyndighetennya
i länet fär utökat samordningsansvar i detta avseende. Förmedlingett

kontakter mellan myndigheten olikaoch regionalalokala producen-av
och användare kan med fördel via regionalaske den SamGIS-ter

För stadga i verksamheten träffas,bör ramavtal lämpli-attgruppen.
central nivå,på på motsvarande har skett i Norge,sättgen som se

avsnitt 22.1.3.
finnerJag det angeläget understryka det myndighets-att ansvar som

divisionen vid det lantmäteriverket förkommer ha förverkaatt attnya
nationell samordning och förstruktur uppbyggnad och ajourhållingen
baser med landskapsinformation.av
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för utbytesamordning struktur22.3.4 Nationell och av

geografiska data

åstadkommabeskrivit behoveti avsnitt 22.2.4harJag ut-att enav
fördataväxel utbyteveckling målet etablerahar att av geogra-ensom

vid mening.fisk information i
organisatoriskt skullealternativ för hur dettadiskuterathar tvâJag

myndighetinnebär heltalternativetlösas.kunna Det att en nyena
innebäralternativetutvecklingsinsats. andraför Detinrättas denna att

fårlantmäteriverket i stället dettavidmyndighetsdivisionen det nya
nackdelar. har kom-alternativen för- JagBåda har såväl somansvar.

organisatoriskvilkeninte avgörandemit till slutsatsen det är ansatsatt
tillräckligt kraftfulla och mål-blir iväljs. Avgörande stället attsom

erfarenheterochden kompetens dedirektiv utformas,medvetna att
till och det etablerasfinns olika håll närai dag pâ ettatttas varasom

potentiellaolika befintliga ochsamarbete med avnämare.
kan10 mkr år,utvecldingsverksamheten,Finansieringen ca perav

informationsteknologi-inomsatsningantingen lösas via totalastatens
berördaanslag från devia omfördelningområdet eller närmastav

föranslagdisponera del detstatliga myndigheterna t.ex. somen av
ifrågavaran-Kostnaden förför rådgivningnärvarande m.m..är avsett

konsekvensbeskrivningi åter-redovisats dende verksamhet har som
finns i avsnitt 2l.2.l.

får i uppdragföreslår vidare Statskontoret göraJag attatt en
den s.k.vidtagna i enlighet meduppföljning de åtgärder ärav som

redovisninglämpligen iresulterarSamGlS-rapporten. Uppdraget en
inomframtida insatser börkonkretisering ytterligare görasoch somav

geografiskaområdet data.
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23 Tjänsteexportverksamheten

I Lantmäteri- och inskrivningsutredningens principbetänkande Kart-
och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag SOU 1993:99
konstaterar jag bildandet Swedesurveyatt AB, ägtettav statensom av
bolag, syftade till skapa effektiv och framgångsrikatt tjänsteexport-en
organisation för den det statliga lantmäteriet och Centralnämndenav
för fastighetsdata utomlands bedrivna uppdragsverksamheten.

En utveckling denna handlingslinje kan samordna olikaav attvara
verksamheter för fördelaruppnå eller föraatt försäljningensamman

svenskt, statligt myndighetskunnande inom detta ochav angränsande
områden i företag myndigheternaägsett eller i någonsom statenav av

form. Sambanden mellan verksamheterna ochannan den möjliga
kompetenshöjningen inte minst det gällernär marknadsföring kan
mycket väl visa sig motivera sådant företag.ett

harJag under den andra utredningsarbetetetappen studeratav
frågan i samråd med myndigheter och företag inom sådana angrän-
sande områden.

23.1 Nuvarande verksamhet

geologiskaNärmast berörda organisationer, Sveriges undersökning
SGU, Statens meteorologiska och hydrologiska institut SMHI,
Statens naturvårdsverk SNV, Swedeplan och Swedesurvey AB

vad gäller tjänsteexportpresenteras kortfattat i det följande.
SGU:s verksamhet har i avsnitt l0.l.2.presenterats Den be-

gränsade tjänsteexporten tjänster och produkter inom myndig-avser
hetens geologiska undersökningsverksamhet.

SMHI:s verksamhet har i avsnitt 10.1 .3. Tjänsteexportpresenterats
bedrivs i huvudsak inom affärsområde Miljö-Energi och bl.a.avser
hydrologiska utredningar.
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viadettaskeddeTidigaremiljövårdskunnande.SNV exporterar
Swedeplanmyndigheten.delnedlagtnumeraSWEEP avensom var

tillframför alltföreträderBoverketkunnandedetförmedlar som
planering,fysiskinkluderarkunnandeutvecklingsländer. Detta
Utbildningplanlagstiftningmarkvårdsplanering,och m.m.naturresurs-

delviktigtrainingon-the-job äri s.k.personallokal avenav
verketsochresultatenhet utgörSwedeplanverksamheten. är egenen

enhet.internationella
fastighets-inomutomlandsverksamhetbedriverSwedesurvey AB

därmedkartläggningsområdetochmätnings- samtområdet, annan
statligadetfrånutnyttjarverksamhet. Bolagetförenlig resurser

samarbete.institutionelltHuvudinriktningen ärlantmäteriet CFD.och
utomlandsomsättningorganisationernasStorleksordningen av

tabell:nedanståendeframgår av

1 mkrSGU
2-3 mkrSNV

mkr7SMHI
l0-15 mkrSwedeplan

17,8 mkr. I1993halvåretandraunderABSwedesurvey omsatte
Marknaden55 mkr.tillomsättningen uppgåför 1994 bedömsbudgeten

egendom t.ex.fastäganderättförtillskapaför tjänster systematt av
expansiv.inskrivningsväsende ärochregistreringfastighetsbildning,

insatseroftaProjektenmiljöområdet.inomMotsvarande gäller avser
verksamhetsområdenmyndigheterssvenskatill olikahänförligaärsom

ochSMHIförkompetensområden SNV,verksamheter utgört.ex. som
SGU.

samarbeteFörekommande23.2

statligamellanbådesamarbeteexempel påtagit delharJag av
privata bolag.medmyndigheterberördaexportbolag och samt

hävdarorganisationernatjänsteexporterandeför deföreträdareFlera
deuppleverberördaståndtill när attkommersamarbete parteratt ett

avtalträffaintesåledeshandlarsamarbetet. Det atthar omnytta av
samarbetefaktiskt näretableraframtida samarbete ettattutanettom
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behov föreligger. Bristande kännedom övriga bolagsmyndighetersom
verksamhet och kompetensområden emellertid problem.utgör ett

23.3 kanHur samarbetet fördjupas och breddas

Den främst myndighetskunnande sker medexport utgångs-av som nu
punkt i de berörda myndigheternas verksamhet sker antingen i
bolagsform Swedesurvey AB eller del myndigheternassom en av
övriga uppdragsverksamhet. Det skäl legat bakom bolagiseringensom

Swedesurvey AB giltigt för myndigheternasär även tjänsteexport-av
verksamhet. Däremot omfattningenär utlandsverksamheten inteav
tillräcklig för motivera bolagisering. Det därför naturligtatt är atten
överväga den verksamhet Swedesurvey bedriver skallABom som
breddas till omfatta dessa myndighetersäven tjänsteexport.att

Också den informella samordningen kan förbättras. Information via
personliga kontakter mellan de olika bolagenmyndigheterna är
angelägen viktig.och Gemensamma seminarier kan sättett annatvara

informera varandra olika projekt.att En synpunkt har förtsom som
fram i längdenär kan vinster erhållasstörre informeraatt attgenom
andra behålla informationenän för sig själv.att

Någon form tipsförmedling aktuella projekt bör utvecklas.av om
En har för tjänsteexportorganisationsagent, engageratssom en

räkning i visst land, bör kunna utnyttjas också andra tjänste-ett av
exporterande bolagmyndigheter.

Förslag23.4

Företrädare för styrelsen i Swedesurvey bör initiativAB tillta
överläggningar med i första hand verksledningarna för SGU, SNV och
SMHI BoverketSwedeplan och diskutera frågan övervägasamt om
inte Swedesurvey skulle kunnaAB bredda sin verksamhet med export

Överlägg-dessa myndigheters tjänster och produkter utomlands.av
ningar med företrädare med andra myndigheter kan också vara
aktuella.

Fördelen för dessa myndigheter skulle underlaget förattvara
marknadsföring och projektbevakning breddas vilket torde tillleda
vissa stordriftsfördelar.
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erbjudabolaget kanskulleför Swedesurvey ABFördelen attvara
världsmarknaden.tjänster påprodukter ochutbudkomplettett avmer

bedriverSwedesurvey ABverksamhetför denBreddas basen som
blirocksåmyndighetsamverkandenaturligtdetenligt är attovan

föri styrelsen bolaget.representerad
närvarande denföremellertidVerksledningen för SMHI gör

utlandsverk-överföralämpligtintei nulägetbedömningen det är attatt
ställningstagandeför dettaskältill bolag. Somsamheten attett anges

syftar tillOrganisationsform skall Denna översynöver. attSMHI:s ses
SMHI:sdelarbolagisera hela ellermöjligheternastudera att av

verksamhet.
lämpligen börexportverksamhetfrågan SMHI:sJag att omanser

Swedesurvey AB,eventuelltsärskilt bolag,bedrivas ett genomsom
organisationsöversyn.för ifrågavarandestuderas inombör ramen
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Författningsförslag

till1 Förslag

ändring i fastighetsbildningslagenLag om

1970:988

Härigenom föreskrivs i fråga fastighetsbildningslagenom
1970:988
dels 15 10kap. § skall upphöra gälla,att att
dels 9 16ll kap. kap. 15 19 611 och §§, kap. 5 och §§att
skall följandeha lydelse,
dels idet lagen införas 18skall paragraf, 5 kap. a§att en ny av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap. Allmänna bestämmelser
18 §a

Vid enligt 16sin prövning §
och 18 behöver lantmäteri-§
myndigheten beakta inteck-inte

sökts inskriv-ningar påsom
detningsdag infaller eftersom

ansökan fastighets-att om
antecknatsreglering fastig-i

hetsregistret.

1 Lagen 1992:1212omtryckt
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Klyvningkap.

får frånMed samtycke berörda delägare bestämmel-görasavstegav
i 4 § tilldelning vid klyvning och i 8 ersättning mellan§serna om om

delägare från 7samt

Genomföres Genomföres klyvningenklyvningen med med
stöd samtycke enligt första stöd samtycke enligt förstaav av

18stycket, gäller 5 kap 18 andra stycket, gäller 5 kap § andra§
tredjeoch styckena 19 och tredje 18och styckena, §samt a

20 i tillämpliga§§ delar. 19 20 i tillämpligaoch §§samt
delar.

16 kap. Förfarandet vid fastighetsdomstol

sakägare har sakägare harNär någon När någon över-över-
klagat, får fastighetsbildnings- får lantmäterimyndig-klagat,
myndighetens beslut eller åtgärd hetens beslut eller åtgärd ändras
ändras endast övriga sak- endast övriga sakägare och,om om

och, överklagandet överklagandet allmäntägare när när rör
allmänt intresse, intresse,länsstyrel- länsstyrelsen ellerrör en
eller sådan nämnd sådan inämnd 4sen en som som avses

i 4 kap. § andra kap. 15 stycket fått§ andraavses
Ändringstycket fått tillfälle sig. tillfälle sig.att yttra att yttra

Ändring till fördel för till fördel för sakägare fären en
sakägare får dock ske, dock ske, han inte haftäven ävenom om
han inte haft tillfälle tillfälle sig. Vadatt yttra att yttra som
sig. Vad föreskrivits föreskrivits skall tillämpassom nu nu
skall tillämpas också också överklagandet harnär när
överklagandet har gjorts gjorts företrädare förav en av en
företrädare för allmänt intresse allmänt intresse.
eller fastighetsregistermyn-av
digheten.

2 Senaste lydelse 1991:1652
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Om domstolen finner överklagandet bör föranledaatt ändring i
avslutad förrättning eller i fastighetsbildnings- fastighetsbestäm-eller
ningsbeslut har överklagats särskilt, får domstolen ändringgörasom

i deläven inte har överklagats, det behövs för uppenbarsom attom
motstridighet eller oenhetlighet inte skall uppkomma i förrättningen
eller beslutet.

domstolenFinner beträf- Om domstolen finner denatt att
ande förrättning föreligger överklagade förrättningen
sådan omständighet innehåller fel eller oklarhetsom avses som

15i kap 10 får domstolen den kanintegör registrerasatt
besluta behövlig åtgärd, eller kaninte registrerasom utan

överklagandetäven harinte åtgärden minskar fastighets-om att
ifrågavarande del redovisningensavsett tillförlitlighet,av

förrättningen. får domstolen besluta om
rättelse överklagandetäven om
inte detta förhållande.avser

Om avslutad förrättning haren
överklagats, skall fastighets-
domstolen ofördrojligen och

jfyrainom dagar tillställasenast
fastighetsregistermyndigheten

kopia skrivelsen meden av
överklagandet.

Sedan domstolens utslag eller Sedan fastighetsdomstolsen
slutliga beslut i fastighets- utslag eller slutliga beslut i
bildningsmál vunnit laga kraft, fastighetsbildningsmål vunnit
skall förrättningsakten och laga kraft, skall förrättnings-en
kopia utslaget eller beslutet akten och kopia utslagetav en av
sändas till fastighetsregister- eller beslutet sändas till lant-
myndigheten. Om förrättningen mäterimyndigheten. Om av-
skall fortsättas, sänds hand- görandet överklagas i viss del

3 Senaste lydelse 1989:724
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anledningdet medochlingama stället till fastighets-i avom
i övrigtavgörandedomstolensbildningsmyndigheten. Om

frågauppkommakani delvissavgörandet överklagas om
handlingarnaskallregistrering,anledningdet medoch avom

lantmäterimyndig-tillsändasi övrigtdomstolens avgörande
registrering skallEfterfråga heten.uppkommakan om

sändaomedelbarthandlingarna myndighetenregistrering, skall
tillförrättningsaktentill fastighetsregister- tillbakasändas

domstolen.myndigheten. Efter registre-
handläggning skallringsñ-ágans

omedelbartmyndigheten åter-
förrättningsakten.ställa

Fastighetsregister19 kap.
3

införsfastighetsbestämningfastighetsbildning ellerUppgift snarastom
den haroch denna eller,avslutatsmöjligt förrättningensedan om

kraft.vunnit lagaavgörandeöverklagats, domstolens

ÄvenÄven harförrättningen inteförrättningen inte har omom
sådantkan uppgiftuppgift avslutatsskallavslutats omom
fastig-fastighetsbildnings ellerfastig-fastighetsbildnings- eller

hetsbestämningsbeslut,hetsbestämningsbeslut, somsom
särskilt,överklagatssärskilt, skulle haöverklagatsskulle ha

vunnitbeslutetinförasvunnit såinföras beslutetså snartsnart
fastighetsbild- kraft.lagakraft,laga om

ningsmyndigheten begär det.

Överklagas förrättning överklagasellervid avslutadbeslut eller åtgärd
fårsärskilt,fastighetsbestämningsbeslutfastighetsbildnings- eller

införas iförrättningen eller beslutetanledninguppgift med av
uppenbarligen inte berörsdelfastighetsregistret i fråga sådan somom

idomstols avgörandeMotsvarande gälleröverklagandet. när ettav
fastighetsbildningsmâl överklagas.

4 Senaste lydelse 1989:724



SOU 1994:90 örfattningyörslagF 379

5§5

Lider förlustnågon till följd Lider förlustnågon till följdav av
tekniskt fel i fastighetsregister tekniskt fel i fastighetsregister

föres med användande föres med användandesom av som av
automatisk databehandling eller automatisk databehandling eller
i anordning hos inskriv- i anordning hos myndighetsom som
ningsmyndighet, fastighets- anslutenär till registret, har
bildningsmyndighet eller fastig- han till ersättningrätt staten.av
hetsregistermyndighet är Har den skadelidande med-an-
sluten till registret, har han verkat till förlustenrätt attgenom
till ersättning Har skälig anledningstaten. underlåtautanav
den skadelidande medverkat till vidtaga åtgärd för bevarandeatt
förlusten skälig sin eller haratt rätt hanutan pågenom av
anledning underlåta vidtaga medverkatatt sätt till för-annat

föråtgärd bevarande sin lustenrätt vållande,egetav genom
eller har han på skall ersättningensätt efter vadannat som
medverkat till förlusten finnes skäligt nedsättas ellergenom

vållande, skall ersättningen helteget bortfalla.
efter vad finnes skäligtsom
nedsättas eller helt bortfalla.

Rättelse uppenbar oriktighet till följd tekniskt fel i fastighets-av av
register i första stycket får hinder 4 § förstasom stycketavses utan av
första punkten ske även det kan medföra förfång för fastig-om
hetsägare eller rättighetshavare. Tillfälle sig skall lämnas,att yttra
förutom fastighetsägare och rättighetshavare, myndighet isom avses
18 kap. 5 § första stycket jordabalken. Kommer till följd beslut iav
ärende rättelse enligt andra stycket förlust tillskyndasom ägareatt
eller rättighetshavare har han tillrätt ersättning Ersättningstaten.av

dockutgår icke, han med hänsyn till felets beskaffenhet eller andraom
omständigheter bort inse fel förekommit.att

frågaI ersättning i denna paragraf 18 kap. 5ägerom som avses
och 7 §§ jordabalken motsvarande tillämpning.

5 införd 1973:99g.
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6§°

lantmäterimyndighetenFastighetsregistreringenankom- svarar
fastighetsregistret ochförfastighetsregister- görpåmer

registerändringarsådanamyndig-sådanmyndighet. Om som
behövs.särskilda bestäm-finnshet

melser.

juli 1995.kraft den 1träder ilagDenna

6 Beteckning 1973:99enl.
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Författningsförslag

2 Förslag till

Förordning ändring i fastighetsbildningskun-om

görelsen 1971 2762

Härigenom föreskrivs i fråga fastighetsbildningskungörelsenom
1971:762 i förordningenatt skall införas paragraf, 19en ny a av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

19a§

När ansökan fastighets-en om
bildning eller fastighetsbestäm-
ning kommit tillin lantmäteri-
myndigheten skall lantmäteri-
myndigheten låta föra ingenast

anteckning ansökanen attom
gjorts i fastighetsregistret
beträffande fastighetvarje som
berörs den begärda åt-av
gården.

Om ansökan fastig-en avser
hetsreglering eller klyvning och
den sökta åtgärden kan inne-
bära risk för väsentlig värdefâir-
ändring, skall detta förhållande
anmärkas särskilt.

Om det under förrättningens
fortsatta framkommergång att
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kan beröraåtgärdenden sökta
fastighet,ytterligarenågon

lantmäterimyndighetenskall
motsvarandeföralåta ingenast

betråfartde denupplysning nya
Lantmäterimyndig-fastigheten.

upplysningenbortskallheten ta
vilkenfastighet intefrån en

söktadenberörslängre av
åtgärden.

1995.julikraft li denträderförordningDenna
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Författningsförslag

3 Förslag till

Förordning ändring iom

fastighetsregisterkungörelsen 1974: 1059

Härigenom föreskrivs i fråga fastighetsregisterkungörelsenom
1974:1059 4 16, 18 och 19 §§att skall ha följande lydelse.a,

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§

Fastighetsregister förs den Fastighetsregister och register-av
statliga fastighetsregistermyn- karta förs den statligaav
digheten eller den kommu- lantmäterimyndigheten ellerav av
nala fastighetsregistermyndig- den kommunala lantmäterimyn-
heten, där sådan inrättats. digheten, där sådan inrättats.en en

För varje geografiska område
skall finnas huvudansvarigen
områdesansvarig lantmäteri-
myndighet.

Vad andrai stycketsägssom
innebär hinderinte för en
lantmätermyndighet, hand-som
lägger förrättning inomen om-
råde för vilket lant-en annan
mäterimyndighet ansvarig,är

själv registrera förrätt-att
ningen.
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får efterLantmäteriverketefterlantmäteriverk fårStatens
kommunalfrånansökankommunalfrånansökan enenen

lantmâterimyndighet beslutafastighetsregistermyndighet att
automatisktförafårfår föra dennadennabesluta att

registerkartor.databehandladedatabehandladeautomatiskt

registerkartor.

förLantmäteriverketverklantmäteriStatens ansvararansvarar
förvaltningdrift ochförvaltningför drift och statensavav

automatiskt databe-förautomatisktför systemstatens system
registerkartor.handladeregisterkartor.databehandlade

kommunal lantmäterimyn-Enfastighetsregis-kommunalEn
inte använderdighetanvändertermyndighet inte somsom

automatiskförautomatiskför systemstatensstatens system
registerkartordatabehandlingregisterkartordatabehandling avav

drift ochförsjälvdrift ochsjälv för ansvararansvarar
förvaltning sittsittförvaltning system.system. avav

föraharkommunkommunen Enansökan från rättEfter att
och kvartersregister iadresslantmäteriverkfdr statens

kommunEnfastighetsregistret.kommunalbesluta att myn-en
plan-föravidareharfastighets-föradighet skall rätt att
beslutavseendemed påoch registeradressregisterregistrets

bestämmelserochplaneravseende påplanregister med om
kommu-det ankommer påoch bestäm-planerbeslut somom

fatta beslutdet ankommermelser att om.nensom
fatta beslutkommunen att om

myndighet beslutstatligkommunal Endet finnsOm varsen
planregistretskall iregistrerasfastighetsregistermyndighet i

medsjälv föra planregistretfårfår beslutetkommunen, avse
beslutavseende sådanapåenligtuppgiftersamtliga somsom

fattat.självmyndigheten
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33 skall§ redovisas i plan-
registret.

Befogenhet föra planregister enligt förstaatt och andra styckena får
inte omfatta införingar med anledning ändringar i fastighetsindel-av
ningen.

Finnes fastighet för sig detOm visar detsig finnsvara att en
bestående sådansåsom fastighetutan att inte redovisadärsom
redovisas fastighetsregistret,i i fastighetsregistret, skall
skall lantmäteriverk lantmäterimyndighetenstatens besluta
besluta den skall i den skallatt upptagas i registret,att upptas
registret, det kan ske det kan ske fastig-om utan om utan att

förfång för fastighetsägare eller hetsägare eller rättighetshavare
rättighetshavare. Innan fastig- lider skada. Innan fastigheten
het i registret, skallupptas registreras skall
fastighetsägare och rättig- och rättighetshavare få tillfälle
hetshavare få tillfälle sig, de kända.att yttra att yttra ärom
sig, han ärom

Är Ärredovisningen fastighets-i redovisningen fastighets-i
register ofullständig i något registret ofullständig i något

avseende, får komplette-annat avseende, får lantmäteri-annat
ring därav ske. Innan beslut myndigheten komplettera
därom meddelas, skall utred- registerinnehållet. En kommun

ske betráfandening de eller sådan statlig myndighetom- en
ärständigheter be- för planregister med stödsom av som

tydelse i ärendet. 4 får själv kompletteraav a
planregistret. beslutInnan om
komplettering meddelas skall
utredning degöras av om-
ständigheter kansom vara av
betydelse i ärendet.

l4-072513
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i fastighets-Fråga rättelse rättelse i fastighets-Frågaom om
register enligt 19 enligt 19 §kap. 4 § register kap. 4
fastighetsbildningslagen fastighetsbildningslagen
1970:988 1970:988 Lant-prövas prövasstatensav av
lantmäteriverk. oriktighet mäteriverket. oriktighetHar Har
enligt första stycket nämnda enligt första stycket nämnda
paragraf uppkommit till följd paragraf uppkommit till följdav av
skrivfel eller sådant skrivfel eller sådantannat annat
förbiseende, får dock fastighets- förbiseende, lantmäterimyn-får
registermyndigheten digheten frågapröva pröva om
ärendet. rättelse. Sådant fel får även

kommun ellerrättas avav
förstatlig myndighet som

planregister med stöd 4av a
felet hänför till uppgiftsigom

kommunen myndig-ellersom
heten själv fört iin registret.

Fastighet fiskeri fåri jordebokenmotsvarar upptagetsom av-
registreras förrän fiskeriet uteslutits jordeboken.ur

Fråga rättelse i fastighets- rättelse i fastighets-Frågaom om
register enligt 19 5 §kap. 5 § register enligt 19 kap.
fastighetsbildningslagen fastighetsbildningslagen prövasprövas

fastighetsregistermyndig- lantmäterimyndigheten.av av
heten.

Fastighetsregistermyndigheten Lantmäterimyndighetenbeslutar
beslutar i frågor enligt denna i frågor enligt denna kun-
kungörelse, följer följergörelse,annat annatom om av

16 18 §§ eller tredje 16 18 eller tredje§§av av av- -
stycket denna paragraf. paragraf.stycket denna
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lantmäteriverkStatens får Lantmäteriverketfârbeträffande
beträffande vissa slag vissa slag ärenden överlåtaav av
ärenden överlåta sin beslutande- sin beslutanderätt enligt 17 och

enligt 16 18 till fastig-rätt 18 till lantmäterimyndig-§§-
hetsregistermyndigheten. heten.

Kommunfullmäktige eller den Kommunfullmäktige eller den
kommunala full-nämnd kommunala full-nämndsom som
mäktige därtill beslutar mäktige därtill beslutarutsett utsett

kvartersindelning och kvartersindelning ochom om
kvartersnamn. Fastighetsregis- kvartersnamn. Lantmäterimyn-
termyndigheten skall digheten tillfälleskall attges ges
tillfälle sig i sigärendet i ärendet och skallatt yttra yttra
och skall underrättas underrättas beslutet.om om
beslutet.

Denna förordning iträder kraft juli 1995.den l
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Fastighetsregistrering24

fastighetsverksamhet myndighet ochprincipbetänkandet och iI Kart-
1993:99 jag tagit ställning för fastighetsregistre-bolag SOU har att

integreras fastighetsregister-ringen skall i fastighetsbildningen och att
imyndigheterna kan avvecklas. Förändringarna viktigt ledär ett en

9.3.utveckling registrering vid källan avsnittsemot
regeringens proposition organisation för lantmäteri- ochI En ny

fastighetsdataverksamhet 199394:214 fastslås har ettatt staten
fastighetsbildningengrundläggande för och för säker ochansvar en

Redovisningenenhetlig registrering fastigheter. fastighetsindel-avav
ningen och rättsförhållanden knutna till den fastaandra ärsom

dispositionegendomen ska trygghet i besittning och egendomen.ge av
för fastighetsbildningenkommunalt huvudmannaskapFrågan om

fastighetsregistreringen fortsatt beredning.och blir föremål för
särskilda fastighetsregistermyndigheterna avvecklas. Fastighets-De

registreringen utföras myndighet handläggerskall den somav
fastighetsbildningen. Uppgifter planer bestämmelser iochom
fastighetsregistret i princip registreras de beslutande myndig-bör av
heterna. Regeringen säkert för registreringett systematt avanger
fastighetsbildningsbeslut förutsätter angiven myndighet harklartatt en

för inom geografisktregisterinnehållet visst område. Omansvaret ett
myndigheter kan utföra fastighetsbildning inom områdetkommatvå att

speciella rutinerinnebär detta måste övervägas.att
Även andra myndigheter, kommunal myndighet ellert.ex.om en

uppgifterlänsstyrelse kan anförtros registrering planerLsten av om
fastighetsregistreringenbör den myndighet har föransvaretm.m. som

ha för uppgifterna blir registrerade. Dettaett yttersta attansvar
innebär myndigheten utför registrering inte överlåtits till någonatt som
annan.
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24. 1 Utgångspunkter

Enligt riksdagens beslut anledning propositionenmed kommer detav
finnas statliga lantmäterimyndigheter länsnivåpå med lokalaatt

kontor. I avvaktan fortsattavad den beredningen i huvudmanna-på
skapsfrågan blir utgångspunkt också det kommar finnasatt attger en
kommunal fastighetsbildning.

Det huvudsakliga syftet med utredningsarbetet i denna del är att
klarlägga vilka lagstiftningsförändringar krävs grundpåsom av
integreringen fastighetsregistreringen i fastighetsbildningen.av

fullgöraFör syftedetta har utredningsarbetet inriktats även påatt
beskriva hur integreringen fastighetsregistreringen i fastighets-att av

bildningen skall fungera praktiskt under de givna förutsättningarna och
vilka konsekvenser avvecklingen fastighetsregistermyndigheterna fårav

övervägandenför de uppgifterandra dessa har. måste görassom
huruvida uppgifternanågon i stället, enligt principen registre-av om
ring vid källan, kan överföras huvudman.annan

24.2 Bakgrund

24.2.1 Nuvarande författningsreglering

finnsDet författningarantal reglerar registren ochett stort som
införande uppgifter i registren.av

Informationen i jord- och stadsregister förs successivt tillöver
fastighetsregistret inom för fastighetsdatareformen. Omramen

skett tillövergång registrering fastighetsdatasystemetsi fastighets-
register får inte de .äldre registren föras längre. innebärDet deatt
författningar reglerar de registrenmanuella saknar betydelse ochsom
kan upphävas fastighetsdatareformen genomförts 1995.när har hösten

De grundläggande reglerna fastighetsregistret finns i 2l kap. §om
fastighetsbildningslagen i övrigt finnsFBL och de viktigaste reglerna
i 19 kap. FBL. I l kap. 2 fast§ FBL slås det skall föras fastighets-att
register fastighetsbildning och fastighetsbestämningsamt äratt
fullbordade uppgift förtsnär åtgärd i fastighetsregistret. Iom
19 kap. FBL meddelas bestämmelser bl.a. vilka objekt skallom som
redovisas fastigheter, införandet uppgift tidpunktenoch försom av
registrering med anledning åtgärd enligt FBL, rättelse i registret,av
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ersättning för förlust till följd tekniskt fel register-regler samtom av
föringens organisation.

1971:133 fastighetsbildningsmyndighetlagen kommunalAv om
fastighetsregistermyndighet fastig-framgår bl.a. kommunalaoch att

inrättas.hetsregistermyndigheter kan
förfarandefrágorDetaljerade regler registerinnehåll ochom

registerredovisningen finns i fastighetsregisterkungörelsenavseende
registren1974:1059. tidigare gäller för de manuellaSom nämnts

jordregisterfortfarande förordningen 1908:74 angående ochls
1917:281stadsregisterkungörelsen 1971:1010 och förordningen

föreskrifter för för registren.med stad de manuellanärmare
fastighetsbildningskungörelsen 1971:762 finns bestämmelser1 om

information skickas mellan fastighets-bl. hur handlingar och skalla.
bildningsmyndigheten fastighetsregistermyndigheten FRMFBM,

inskrivningsmyndighetenoch IM.
1974:1058 innehållet iFastighetsdatakungörelsen reglerar

vissa frågor ochfastighetsdatasystemet FDS och mellan CFD

registermyndigheterna.
vilkafastighetsbevis 1974:1063 reglerarKungörelsen m.m.om

skriftliga FDS,standardiserade skall gå t.ex.uttag att ursom
gravationsbevis.

fastighetsregistrering iVidare finns det bestämmelser rörsom
för lantmäterimyndig-förordningen 1988:1232 med instruktion

heterna, lantmäteriinstruktionen.
författningar finns bestämmelser reglerarantalI ett stort som

införandet fastighetsregistret hänvisar till registret.uppgifter i ellerav
bygglagenexempel i 5 kap. 31 plan- och PBLSom kan §nämnas att

lagakraft-skall sändafinns bestämmelse kommunenatten som anger
1988:1188detaljplaner till förordningenoch 5 §FRM attvunna av

kulturminnen framgår vissa beslutLst skall underrätta FRMatt omom
enligt lagen 1988:950 kulturminnen m.m.om

24.2.2 Fastighetsregistret

Fastighetsregistret olika delregister,består av sex

huvudregister-
koordinatregister-
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planregister-
kvartersregister-
adressregister

gemensamhetsanläggningsregister GA-register.-

huvudregistretl redovisas den gällande indelningen fastigheter ochav
samfálligheter. Redovisningen sker i avdelningar.sexton
Enligt 23 § redovisas följandeFRK uppgifter fastigheter:om

registerbeteckning-
administrativ tillhörighet m.m.-
tidigare registerbeteckning-
ursprung
avregistrering-
adress-
omfång, läge-
fristående fiske-
andel i samfällighet-
andel i gemensamhetsanläggning-
skattetal-
åtgärder-
avskild mark-
rättigheter-
planer, bestämmelser och övriga uppgifter planregistretur-
övriga förhållanden.-

25I § FRK huvudregistrets innehåll i detalj.anges mer
Uppdelningen fastighetsregistret i särskilda delregister leder tillav

praktiska fördelar både vid informationssökning och vid ajourhällning.
Genom s.k. VISA-bild -utskrifteller redovisas i princip innehålleten
i huvudregistret. framgår fastighetenDär har andel i visst.ex. om
gemensamhetsanläggning eller berörs detaljplan. Vill sedanav en man
ha detaljerad information gemensamhetsanläggningen sökermer om

vidare i gemensamhetsanläggningsregistret och vill haman man mer
information planen vidare till planregistret.gårom man

Vid ajourhâllning fastighetsregistret delregistersystemet storaav ger
fördelar det räcker föra uppgifterna planatt att t.ex.genom om en
enbart i planregistret. Erforderliga uppgifter förs därefter automatiskt

i huvudregistret berörda fastigheter.på
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Ajourhållningen huvudregistret följdi sker dels som en av
fastighetsbildningsförrättning, dels följd andra ärendenen somsom av

samband förrättning fristående kompletterings-saknar med någon t.ex.
och rättelseärenden.

avdelning för rättigheter redovisas servitut,huvudregistretsI
nyttjande- 27och ledningsrätter §.

Koordinatregistret för fastighetsinnehåller lägesbestämningar en
eller samfällighets centralpunkt och bebyggelsepunkter samten
hänvisning till registerkarta 30 §.

Planregistret innehåller uppgifter planer och andra bestämmel-om
för markens användning, bestämmelser enligtplaner ocht.ex.ser

byggnadsminnen fornlämningarPBL, naturvårdsbestämmelser, och
33 §.

Kvartersregistret innehåller uppgifter kvarter och sambandetom om
Ävenmellan och beteckning fastighet samfällighet. ikvarter ellerpå

kvartersregistret sker hänvisning till registerkarta 37 §.en
Adressregistret redovisar adresser för fastigheter och samfälligheter

i 39områden har gatuadress Gemensamhetsanläggnings-§.som
registret uppgifterinnehåller gemensamhetsanläggningar enligtom
anläggningslagen 1973:1149 eller lagen 1966:700 vissaom

Ävengemensamhetsanläggningar. vägförening enligt 3 kap. lagen
1960:608 enskilda anläggning enligt 2 kap.vägar samtom gemensam
eller kap. redovisas i registret.4 lag skallsamma

Samtliga register kvarters- adressregistren obliga-och ärutom
toriska. och adressregistren försKvarters- endast kommunen begärom
det.

24.2.3 Registerkartan

Till fastighetsregistret hör registerkarta motsvarande uppgiftereller
förs med automatisk databehandling. Registerkartan ingår inte isom

fastighetsdatasystemet. inte funnitsberor bl.a. det harDet på att
förutsättningartekniska tidigare och arkiveraupprättaatt auto-en

matiskt databehandlad registerkarta, digital registerkarta.dvs. en
föraArbetet med registerkartan till har påbörjats.ADB Frånöveratt

den januari 1994 fåroch med 1 den föras med hjälp SFSADBav
1993:1205.
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Registerkartan för bygger regel kommunenstätorter påsom
storskaliga primärkartverk och för landsbygden bygger den denpå
ekonomiska kartan. beräkningarNuvarande tyder detpå kommeratt

fem till och kanske ända till tio i vissaår år tätorteratt ta sex upp
innan överföringen till slutförts.har Registerkartan innehållerADB
den grafiska informationen fastighetsregistret. huvudfunktionDessom

illustration till ingång tillär och det skrivna registret.att vara en ge
Registerkanan för närvarande officiellt och kontinuerligtär en
ajourhållen sammanställning fastighetsindelningen. Registerkartanöver
redovisar utsträckningen markreglerande planer ochäven be-av
stämmelser officialrättigheter.samt

Närmare bestämmelser registerkaitan finns i 46-52 §§ FRK. Attom
föra registerkarta obligatoriskt. Vad skall redovisasär påsom
registerkartan framgår 48 Det är:av

beteckningaroch för de bestående fastighetergränser och
samfälligheter redovisas i huvudregistretsom

förområden servitut tillkommit enligt vissa lagarsom

områden för nyttjanderätt tillkommit enligt vissa lagarsom

4. områden beteckningar föroch bestående enheter i GA-registret

områden för ledningsrätt enligt ledningsrättslagen

vissa förområden enligt väglagenvågrätt

vissa uppgifter i planregistret

kvartersindelningen och kvartersnamnen

indelningen i län, kommuner, församlingar och kyrkobokförings-
distrikt

10. indelningen i vid tidpunktsocknar den då fastighetsregistret
började föras
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strandlinjer terrängdetaljer i den11. och andraallmänna vägar samt
omfattning krävs för orienteringen.som

uppgifterfår registerkartan redovisasvad påUtöver som anges ovan
anknytning till fastigheter och samfálligheter adresser,med såsom

administrativ in-jaktvårdsområden och gränspunkter samt annan
delning.

kartversio-får enligt 49 § delas skildaRegisterkartan FRK påupp
underlåtasenligt 50 får redovisningen förenklas elleroch § FRKner

särskild omständighet.kartans skala ellerdet påkallas annanom av
deloriginal,registerkarta uppdelad olikamodern analog påEn är

bestämmelseoriginal.rättighetsoriginaloftast fastighetsoriginal, och
i flera versionerdå fram registerkartangårDet atttaatt genom

samkopiera deloriginalen i olika kombinationer.
fastig-ekonomiska kartanslandsbygdsområdena det denInom är

bestämmelseorigi-hetsoriginal rättighetsoriginal ochkompletterat med
registerkarta.nal utgörsom

i fastighetsregistret ochUppgift skall redovisas både påsom
anslutning tillinföras i omedelbarregisterkartan skall kartanpå

införandet i fastighetsregistret enligt 51 § FRK.

24.2.4 funktionerFastighetsregistrets

Fastighetsregistret följande funktioner:har

indi-fastighetsindelningenredovisa den gällandel att genom en
vidualisering fastigheterna omfattningoch derasav

inskrivningsverksam-för inskrivningsregistret och2 basenutgöraatt
heten

redovisa rättigheter, belastningar, planförhållanden så3 attatt m.m.
offentlig privatsåväl verksamhet underlättas.som

publiceringsfunktion framgår såväl punkt 1Fastighetsregistrets somav
fastighetsregistrettraditionellt varitpunkt Utgångspunkten har att

innehålla information den gällandebör grundläggande naturav om
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fastighetsindelningen. Betoningen har alltså legat punkterna lpå och

Fastighetsregistret, i den skriftliga grafiskasåväl delen,som
fungerar ingång till ytterligare information fastighetsför-som en om

får förrättningsakterna.hållandena. information sökas iDenna
ZO-årsperiodenUnder den har punkt 3 fått ökad aktualitet.senaste

Ambitionsnivån beträffande rättighetsredovisnigen höjdes radikalt i
början 1970-talet. mitten 1980-talet kraftigSedan har satsningav av en
gjorts plansidan. 15Staten har mkr under de sjupå satsat senasteca

för fastighetsregistermyndigheterna skulle få möjlighetåren att att
komplettera fastighetsregistret med planinformation.

vissa fastighetsbildningI sammanhang kan också pågående vara
viktig Planförslagkänna till. har ibland sådant intresse föratt
bygglovsansökningar, markförvärvsfrågor fastighetsbildningoch att en
del kommuner väljer registrera inteplaner vunnitännuantagnaatt som
laga kraft.

24.2.5 Förrättningsregistrering

del fastighetsregistermyndighetensEn arbete registreringstor av avser
fastighetsbildningsmyndighetens förrättningsbeslut enligt fastighets-av

bildningslagen 1970:988, anläggningslagen 1973:1149, lednings-
rättslagen 1973:1144 och lagen äganderättsutredning ochom
legalisering 1971:1037.

principbetänkandet redogjorts för i förfarandethar huvuddragenI
vid registrering förrättningar avsnitt 2.2.2. det följandese I gesav

sammanfattande beskrivning.en
beskrivningenden fastighetsrättsliga framgår vilka förändringarAv

befintliga fastigheter vilka uppgifter skallskall ochpågörassom som
redovisas fastigheter.på nya

Uppgifterna i fastighetsregistret förs antal formuläratt ettgenom
i terminal till fastighets-beställs och fylls vid anslutenären som

datasystemet. förändrade uppgifterna i mellanlagrings-De lagras en
databas. formulär fyllts i kontrollbladNär alla trycks påett en
skrivare. därefter registreringskunnigkontroll ochEn görs av en annan
behörig jämför uppgifter idenne akten med deattperson genom
införda uppgifterna. Därefter behöriggodkänns ärendet av en person.

godkänt mellanlagrat ärende skall uppdatera fastighetsregistretNär ett
anmäler detta till särskild transaktionFRM CFD där detgenom en
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förkrävsPersonlig lösenuppdatering.föranmälsärendetgodkända
dagsgodkännande.kallasgodkännandet. Detta

iuppdateringenpåbörjasför dagenterminalsystemet stängtsNär
produktionsbasen.överförs tillmellanlagringsbaseniInnehålletFDS.

maskinella kontrollervissauppdatering utförsVid denna somnumera
uppdatering intefel medförttidigare. Om någotkunnat skeinte att

dag.FRM nästaske underrättaskunnat
iuppgifternaförde invanligt olikaTidigare det att personervar

registerkartan. Numera strävarrespektivefastighetsregistret på
utföra bådaefter låtafastighetsregistermyndigheterna att personen

genomslagskraft hoshaft varierandehararbetssättuppgifterna. Detta
myndigheterna.

Övriga fastighetsregistermyndighetsuppgifter242.6

fastighetsregistretuppgifter iför föraharFRM att somansvar
nämligenförrättningar,registreringtill andra ärendenhänför sig än av

bestämmelsermarkreglerandeochplaner-
adresser-

inlösenärendenexpropriations- och-
avtalservitut-

LÄIF-ärendenks-
namnärenden-

kompletteringsärenden.ochrättelse--

LÄIF-ärenden enligt lagenförsamlingsgränsändring avavser
indelning iecklesiastiki kommunal ochändring1970:991 om

fastighetsindelning.medsamband
huvudregelnEnligtarkiv.fastighetsregistret omfattandehörTill ett

fastighetsregistretförändringar iellerinföringarskall alla vara
omfattandeochviktigastei arkivet. Dendokumenterade mest

förrättningsakterna.dokumentationen är
dagligen ianvändshistoriskvärdefull källaArkiven är somen

planläggningfastighetsbildning,medi sambandutredningar m.m.
fastighetsregistermyn-ivilket ingåroch skötselArkiven kräver värd

uppgifter.dighetens
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FRM har servicefunktion. Myndighetenäven lämnar upplys-en
ningar innehållet i fastighetsregistret, tillhörande registerkarta ochom
arkivet till allmänheten, mäklare, banker, myndigheter m.fl.

Statliga fastighetsregistermyndigheter för dessutom samfällighets-
föreningsregistret.

24.2.7 Fördelning fastighetsregistermyndighetensav
uppgifter

principbetänkandetI SOU 1993:99 36 redovisatshar genomsnittli-s.
siffror för hur arbetsfördelningen mellan olika uppgifter hosutga ser

de statliga fastighetsregistermyndigheterna. dennaI arbetetetapp av
har stickprov gjorts statlig fastighetsregistermyndighet,på iFRMen
Kopparbergs län, och kommunal,pâ iFRM Stockholm,en som
illusterar variationerna. Trots dessa fastighetsregistermyndigheteratt
verkar under olika förhållandenmycket det intressantär att notera att
de båda myndigheterna förbrukarendast cirka 50 sinaprocent av

för själva fastighetsregistreringen. börDet observeras detresurser att
fråga ungefärligaär uppskattningar de procentuella resursin-om av

för 1992-1993, tabell 22.satserna se

Resursinsats i procent

Aktivitet
FRMi FRMi

Kopparbergs län Stockholms
kommun

Fastighetsregistrering 5 l 53

Registrering i samfállighetsregistret 2 0

Arkivverksamhet l4 1

Kostnadsfri service allmänheten 8 40

Upprustning fastighetsregistren 14 lav

Registerreformen 8 0

Ledning FRM 3 5av

Totalt timmarantal 39 000 004

Tabell 22. Registermyndighetens aktiviteter.
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registerkartan,upprustningförresursinsatsenskall läggasDärtill av
tagit ihardigital form. Dentillregisterkartanomläggningdvs. av

750och 4länKopparbergsiför FRM850 timmarcirka 5anspråk
kommun.Stockholmsiför FRMtimmar

vid källanRegistrering24.3

vid källanregistreringPrincipen24.3.l om

myndighet ellervid källan börregistreringprincipenEnligt enom
datafördenbeslut också attfattarkommun omansvararsomvarasom

infrastruktur ärmed dennavinsternaregistreras. De störstabesluten
med bättreställeajourhållas påochfångasbehöverbara ettdataatt

följd.effektivitetochkvalitet som
medelskallvid källanregistrering attettPrincipen somsesom

kortareregistreringsarbetet, såsomVerksamhetsmål förolikauppnå
ochregisteraktualitetkostnadseffektivitet, höghandläggningstider,

registertillförlitlighet.
fastighets-lantmäteri- ochorganisation förpropositionen EnI ny

delarandraföruttalas bl.a.1993942214dataverksamhet att avm.m.
fastighetsbildningenutflöde t.ex.deregistreringen ärän ett avsom

bestämmelsermarkanvändningsrcglerandeplaner,registreringen av
adresser utgårDettaandrabörfastigheterna ävenföroch svara.organ

fast. Denslåskällan börvidregistreringprincipfrån som nuomen
skapardenregistreraslämpligastinformationinnebär att somav

följakanundviks dubbelarbeteDärigenominformationen. av ensom
informationdenOmregistret i flera led.information tillöverföring av

myndighetsutövning börutflöderegistrerasskall är ett avsom
tillinformationenregistreringenför ävenmyndigheten ha ansvaret om

anlitadhosursprungligen uppkommerför dennagrund t.ex en
entreprenör.

beslutsfattandet utgörsjälvadetuppfattningen ärdelarJag att som
Medfastighetsregistret.uppgifterna iföraförgrunden ansvaret att

detdet endastförstås årskallvid källanregistrering att somorgan
registrerakommergrundläggande beslutet oavsettfattar det attsom -

deöverprövarinte. domstolarnaeller Föröverklagande sker somom
organisationsförändringen interegistreras kommer attbeslut som

ändring.innebära någon
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För denna utredning ställer principen registrering vid källan iom
huvudsak frågor.två Den hur principenär skall förstås ochena
tillämpas inom och myndighet.en samma

Den andra frågan vadär gäller finnsnär det änsom mer en
myndighet inom och geografiskt område fattarett beslutsamma som
vilka skall föras i fastighetsregistret.

24.3.2 Fastighetsregistrets källor

Förrättningsbesluten FBM fattar självaär huvuduppgiften i detsom
löpande registreringsarbetet. Några de övriga uppgifter FRMav som
registrerar sådana beslut fattarFRM själv. Så falletär iavser som
LÄlF-ärenden, vissa namnärenden rättelse- och kompletterings-samt
ärenden. Beslut inskrivning avtalsservitut fattas IM.om av av
Fastighetsdomstolen och länsstyrelsen fattar också beslut eller vidtar
åtgärd föranleder registrering i fastighetsregistret.som

informationDen skall föras i planregistret i förstasom genereras
hand från beslut fattas kommunen. Detta gäller detaljpla-som t.ex.av

fastighetsplaner och områdesbestämmelser.ner,
Markreglerande bestämmelser enligt vattenlagen 1983:291,

hälsoskyddsförordningen 1983:616, kulturminneslagen 1988:950,
naturvårdslagen 1964:822 skall också föras i planregistret.m.m.
Länsstyrelserna beslutsfattareär i de flesta fall, kommuner-ävenmen

Riksantikvarieämbetet och Vägverket fattar beslut skallna, som
redovisas i planregistret enligt olika lagar.

24.3.3 Närmare planregistrets källorom

En närmare följergenomgång vilka uppgifter skall registrerasav som
i planregistret och fattar besluten. tabellenAv framgår ocksåvem som

s.k. berörkrets skall redovisas och uppgifterna skall förasom påom
registerkartan. Enligt 34 12§ FRK skall redovisningen i planregistret
innehålla uppgift fastighet och samfallighet berörs planen,om som av
bestämmelsen, beslutet eller utredningen. Om det lämpligare fårär
redovisningen berörda fastigheter och samfälligheter i ställetav
innehålla uppgifter det registerområde eller den trakt berörs.om som
Om det finns särskilda skäl får redovisningen underlåtas. Med
särskilda skäl det frågaäratt större områdeettavses t.ex.om en



Kapitel1994:90 24 401SOU

översiktsplan och det därför skulle alltför betungandeatt attvara
redovisa berörkretsen. Framställningen har begränsats på så sätt att

bestämmelser, iäldre och för sig meddelade enligtsom anses
motsvarande lagstiftning, inte medtagits. Bestämmelsernany om
avisering till uppgifterde skall förasFRM in i planregistretav som
finns i i författningallmänhet lägre valör den lagänen av som

naturvärdsförordningen 1976:484 eller vägkungörelsenangetts, t.ex.
1971:954.
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24.4 Registeransvar

enligtAnsvar datalagen24.4.1

registerkartanfastighetsregistret tordeSåväl attvara anse somsom
1973:289 de förs med hjälppersonregister enligt datalagen när av

till detdatabehandling. förarbetena datalagen uttalasautomatisk I att
identitetsuppgift entydiginnehållerregisterinte krävs äratt ett en som

för registret skallunik allmänt bekanteller eller ettatt somansesmer
Även identi-register där allamening.personregister i datalagens ett

kodbeteckningarlöpandetetsbeteckningar medhar ersatts nummer,
personregister, förutsattkategorinhänföras tille.d. bör att man

siffer- ochmanuell kanantingen maskinellt eller på översättaväg
3för övrigt i den juniRegeringen beslutkodbeteckningarna. har ett

digital registerkarta i Gävleborgs91-1940 gällde1992, dnrJu som
sådaninrättande och förande ärlän klarlagt att ettatt anse somav

fastighets-hjälp denpersonregister grund det medpå att avav
vidregisterkartan blir möjligtfinnasbeteckning skall på attsom

enskildauppgifterdatabehandling få fram personer.om
finnas registeransvarig enligtpersonregister detskallFör en

följer skyldigheter,registeransvaretbestämmelser. Meddatalagens
till skydd för den registreradesiaktta vissa bestämmelserattt.ex.

oriktig uppgift ocheller utesluta påintegritet, ändrarätta, attatt
personuppgiftinnehållet iunderrättelseenskild lämnabegäran omav

Registeransvaret för fastighetsdata-personregistret.ingår isom
rättslägetingår inte reglerat ochfastighetsregistret ärsystemet, som

för vissafår, precis andraRegisteransvaretoklart.någotär som
för fastighetsdataCentralnämndendelat.system, ansvararanses vara

information itillhandahållandedriftenför tekniska ochden av
deinformationen fördelatförmedan ansvaretsystemet, anses

uppgifter i registerbehörighet föra demyndigheter har att somsom
innebärför sin del. Detpersonregister. ochVarär attantasen ansvara

iregistermyndighet registeransvaretdelarrespektiveCFD och
datalagens mening.

för det straffrättsligahar betydelseregisteransvarFrågan ävenom
förenligt 21 § datalagenkomma utkrävaskan samtattansvar som

ersättning registrerad tillfogas skadaskyldigheten betalaatt genomom
uppgift enligtoriktig eller missvisandepersonregister innehålleratt

23 lag.§ samma



Kapitel 24 4051994:90SOU

24.4.2 Rättsverkan

fastighetsbildning eller fastighetsbestämning skallFör att ansesen
föras i fastighetsregistret.uppgift åtgärden infullbordad måste om

2 andra stycket Regeln innebärframgår l kap. § FBL.Detta attav
sakrättsliga verkningarna fastig-registreringen inträder de avgenom

fastighetsbestämningsbeslutet, dvs. beslutet blirhetsbildnings- eller
fastighetsbildningenstredjegällande gällerDetta t.ex.mot man.

emellertidinskrivna rättigheter. vissa fall kanIinverkan på ett
registreringen,fastighetsbildningsbeslut rättsverkan redan föreha t.ex.

fastighetsreglering. fastighetsindelningentillträde vidi fråga Närom
inte tillexpropriation fullbordandet knutetändras grundpå är attav

expropriationeni stället till självaregistrering sker ärattutan
fullbordad.

fastighetsregistret inte företräde framför vadUppgifter i har som
förrättningshandlingarna. Registerkartan har ingen rättsverkanistår

presentationskarta.fungerarutan som en
m.fl. 1991 495Fastighetsbildningslagen kommentar, LandahlEn s.

registrets i samband medff, behandlat frågan rättsverkanhar om
i 2 andrakommentaren till 19 kap. 4 § Bestämmelsen 1 kap. §FBL.

fastighetsregistrets indelningeninnebär redovisningstycket FBL att av
i i fråga fastigheterfastigheter avgörande för fastighetsbegreppetär om

fall får redovisningbildats enligt dessa registretshar FBL. Isom
redovisningenEnligt 19 får i registret grund-rättsverkan. kap. l §

läggande fastighetsindelning skall haför vilkenbetydelse som anses
förelegat ikraftträdande.vid FBL:s

i fastighetsregistret24.43 Rättelse

registreringens betydelse hari 19 kap. § införtsgrund 4 FBLPå enav
felaktig irättelse uppgift i registret. Med rättelseregel avsesom av

ajourhållning registret, iblandprincip inte det kan svårtvaraav men
mellan dessa Rättelsemöjligheten i vissåtgärder.dra utgörgränsenatt

parallellföreteelse til rättelsemöjligheten i förrättningsaktenmån en
avsnitt 24. 13.2.med stöd 26 förvaltningslagenkan § segörassom av

19Skillnaden rättelse enligt kap. inte begränsad till4 §är äratt rena
förbiseendefel.

felfel i fastighetsregistret kan bero antingen i förrättnings-påEtt
fel vid registreringen.handlingarna eller uppkommit För attsom en
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uppgift skall enligt 19kunna kap. 4§ FBL denrättas måste vara
oriktig. får inte förfånguppenbart Rättelsen leda till för fastighetsägare

fordringshavare. Departementschefeneller uttalade i förarbetena till
959lagen 1969:128 rättelse i fastighetsregister iprop. atts.

allmänhet inte den beskaffenheten förfång bli aktuelltkanattvar av
vid oriktighet uppkommit vid redovisningensådanänannat som av en

ändring i fastighetsindelningen fastighetsreglering. kan dåDetgenom
förfång förtänkas rättelsen innebär den harrättsägareatt anpassatsom

sig efter den oriktiga redovisningen. Departementschefen menade att
i fall fastighetsredovisningensådant bör ändring i ske efter fastighets-
bestämning tvistemål eftereller i allmänt eller ansökan rättelseom
enligt 15 10 extraordinärtkap. § FBL eller överklagande enligt
rättegångsbalken RB.

Om det inte till förfånguppenbart rättelse kan leda skallär att
rättelse fall fåkunna omedelbart. I måstegöras rättsägarenannat
tillfälle sig.att yttra

19 5 i förstakap. § innehåller stycket särskild skadestånds-FBL en
regel sikte skador orsakats tekniska fel i fastighets-påtarsom som av
registret vissa till registret terminaler. Ersättningoch i anslutna utgår
till lidit förlust i fall, nämligen fel iden uppkommittresom om
fastighetsregistret, fel i form avvikelser från registerinnehálletom av
visar sig i registret och slutligen fel förekommer iutdrag ur om
anordningar eller till registret.hos IM, FBM FRM anslutnaärsom

andra i 19 kap. 5 § framgår rättelseAv stycket FBL att av
oriktighet till följd tekniskt fel fastighetsregisteruppenbar i fårav

hinder beslutet kan medföra förfång för fastig-göras utan attav
rättighetshavare. finnshetsägaren eller I tredje stycket därför rätten

för dessa till ersättning för förlust till följd beslut irättelseav om
registret. förfångSom exempel sådan rättelser kan innebärapå som
kan areauppgifter, uppgifter delaktighet i samfålligheternämnas om

efter.eller servitut berörda sigrättsägare rättatom som
har strikt enligt 19 kap. 5 för förlust tillStaten alltså §ett ansvar

följd fastighetsregistertekniska fel i förs med hjälp ADB.av som av
Ersättning enligt förstasåväl andra stycket betalas statsmedelsom av

eller statlig eller kommunal.FBM FRM äroavsett om
innehåller inte allmän ersättningsregel motsvarandeFBL dennågon

finns för inskrivningsverksamheten i 19 jordabalkenkap. 19 §som
förarbetena till förslaget införa 19JB. I kap. 5 § prop.FBLatt

13 611973: uttalades skadeståndslagens regler i stället tordeatts. vara
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Därmed det och kommun har enligttillämpliga. statavses ansvar som
för fel2§ skadeståndslagen skador vållas och3 kap. som genom

försummelse vid myndighetsutövning i verksamheten.

myndigheterRegistrerande24.4.4

6 fast fastighetsregistreringen ankommer19 kap. § slås på1 att
fastighetsregistermyndighet. innehåller inteBestämmelsen några

registerföringensbestämmelser organisation. Departments-närmare om
uttalade i förarbetena 1969: 128 961 denna frågachefen prop. B atts.

vidare fick lämnas utanför kapitlet med hänsyn till pågåendetills
fråmgår fastighetsregister-utredningar. uttalandena också medAv att

registerföringsmyndighet tillsynsmyndighet.myndighet både ochavses
fastighets-registerförfattningar begreppetandra FRK1 t.ex. avser

registermyndighet endast registerföringsmyndigheten. gäller iSamma
förordningen 1988:1232 instruktion för lantmäteriimyndig-med

heterna.
fastighets-skillnad mellan de myndigheter förFRKl görs som

myndighet verkställer registrering i fastighets-registret och den som
Registrering verkställs efter dagsgodkännande frånregistret. CFD,av

för för samtliga delregisterde myndigheter registret, utomsom
adressregistret enligt 60 och 63 §§ FRK.

uppgifter i fastighetsregistret respektiveinförandetFör av ansvarar
fastighetsregistermyndighet, statligkan eller kommunal.varasom
Även inte har ikommuner har FRM bestämmelsen 4 §som genom a

erhållit möjlighet föra fastighetsregistrets adress- ochFRK att
planregister bestämmelsermed avseende beslut planer ochpå om som

befogenhetankommer kommunen fatta beslutpå Dennadet att om.
omfatta samtliga uppgifter redovisas ienligt 33 § skallFRKkan som

planregistret, det finns fastighetsregistermyndighetkommunalom en
Befogenheten föra planregister får intekommunen. däremoti att

omfatta införingar med anledning ändringar i fastighetsindelningen.av
finns ikommunala fastighetsbildningsmyndigheter 41 kom-Det
Endast 14 dessa har hand fastighetsbildningen i helamuner. av om

Kommunala fastighetsregistermyndigheter finns i 29kommunen.
för fastighetsregistreringen iDe hela eller delarkommuner. ansvarar

Allteftersom fastighetsdatareformen genomförtskommunen. har harav
justeringar gjorts i föreliggerså överensstämmelse mellanatt stort sett
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KFBM:s och verksamhetsområden iKFRM:s de kommuner harsom
såväl KFBM KFRM.som

Flera förrättningarmyndigheter kan handlägga inom ochett samma
geografiska område. Samordningen sker underrättelser mellangenom
myndigheterna, fastighetsbildningsmyndighetmellan kommunalt.ex.
och statlig specialenhet.en

Registreringen inom visst geografiskt område sker endastett ett
ställe det finns geografiska överlappningar inom fastighet-även om
bildningsmyndigheternas verksamhetsområden handnärt.ex. staten tar

specialförrättningar. marken belägen vilkenVar är FRMstyrom som
registrerar förrättningen. statligabetyder fastighetsbildningsför-Det att
rättningar ibland registreras kommunala FRM och viceav versa.

Registreringen sker i princip i kronologisk ordning, vilket ger
möjlighet låta tidigare förrättning påverkaatt en en senare.

En förrättning fastigheterberör ligger inom flerasom som
fastighetsregistermyndigheters verksamhetsområden registrerasmåste

respektive myndighet s.k. samordnad registrering.av genom

24.5 Registrering förrättningar i fastighets-av

registret

24.5.1 Nytt ADB-stöd

Det nuvarande för registrering i delar 1970-ärsystemet stora en
talsprodukt. Systemet inte helt uppfylla dagens önskemålanses om
användarvänlighet. innehåller inga, eller i fallDet varje inte till-
räckliga, hjälpfunktioner. Datafångstsystemet fungerar bra men
utdatafunktionerna dåliga. finns kontrollfunktionerDetär gör attsom

säkert upplevs krångligtär arbeta med.systemet attmen som
Lantmäteriets handläggningssystem VHLS syftar till successiven

mellanlagring uppgifter förrättningensunder gång. När besluten harav
vunnit laga kraft uppdateras innehållet i FDS med de uppgifternya

blir resultatet fastighetsbildningsåtgärden. Handläggnings-som av
utformas detså går kontrollera vad blirsystemet att att nyttsom

registerinnehåll innan registreringen får verkställas.
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24.5.2 Tidpunkten för registrering

19 3 tidpunktenkap. § för registreringFBL åtgärderI anges av som
Enligtenligt huvudregeln i första uppgifternasker FBL. stycket skall

införas möjligt sedan förrättningen avslutats vunnit lagaochsnarast
kraft. andra stycket förrättningenI inte avslutatsäven harattanges om

uppgift fastighetbildnings- fastighetsbestämningsbeslut,skall ellerom
skulle ha överklagats särskilt, införas vunnit lagaså beslutetsnartsom

fastighetsbildningsmyndighetkraft, begär det. Motsvarande reglerom
enligtgäller 34 § andra stycket anläggningslagen 321973: l 149 och §

andra stycket ledningsrättslagen 1973:1144.
Enligt 19 kap. 3 tredje§ stycket kan registreringFBL dessutom ske

fullföljtstalan beslut eller åtgärd vid förrättningtrots att mot som
Förutsättningenavslutats. den del förrättningen skallär att av som
uppenbarligenregistreras inte berörs överklagandet. närvarandeFörav

förutsättningarnadet FRM bedömer för partiellär s.k.som om
registrering uppfyllda. därvid till fastig-är Hänsyn måste tas att
hetsdomstolen möjligheterhar enligt 16 kap. utvidga sinll § FBL att
prövning till delar förrättningen inte överklagade.även ärav som
Vidare får registrering ske med anledning domstols avgörande i deav

Ävendelar intedär detta överklagats. i dessa fall gäller motsvarande
enligt 34§ tredje stycket anläggningslagenregler respektive 32§

ledningsrättslagen.tredje stycket
Integreringen fastighetsregistreringen i fastighetsbildningen görav

blir myndighet,det och lantmäterimyndigheten,att en samma som
det blir aktuellt från förhuvudregelnavgör om göra näratt avsteg

registrering skall ske. Det krävs därför ändring lydelsen ien av
l9 3 § andra stycket.kap.

registreringengrund i har rättsverkan fårPå FDSattav upp-
ändring intedatering och ske så lagakraftvunnen fastighets-att en

bildning förs i fastighetsregistret därefter försoch iäven
inskrivningsregistret.

målsättning registrering tid efterEn är skall ske kortsåatt
för krafttidpunkten laga möjligt viktigt för fastig-Dettaär. ärsom

ipá grund det flera fall först efterhetsägaren registrering gåratt attav
fastighetlagfartfå på och inteckningar i den. Genomatt ta uten

integreringen fastighetsregistreringen i fastighetsbildningen ochav
utvecklingen registrering vid källan skapas förutsättningargodamot att

detta mål.uppnå
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Även framtida handläggningssystem kan utformas så attettom
uppgifter successivt förs in mellanlagras handläggningenoch när
påbörjas, förändras inte tidpunkten för verkställighetalltså av
registreringen.

redogjorts för i principbetänkandet SOU 1993:99 34Som gårs.
det i påbörja beredningen registreringsärendetredan dag ochatt av
införandet förändrade uppgifter förrättningenoch så ärsnartav nya
avslutad, förrättningen vunnit kraft.dvs. innan har laga skerDetta

lagring i mellanlagringsdatabas. mellanlagradeDessagenom en
uppgifter inte registerinnehållet och de intepåverkar hellerär
tillgängliga presentationsterminal.på en

24.5.3 Olika integreringsarbetetietapper

Fastighetsbildningen fastighetsregistreringen utförsoch olikatvåav
myndigheter, fastighetsbildningsmyndigheten respektive fastighets-

registermyndigheten. Enligt förslaget skall dessa verksamheter
integreras myndighetsorganisation.organisatoriskt i innebärDet atten
fastighetsregistreringen fristående funktion.kommer avvecklasatt som

förstagrundförutsättningen för i utvecklingenDetta utgör ett steg mot
registrering fastighetsanknuten information vid källan.av

korthet innebär nuvarande arbetssättet avsnitt 242.5I det se att
förrättningenden fastighetsrättsliga beskrivning iupprättassom av

förrättningshandläggaren förrättningslantmätarensunder måsteansvar
omformas redigeras fastighetsregistermyndig-och handläggaren påav

förrättningsresultatet,heten innan uppgifterna den ändradeom
fastighetsindelningen, i fastighetsregistret.kan föras Förrättnings-
resultatet tolkas.måste

omformas redigerasEtt led där information och visserligenger
tillfälle till möjlighet både slarvfeleftertanke och upptäcka ochatt

Åandra fel i informationen. sidanden grundläggande andra kan
tolkningsprocessen möjligheter fel. Registrerings-i sig tillrymma nya
arbetet fungerar i fall kontroll förrättningsarbetet.många som en av

registreringsarbetet ytterligare registre-Dessutom kontrolleras av en
ringskunnig innan uppdatering sker.person

första i integreringsarbetet frånDen utgår närmast attetappen
fastighetsbildning fastighetsregistrering förblioch kommer olikatvåatt
funktioner med den skillnaden sköts myndighet.dessaattmen av en

innebär registreringsarbetet fortsättningsvisDet kommerävenatt att
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handläggare specialiseradeskötas är registrering.på andraDenav som
i varje fall kommer lite siktpå med hjälp ADB-etappen, som av ny

innebärteknik, egentlig integrering där registreringen iledär etten
och funktion, fastighetsbildningen. Den upprättarsammaen som

ihandlingarna förrättningen kommer först då utförabehöva arbetetatt
det registreragårså något tolkningsarbete utförs.att att utan att

utförasArbetet kan förslag tillupprättarav samma personer som
förättningshandlingar. Funktionerna smälter tillsamman en process.

Författningsändringarna bör utformas de kan förså gälla ävenatt
rutinerframtida och handläggningssystem.

24.5.4 Vinster med integrering

För närvarande den genomsnittliga kostnaden för för-motsvarar
rättningsregistreringen cirka 20 kostnaden för självaprocent av
förrättningen vid de statliga fastighetsregistermyndigheterna. finnsDet
inte någon ärenderelaterad tidsredovisning, varken för statliga eller
kommunala fastighetsregistreringsmyndigheter. På grund lägreav en
lönekostnadsnivå, vilket inte kompenseras fullt högre lokalkost-ut av
nader, i fastighetsregistreringsmyndigheterna bör bedömningen grov

iden genomsnitt nedlagda arbetstiden för registrering i förhållandeav
till förrättningen vid handen överstiger 20procentsatsge en som
procent.

De LMV uppskattade handläggningstiderna, räknat från tidigasteav
registreringsdatum, för registrering förättningar inom statligadetav
lantmäteriet för budgetåret 199293 visar cirka 70att procent av
förrättningarna registreras inom veckor.två

Kommunförbundet har på uppdrag utredningen utförtav en
undersökning hos kommunala registermyndigheter 20 procent.sex
Urvalet består kommuner olika storlek. Ingen de störstatreav av av

Stockholm,kommunerna Göteborg och Malmö ingår i undersök-
ningen. De kommunala fastighetsregistermyndigheterna tillfrågatshar

förrättning registrerasnär efter det den vunnit kraftlaga ochattom en
vilken tid nedlagts för registrering i förhållande för tiden försom
förrättningen.

Undersökningen visar flertalet förrättningar nybild-att som avser
ning fastighet registreras inom vecka. Registrering för-av en av
rättningar kopplade till bygglovärendenär brukar normalt ocksåsom



Kapitel 24 1994:90412 SOU

inomförrättningar registreras tvåprioriteras. förekommerDet även att
inte har direkt sambandförrättningarvanligenveckor. gällerDet som

byggverksamheten.med
till förättningen varierarregistrering i förhållandeNedlagd tid för

jordbruksförrättningar med omfatt-20 Vissamellan 10 och procent.
till 20-öka andelenservitutsåtgärder kansamfällighets- ochande upp

påtagligtregistrering variera högstför kan25 Arbetstidenprocent.
timmar till 3 persondagar.från 2

Även omfattningbegränsad och detundersökningen ärär avom
statlig och kommunaljämförelser mellanmycket svårt göraatt

viktigtuppfattningen detfastighetsregistrering den ärstärker attatt en
fastighetsbildningenfastighetsregistreringen iverklig integrering av

minska den tidförväntas ochHandläggningstiderna kan ävensker. som
förrätt-relation till arbetet mediregistreringsarbetetläggs ned på

ningen torde förändras på sätt.samma
påpekas destatligt håll störstasåväl kommunaltFrån attsom

införandetviduppkommerrationaliseringsvinsterna ett nyttav
finnsstatliga sidan det dockFramför allt denhandläggningssystem.

rationaliseringseffekt till följdsiganledning förväntaatt aven
fastighetsregistreringen ifastighetsbildningen ochintegreringen enav

registreringsarbetethandlar detmyndighet. Delsoch attomsamma
fastighets-den övrigaställeutföras ochkommer att ett samma som

administrativa kost-defördelar, delsvilket innebärbildningen att
fastighetsregistermyn-minskar. exempel kannaderna Som nämnas att

övergångsskede uppkommerdiarier avvecklas.digheternas kan l ett
i residensstäderna.endastfulla rationaliseringseffektenden

sannolikt inte grundså påblir vinsternakommunernaFör stora av
ofta samlokalise-fastighetsregistermyndigheterna ärde kommunalaatt

fastighetsbildningsmyndigheterna. Det ärkommunalarade med de
registreringsarbetetutför självapersonalvanligt denockså att som

därför bekant medförrättningen ochi ärdeltar i förberedelsearbetet
registrera.det dagsförråttningshandlingarnainnehållet i när är att

i fastighetsbildningen kanfastighetsregistreringenintegreringen av
rationalisera förråttnings-möjligheterförsikt andrapå öppna vägen att

resultatredovisning iförrättningensverksamheten. exempelEtt är att
ADBvad kan påfall till sägasvissa kan begränsas vara ensom

uppdaterauppgifter kommerbeskrivning debaserad attsomav
registerkartan.registrering sker och utdragfastighetsregistret ett urom
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Sammanfattningsvis integreringenbör leda till mindre tidsåtgången
registreringsarbetet. Registreringför kan ske snabbare efter det att

förrättningsbesluten vunnit laga kraft. Kortare handläggningstider ökar
fastighetsregistrets aktualitet och sökanden tidsvinster kan hager som
ekonomisk betydelse.

Överväganden24.6 registrera förrätt-attom

ningar vid källan

24.6.1 Integreringsarbetet inom myndigheten

Organisationsförändringen innebär den statliga lantmäteriorganistio-att
verkakommer lokalkontor. När lokalkontoren hand-attnen genom

förrättningarlägger och registrerar dessa inomde det förgör ramen
statlig lantmäterimyndighetsen ansvar.
Till dess handläggningssystem finns bör interndetatt nya vara en

organisationsfråga för lantmäterimyndigheterna de villavgöraatt om
genomföra principen registrering vid källan omedelbart t.ex.om

förrättningslantmätarenlåta eller den har hand denattgenom som om
tekniska och fastighetsrättsliga beskrivningen under förrättningslant-

sköta registreringenansvarmätarens eller myndigheten villom
genomföra integreringen stegvis och i första låta specielletappen en

videnhet myndigheten sköta registreringen.
Även kontrollfunktionens utformning blir intern fråga fören

lantmäterimyndigheterna inom för de riktlinjer detramen som nya
lantmäteriverket fastställer. Jag återkommer till frågan kvalitet ochom
kontroll i avsnitt 24.12,4.

kommerDet krävas kraftiga utbildnings- stödinsatseroch föratt att
till registreringövergång vid källan innan finnsklara det ADB-nytten

stöd. Min utgångspunkt registreringenär redan skallatt nu ses som en
del avslutandeoch led i fastighetsbildningen.ettav

Integreringsarbetet påbörjasmåste omedelbart i formt.ex. av
utbildning denså personal specialiserad registrerings-är påatt som
arbetet får utbildning förrättningshandläggningen och viceom versa.
Speciellt viktigt kommer det stödja lokalkontoren. Denatt attvara

rationaliseringseffektenstörsta uppnås kan genomföra detom man
integrerade arbetsättet vid dessa kontor. bör möjligtDet arbetaattvara

i varje fallintegrerat vid registreringen enkla förrättningar. Dettaav
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får ligga i linje regeringens uttalande i propositionenmed Enanses ny
organisation för lantmäteri- fastighetsdataverksamhetoch m.m.
1993942214 utföramyndigheterna bör lokalt kunna den över-att
vägande delen jämte fastighetsregistreringenförrättningsarbetet ochav

naturligtdärutöver för service kan kopplaspå sättettsvara annan som
till detta arbete.

Slutsatsen för författningsregleringensdessa överväganden delav
inte visst handläggningssystemden kan beroendeär görasatt ettav

införs.

24.6.2 Flera myndigheter i områdesamma

alternativ vissa invändningarEtt diskuterats bakgrundmotsom av som
framförts registrering vid flera myndigheterkällan handläggernärmot
förrättningar i förrättningslantmätarenoch område ärett attsamma

fårendast behörighet mellanlagra förslag till registrering.ettatt
Förslaget flera behörigakontrolleras och godkänns sedan ellerav en

vid i avsnittden myndighet kommande benämnspersoner som som
förområdesansvarig. myndighet lämnar dagsgodkännandeDenna att

fastighetsregistret skall uppdateras.
Svagheten alternativmed detta är att personer en annannya

myndighet,plats, eventuellt får sig i ärendet försätta attannanen
kunna godkänna finns risk för handläggningstiderna intedet. Det atten
kommer minska. lång fastighetsbildningkan tidDetatt ta att en
slutligt registrerad. i konjunkturläge blikanDet t.ex. ett annat
prioriteringsproblem områdesansvariga myndigheten.hos Iden stor
utsträckning bygger förhållanden och problemliknande somman
finns fastighetsbildningsmyndigheter fastighetsregistrering-mellan och
myndigheter i i fall behöva komplette-dag. En sådan lösning skulle så

med bestämmelser registrering skall skereglerar attras som av
myndigheten inom viss tid.bestämden

Alternativet från principeninnebär dessutom att avstegett om
registrering vid Utgångspunktenkällan till huvudregel. dengörs är att

fattar det registreringsåtgärd skallbeslut föranleder ocksåsom som en
sköta själva registreringen. Möjligen kan förslaget ses som en
kompromisslösning fråni övergångsskede bedömningenutgårett som

det inte möjligt registerkvali-upprätthålla tillfredsställandeäratt att en
länge inteså det finns handläggningssystem. finns dockDettet ett nytt

överhängande risk för detta alternativ inte incitamentutgör ettatten
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fortsatt integrerings-för och förenklingsarbete i fastighetsregistre-ett
och iringen det stället konserveras. rationaliserings-Uppenbaraatt
skjuts därmed framtiden.vinster på

frånOm resultaten olika förrättningar motstridiga grundär på av
förrättningenden har ändrat förutsättningarna för den andraatt ena

inte registreringentorde det i sig problemet. berorDetutgörvara som
bristerstället i samordningeni på vid handläggningen förrätt-av

ningarna. Om utvecklat samrådsförfarande mellan olikaskerett
myndigheter verkar i och geografiska område bör inteettsom samma

motstridigasådana resultat uppkomma leder till svårigheter vidsom
registreringen feleller i fastighetsregistret. Samordningen kan
underlättas med hjälp rationella bevakningssystem och andra formerav
för informationsutbyte.

det gällerNär andra felaktigheter i förrättningsresultatet,typer av
innebär detta inte kan registreras, beror dessa kanskesåattsom

tids- och kostnadspress,pä bristande kompetens och avsaknadsnarare
tillräckliga granskningsrutiner innan förrättningen avslutas. Dettaav
problem kanär och skall inomåtgärdas för den internasom ramen

arbetsorganisationen i lantmäterimyndighet.en
Propositionen En organisation för lantmäteri- fastighets-ochny

dataverksamhet l99394z2l4 från förutgår säkertatt ett systemm.m.
registrering fastighetsbildningsbeslut innebär myndig-endastattav en
het kan ha för registerinnehållet inom visst geografisktansvaret ett
område. Jag detta ställningstagande inte hindrar fleraatt attanser
aktörer för uppgifter i fastighetsregistret.

minDet bedömning fastighetsregistrets tillförlitlighetär inteatt
ifall flera aktörer samtidigtkommer äventyras i ochatt ettagerar

geografiska område, det viktigt aktörerna harär attsamma men
kunskap andra förrättningar.pågåendeom

det principenJag registrering vid följerkällanatt attanser av om
för fastighetsbildningengränserna och fastighetsregistreringen skall

sammanfalla.
intedet kan uteslutasDå både statli fastighets-och kommunalatt g

bildning kommer ske inom och geografiska områdeatt ett samma
jagföreslår lantmäterimyndighet skall huvudansvarig föratt en vara

varje område. Enligt 2 § FRK registerområde.kommunutgör etten
innebär områdesansvaretDet kan läggas fast kommunvis. Jagatt anser

denna anledning och med hänsyn till det bli tydligtskall förattav
allmänheten, den kommunala lantmäterimyndighetens verksamhetatt
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fall blir aktuellt med kommunalomfatta i de detbör hela kommunen
fastighetsbildning skall denfastighetsbildning. finns kommunalOm det

områdesansvarig för kom-kommunala lantmäterimyndigheten vara
kommunal fastighetsbildning blirinte finnslän där detI ettmunen.

områdesansvarig för samtligalantmäterimyndighetenden statliga
registerområden i länet.

Författningsändringar24.6.3

finnasför varje geografiskt område skallMitt förslag detatt en
i Regle-lantmäterimyndighet regleras FRK.omrádesansvarig måste

ringen kan i 4göras

registerkartan24.7 Förandet av

fastighetsindelningen finns iskriftliga informationenDen m.m.om
1995.genomförd höstenfastighetsdatareformen heltdigital form ärnär

registrering vidprincipenfinns inga hinder för tillämpaDå att om
uppgifter i geografisktför inflerakällan det äräven ettsomom

Änsig annorlunda. längeförhåller detområde. Med registerkartan så
fastighetsregistretfinns grafiska informationden motsom svarar

ajourhållas vid källanfortfarande i kan alltså inte påanalog form och
registerkartorna.digitaladesättsamma som

GFI-konceptet24.7.1 Digitala registerkartor och

iskall registrerapraktiska problem finns fleraDe när organsom
samma föras registerkar-uppgifterna skallgeografiska område och

försförsvinner registerkartan inte längre analogt.sikt närtan
egentligeninnebärdigital registerkartakallasDet ensom

innehållerteknik uppbyggd databastill med digitalövergång somen
Kartdzta kanuppgifter fastighetsindelning, rättigheter och planer.om

tillsammans påkopplas ihop med registerdata och presenteras
tillgänglig bildskärmen.terminaler. Kartbilden finns alltså För

för flera skall kunnaspridning registerkartan och aktörerattav
ajourhålla antingen samtliga sammankopplade iden krävs det är ettatt

standxrdise-och de olika datorsystemendatorsystem eller ärattsamma



1994:90SOU Kapitel 24 417

rade. förDetta räcker principen registrering skallatt kunnaom
genomföras praktiska problem. Införandetutan GFI alltså inteärav

nödvändig förutsättning för lösa problemet registerkartanmedatten
innebär höjd ambitionsnivå framförutan allt har betydelse fören som

användningen GIS.av
principbetänkandetI SOU 1993:99 hari avsnitt l1.3.l redogjorts

för tankarna bakom GFI. l korthet omfattar GFI fastighetsindelningen
med och beteckningar,gränser rättigheter med anknytning till
fastighetsindelningen och områden med planer och byggnadsreglerande
bestämmelser. Avsikten GFI skallär rikstäckande, anknutetatt vara
till ochFDS tillgängligt från FDS-terminaler. GFI skall ersätta
registerkartorna.

Arbetet med digitala registerkartor har redan påbörjats detmen
kan tidigare redovisats komma till 10 innanår det äratt tasom upp
slutfört. statsmakterna har inteännu tagit ställning till GFI.

24.7.2 Dubbelarbete med redovisning fastighetsindel-av
ningen

Registerkartan till viss del teknisktär samordnad med de kommunala
storskaliga kartverken och den ekonomiska kartan.

Det har påpekats i flera sammanhang det dilemmaär detatt ett att
sker dubbelarbete med redovisningen fastighetsindelningenett hosav

och kommun. Specielltstat gäller detta ajourhâllningen kartverken.av
I kommunermånga redovisas fastighetsindelningen och förs s.k.
skuggregister med aktualitet registerkartan.samma som

I Nationell samverkan mellanrapporten med geografisksystem
information, 1993:20,LMV GFI-rapporten konstateras denatt
tekniska utvecklingen har möjligheter samordna insatserna förgett att
registerkartehanteringen och de kommunla kartverken dubbel-så att
arbetet kan reduceras. Fortfarande sker emellertid omfattandeett
dubbelarbete leder till höga kostnader. Det kan också medförasom
kvalitetsbrister och avvikelser från den officiellt gällande redovis-
ningen. iDetta kan sin medföra ekonomiska förlustertur och
rättsförluster i de verksamheter där informationen utnyttjas. I GFI-

det omfattande orationellarapporten dubbelarbetet deanses ettvara av
viktigaste för skapaargumenten samordnatatt kanett system som
försörja alla användare med tillförlitliga och aktuella uppgifter om

|4 1443725
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fastighetsindelningen kommunförbundetEnligt Svenska tyderm.m.
försiktiga uppskattningar rationaliseringspotentialen vad gällerpå att

minst 50dubbelarbetet mkr år.är per

Överväganden24.7.3 förandet registerkartanom av

fleradet gäller förandet registerkartan medför förhållandetNär attav
geografiska vissaaktörer verksamma inom och områdeär ett samma

förs digitalbegränsningar. dagsläget registerkartan inte medl när
teknik samtliga myndigheter inte hopkopplade iöverallt och är samma

finnas föras originaldatornät, kan registerkartan i princip bara och i
registreringställe. Principen vid källan kan, det gällerpå närett om

registerkartan, genomföras först finns tillgänglig i digital formdennär
Övergångeninförts. från till digital formeller GFI har analog skernär

inte och i hela landet.på gången samma
föreslår jag förandet registerkartanUnder denna övergångstid att av

områdesansvariga vidsärskild uppgift för den myndighetenses som en
in iregistreringen förrättningar och andra beslut skall förassomav

fastighetsregistret. Till jag i avsnittende andra besluten återkommer
fortsatta beredningen i24.9.l och 24.9.2. föregripa vad denUtan att

huvudmannaskapfrågan fram till torde det inte bli aktuelltkan komma
i begränsat antal fall vid förrättningsregistreringenän attannat ett

registerkartan föras myndighet registre-behöver denän somav annan
fastighetsregistret.irar

Praktiskt behöver den registrerar förrättningen i fastighets-sett som
registret lämna registreringsunderlag, kopiaöver ett t.ex. en av
förrättningskartan i form diskett, till den myndigheteller av en som
förregisterkartan. Registerkartan föras i anslutning tillskall omedelbar
införandet i fastighetsregistret. bör kunna upprätthållasDetta även om
det olika för fastighetsregistret respektive register-aktörerär som

Särskilda rutiner tillämpas innebär myndigheternakartan. attsom
registrering förhand ochkommer vilken dag skall skeöverens om

utför samtidigt. behöver register ochden Därmed kravet kartaatt
förs inte ändring i 51 inte.parallellt och § FRK krävsnågonäventyras
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Samordning primärkarteverk register-24.7.4 mellan och

karta

Även den områdesansvariga myndigheten i princip förhar ansvaretom
registerkartan det angeläget försöka finna rationella lösningarär påatt

problem med dubbelarbete finns vid redovisningendet som nu av
fastighetsindelningen registerkartan och de kommunala storskaligapå
kartverken. konstruktivt samarbeteEtt mellan kommun och skullestat

tillleda dubbelarbetet reduceras och skuggregisterkartoratt
försvinner. sådant samarbete också logiskt med tankeEtt påär att
regeringen har i propositionen organisation förpoängterat En ny
lantmäteri- och kartverksamhet 1993942214 mångaattm.m.

ikommuner bör kunna medverka huvudsakligen kart- och mätnings-
tekniska i fastighetsbildningsförrättningar inom tätortsom-moment
råden.

Med hänsyn till registerkarteinformationen ingåri praktikenatt som
i storskaliga primärkartandel den kommunala i ochtätorterna atten

det kommunen olika den huvudsakliga användarenär sätt ärsom
ikartorna bör det vissa kommuner med väl utvecklade systemav

finnas anledning låta kommunen ajourhålla registerkartan. Kommu-att
föraskulle kunna ändringarna därefteroch sändanen en pappers-

kopia till statligaden lantmäterimyndigheten förvarar originaletsom
i form papperskopior. Lantmäterimyndigheten köper denna tjänstav

kommunen och myndigheten behåller för registerkartan.ansvaretav
landsbygds- eller övriga områden där registerkartanI tematiskär en

del den ekonomiska kartan kan det lika naturligt attav vara en
kommunal lantmäterimyndighet köper tjänsten den statligaav
lantmäterimyndigheten i länet motsvarande register-på skötasättatt
kartan.

kommaföreslår därför utvidgatJag samarbete bör till ståndatt ett
förandet registerkartan.för Lantmäterimyndigheterna och kommu-av

måste komma och rutiner för detta samarbete.överens sättnerna om

Författningsändringar24.7.5

Mitt ställningstagande innebär principen registrering vid källanatt om
fullföljas vid förandetkan det skriftliga registret. det finnsNärav

analoga registerkartor det den myndighet områdesansvarigär ärsom
för förandet registerkartan vid förrättningsregistre-som ansvarar av
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handlägger förrättningi denringen. framgå FRKDet måste att ensom
fastighetsregistretiregistrera den ävensjälv kan om en annan

Regleringen kan i 4myndighet områdesansvarig. görasär

kvartersregisteroch24.8 Plan-, adress-

24. 8.1 Planregistret

1987planregistret inrättades dethuvudtanke detEn när attvarnya
planeringsarbeten.pågåendeupplysningarbli möjligtskulle att om

minskarregistreras. Härigenomplanförslagförutsätter ocksåDet att
fastställda planen.registreringen denvidockså arbetet av

möjlighetinfördesi § FRKbestämmelsen 4Genom att genomena
planregistret i vissaförandetfördelegation överlämna ansvaret av

ingenfinns det kommunnärvarandetillavseenden kommunerna. För
för planregistret själv.fastighetsregistermyndighetkommunalutan som

varje fall sådana kommuneruppgifter i någraEnligt inhämtade har
Sju registrerarplanregistret. kommunerföravisat intresse för att

kommuner harfinns antaltill Detförslag planer själva. ett som egen
för planregisterkommunenfastighetsregistermyndighet i del somav

möjligheten för kommunernaPådet hela harför hela kommunen. taget
omfattning.begränsadutryttjats iöveratt ta ansvaret

bestämmelseversionen register-planregistretUppgifter från och av
utredningar och beslut hosföri förrättningsverksamheten,bl.a.kartan

Framför alltskogstyrelsen.och ärlänsstyrelserna, för försvaret
ärendehanteringenkommunerna i denplanregistret viktigt för egna av

vid planarbete.försäljning markvidbygglov, köp ocl samtav
vilka och bestämmelserplanregistret planerRedovisningen i somav

för alla skall värderahar också betydelseför varje fastighetgäller som
vid köp ochanvändbarhet,dessfastigheter eller bedöma t.ex.

reglerarBestämmelser markan-fasighet.försäljning somav en
fastighetensnegativ inverkanpositiv ochvändningen kan ha båce

fördärför intresse denpanregistretUppgifterna ävenvärde. i är av
fastighetsägaren.enskilde

uppbyggnadsskede. Allafortfarande iPlanregistret sigbefinner ett
i övrigt bristernaprincip registreradefinns ärdetaljplaner i storamen
ingen tillförlitlig redovis-vissa finns detvarierande i länen.I länoch

andra bestämmelser ellernaturvårdsbestämmelser ochning avav
fornlämningar.
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Handläggningstiderna för registrering planer och bestämmelserav
förlängre förättningsregistreringenänär inom statligadet lantmäteriet.

problemEtt uppmärksammats vid kontakter med företrädaresom
länsstyrelsernaför aviseringsrutinernaär inte alltid fungeraratt

tillfredsställande. En iakttagelse är länsstyrelserna iblandattannan
dålig kartredovisningaccepterar sökanden. lederDetta inte tillen av

konsekvenser för länsstyrelsernasså stora verksamhet för FRMmen
innebäradetkan mycket arbete läggasmåsteatt ned tolkningpå av
skyddsområdes omfattning och vilkat.ex. fastigheterett därmedsom

finnsberörs. Det alltså visst för rationaliseringett deutrymme om
krav ställs sökandenpå stramassom upp.

Planregisterinformationen efterfrågadär ingaoch tecken tyder på
uppgifterde skall föras i planregistretatt enligt 33 § FRKsom

uppfattas obehövliga. Det är ytterligareså plan-som attsnarare
registerinformation efterfrågas, planförslag och områden fört.ex.
biotopskydd enligt 2l § naturvårdslagen.

24.8.2 Planregisterinformationens omfattning

Planregistret innehåller uppgifter dels själva planen, t.ex. typ,om
beslutstidpunkt, genomförandetider, dels vilka fastigheterom som

förstnämndaberörs. De uppgifterna inteändras ofta. försDe in när
beslutet vunnit laga kraft och kvarstår i allmänhet oförändrade till dess
planen avregistreras. Uppgifterna vilka fastigheter berörsom som av
planen kan ändras då fastighetsindelningen ändras. Dessa ändringar

den dominerande delenutgör ajourhållningsarbetet.av
Varje plan, bestämmelse, beslut eller utredning enligt 33 § FRK

redovisningsenhetutgör i planregistret. Omfattningen plan-en av
registret framgår tabell 24.av
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Natur-
Övriga Gruvvårds Forn-

lämn.best.best.Planer m.m.

112 63 001 46262 5673 7162Gällande

936 34 6284564 1Avregistrerade 13

179 033 l168Föreslagna

63 214 52579 6 0498176 405TOTALT

Förklaring:
FRK.33 § 1-2uppgifter enligtMed planer avses

bestämmelseenligt 33 § 3-5 FRKuppgifterövriga bestämmelserMed utomavses ,
meddelats enligt naturvårdslagen.som

§ 8 FRKenligt 33uppgiftMed fornlämning avses .
§6-7 FRK.enligt 33uppgifterMed avsesgruv m.m.

planregisterstatistik 1993-10-01.enligtRedovisningsenheterTabell 24.

registrerings-antalet inkomnastatistiktillgängligfinns ingen överDet
planregisterstatistiken.redovisadei enlighet med denärenden varje år

fram redovisar planer ochvarit möjligauppgifterDe att tasom
25.tabelltillsammans,bestämmelser se

199293199192199091198990

3 4373 6610533 727 4

bestämmelserAntal planer ochTabell 25.

planregistretförslag avseende24.8.3 Tidigare

planregistretsfråganlösatänkbarahuvudsak har vägarI tvâ att om
innebär plan- ochtidigare.ställning diskuterats Den vägen attena

fortsättningen formellt ingåribestämmelseredovisningen även som en
myndighet för fastighets-deni fastighetsregistret ochdel att som

Möjlighetenplanredovisningen. låtaförregistret ansvarigockså är att
planredovisningen kvarstår.själv vill handkommunerde ta omsom

Även Riksantikvarieämbetet kansektorsföreträdareandra såsom
leder tillplanregistret. andrafrivilligt för Den vägendelar avansvara

fastighetsregistret ochplanregistret brytslösning där ettut uren
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fristående redovisningssystem för planer och bestämmelser skapas.
Kommunerna blir ansvariga för detta system.

har funnitLMV båda alternativen kan organiserasatt så deatt
tillgodoser kravet på uppgifterna finns tillgängligaatt åtminstone med
den aktualitet och detaljeringsgrad gäller i dag. Ett kommunaltsom
huvudmannaskap för planregistret leda till omfattande kommuni-anses
kation mellan den för fastighetsregistret och den försom som ansvarar
plan- och bestämmelseredovisningen. Den tekniska utvecklingen
kommer med säkerhet underlätta informationsutbytet.stor att LMV har
pekat på det krävs kommunernaatt byggeratt ganska smalupp en
kompetens de skall för planregistret och antalet ärendenom ansvara att
i flertalet kommuner blir litetså det är svårt upprätthållaatt denatt
nödvändiga kompetensen.

detDet är sambandetnära mellan den dominerande delen av
ajourhållningsarbetet och fastighetsbildningen jämte fastighetsregistre-
ringen har motivera planregistretansetts del fastig-att ärsom en av
hetsregistret.

24.8.4 Basregister över byggnader

Kommunerna och CFD har för uppbyggnaden basregistretansvaret av
Ändringaröver byggnader. i registret sker till följd bl.a. nybyggna-av

tion och i detta avseende sker ajourhållningen registret vid källan,av
dvs. hos kommunen.

Basregistret byggnaderöver ingår inte i fastighetsregistret. Ur
informations- och användarsynpunkt ligger det adressregistret.nära

Kommunernas intresse för adressregistret har ökat följdsom en av
uppbyggnaden basregistret. Information adress kopplad tillav. om
byggnad kan användas inom räddningstjänst,områden färdtjänstsom
m.m.

Ajourhâllning berörs, vidutöver nybyggnation, också vid vissa
ändringar i fastighetsindelningen. Byggnaden kan då komma att
tillhöra eller befintlig fastighet. Den myndigheten ny annan som
sköter fastighetsbildningen borde enligt principen registrering vidom
källan ha för sådan ajourhållning. Det fungeraransvaret inte i dag.så
Uppgifter fastighetsbildning aviseras i stället automatiskt tillom
kommunen och kommunen registrerar i basregistret. Ibland behöver
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för visa byggnadensförrättningsaktenfrånkartkopiakommunen atten
fastighetsindelning.i förhållande till denläge nya

författningsregleringnärvarande ingenfinns för ansvaretDet om
ersättningajourhållningenutförajourhållningen.för Kommunerna mot

avtal.från och detta reglerasCFD genom

kvartersregisterAdress-24.8.5 och

register förs således barafrivilliga ochoch kvartersregister ärAdress-
för hela eller delAdressregisterkommunen begär det. avom

27 de kommu-142närvarande för kommuner.förs förkommunen av
adressregistret. 60fastighctsregistermyndighet förhar egenner som

självafastighetsregistermyndighet förinte harkommuner egensom
från kommunernaintressetadressregistret. Allmänt kan sägas attatt

till6 937 adressärenden199293 inkomadressregistret har ökat.föra
statistikfinns ingenfastighetsregisiermyndigheterna. Detstatligade

sidan.kommunalatillgänglig från den
utförsuppgift normaltkommunalbesluta adresser ärAtt somenom

tidigarekommunstyrelsen. Som nämnts ärPBL-myndigheten ellerav
huvudsakligadelänsstyrelserna ärdet kommunerna och an-som

enkeltplaninformationen. Adresser äradress- ochvändarna ettav
adressuppgifteranvändbarhetenavseenden ochisökbegrepp många av

underlättaradressregistertillMed hänsynfår bred. attanses vara
tänkai och för sig kunnasamhällsfunktioner skulleviktigamånga man

Erfarenheternavarje fall iiobligatoriskt tätorter.detsig göraatt -
frivillighet dock goda detsåmedordningen ärfrån nuvarandeden att

obligatorium. Särskiltinföraskäldirektainte finns några ettatt som
de ocksåregistret och avgörharkommunerna störst nytta omav

föras.registret skall
och det intefastighetsrättslig verkan ärAdressregistret har ingen

adressregistret register-enligtadresserobligatoriskt redovisaatt
kopplingofta mellanpraktikendet idetta finnskartan. Trots en

registerkartaochadresser
sambandiintressant Iendast tätorterna.Adressregistret tidTgarevar

läggs också adresserkompletterasbyggnaderbasregistretmed överatt
utveckling ledakankommuner. Dennaför byggnader i flestadeupp

fastighetertill byggnader ochkoppladeajourhållna adressertill att
landsbygden, inomala kommuner,tillgängliga inom ävenfinns

regeringenfått i uppdrag underSCB har dessuomnågra år. attav
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1994 utreda möjligheternavåren producera hushållsstatistikatt genom
förbättra adressuppgifter i folkbokföringen.att Vidare har RSV, CFD

och Posten översyn gällande standard förstartat adresser ochen av nu
flödet adressinformation mellan FDS, folkbokföringen ochavav

basregister.Postens
Beslut kvartersnamn kommunalär angelägenhet. 19Av §om en

tredje stycket framgårFRK det kommunfullmäktigeär eller denatt
nämnd fullmäktige beslutar kvartersindelningutsett ochsom som om
kvartersnamn. Fördelen med kvartersnamn det lokaliserarär att
fastigheten till begränsat område än traktnamnet.ett Kommunernamer
kan ha använda kvartersnamn därförnytta de iblandatt harav att

medregister gamla beteckningar koppladeär till kvartersnamnet.som
Kvartersregistret förs endast i kommuner samtliga hartre som egen

däribland finnsFRM, Stockholm och Göteborg.

24.8.6 Förutsättningar för registrera vid källanatt

För kommuner och myndigheter skall kunna föraatt uppgifter i
planregistret krävs det tillgång till terminaler och personal harsom
kompetens utföra registreringsuppgifterna.att viktigEn faktorannan
är hur ärendeunderlag det fråganär Registreringstort i plan-om.
registret visserligen inteär lika komplicerat registreringsom av
förrättningar. Om antalet ärenden är skall registreras alltförärper som
litet blir det ändock ellersvårt dyrbart upprätthålla registrerings-att
kompetensen. sistal hand handlar det ekonomiskaom resurser.

Enligt uppgift från LMV denär genomsnittliga totalkostnaden för
registrera plan mellan 2 500 och 3 500att finns intekr. Det någonen

ärenderelaterad tidsredovisning vid FRM varför kostnaden är upp-
skattad. Kostnaden för registrera andra ärendenatt planer iän
planregistret torde lägre.vara

deFör kommunernastörre förutsättningarnaär registrera självaatt
allmänt goda. Planer och bestämmelsersett beslutas kommu-som av

huvuddelenutgör de uppgifter skall registreras inerna av som
planregistret omfattningenoch torde tillräcklig i de störrevara

Ävenkommunerna. de mindre kommunerna i dag anslutna tillär FDS,
bl.a. krävs detta för kommunerna skall kunna ajourhållaatt
basregistret byggnader.över svårigheterna gäller personal-snarare
behovet och upprätthállandet personalens kompetens. Erfaren-av
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basregistretajourhállningen tyderfrån uppbyggnaden ochheterna av
finnsdetmöjligt mindre kommuner, ochfördock det ävenpá är attatt

registreringsuppgifter.intresse skötahos dem, att
intekunskapen FDSlänsstyrelsernas del förefallerFör om vara

förhållandevis lite.utnyttjande sker Avsärskilt spridd och systemetav
beroruppkopplingar till FDS. Dettahar 17landets 24 länsstyrelser

genomförd i alla län.intebl.a. fastighetsdatareformenpå ärännuatt
inte de harbidragande länsstyrelsernaorsakEn är attatt anserannan

enskilda fastigheter.för information Desärskilt användningstor om
förutsätt-vidare Länsstyrelsernassökbegrepp.har behov andra,av

goda. Antaletningar registrera sina beslut allmäntmäste settatt anses
enheter.länsstyrelsernasvarierar visserligen kraftigt mellanärenden

torde antaletkulturminnesvärdsenheternaSärskilt vid miljövärds- och
bedömasstabilt för det skalltillräckligt ochbelut redan attnognu vara

meningsfullt registrera vid källan.attsom
skall föras ibestämmelserOmfattningen de beslut somav om

ekonomisktdetplanregistret varierar och ifrågasättasdet kan ärom
registrering vid källan förrationellt tillämpa principenatt om

ellerfastställs Vägverketregistrering de arbetsplaner avavsomav
bearbetningskoncessioner.bergmästarens beslut rörande

RAÄ fornminnesregistretförRiksantikvarieämbetet har ansvaret
arkeologiskainformationen detinnehåller grundläggandeden omsom

fornläm-innehåller beskrivningardelskulturarvet. Registret av
ekonomiska kartankartdel i regel denningarna, dels är somen som

samarbete sedandetbeskriver fornlämningarnas läge. Förutom som
RAÄ den ekonomiskavid revideringlänge funnits mellan LMV och av

RAÄ.mellan CFD ochförsöksverksamhetkartan har också startaten
RAÄ via terminal registreramöjlighet direktinnebär harDen attatt

registrerafornlämningar.fornlämningar avregistrera Rättenoch attnya
registerkartan.omfattar inte och förandetberörkretsen av

myndigheterna, deellerde berördaEtt generellt problem är att
förNaturvårdsverketmyndigheter har sektorsansvaret, t.ex.som
förinformationssystem och detnaturvärdsbestämmelserna, har attegna

informationssysteminte finns koppling mellan dessanärvarande någon
och fastighetsregistret.

registreringsuppgifterna berokommerBenägenheten på sig attatt
informationen finnsvilken myndigheterna sig hapå attnytta avanser

informationen direkti inte endastFDS. Med äratt ettnytta avses
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ihjälpmedel den verksamheten också myndighetensattutanegna
sprids snabbt och effektivtbeslut till krets.storen

Överväganden24.9 registrera planer,attom

adresser, kvarter vid källanm.m.

i dag det finnsRedan särskilda registermyndigheternär med en
myndighetskulturutpräglad finns det problem ajourhållningenmed av

planregistret. registreringenNär fastighetsbildningen övertasav av
myndigheter kommer ha handläggning fastighets-helaattsom av
bildningsprocessen sina huvudsakliga uppgifter kan det intesom en av

detuteslutas kommer intresseförskjutninguppstå bort från andraatt en
förhållandeärendetyper. Detta pekar blidet kommerattmot att

naturligt med utveckling registrering vid källan.moten
finns viktig psykologisk skillnadDet mellan därett systemen en

myndighet fattar beslut efteroch avslutat arbete underrättarett eget en
myndighet resultatet för den skall registrera detattannan om senare

där denoch fattar beslutet själv harett system ettsom ansvar som
sträcker sig ända fram till registreringen.

Erfarenheterna från länsstyrelserna förtalar motivationenatt att
genomföra åtgärder i ärendehandläggningen förenklingarinnebärsom
i registreringsarbetet registreringen skötsär närsvagare av en annan
myndighet den fattar besluten.än som

24.9.1 Kommuner

principenenlighet med registrering vid källan borde detI ettom vara
kommunalt redovisa planerna i fastighetsregistret. Liksomattansvar
vid registreringen förrättningar registerkartandet endast inteärav som
alltid ajourhållaskan enligt principen registrering vid källan. Attom
flera aktörer tematiskt olikagör registreringar inom ochett samma
område kan lösas myndigheterna för olika plan- ochattgenom
bestämmelsedeloriginal. kräver myndigheternaDet samarbetar ochatt
träffar överenskommelser praktiska rutiner. kan ske redanSåom nu.
Traditionella reproduktionsmetoder emellertid samkopieringengör att
blir förhållandevis dyr.
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för föraborde haför kommunernaMycket talar attansvaretatt
Även medfinns detavseende poängadressregistret. i detta atten

registerkartan.föramöjlighethai vissa fall börkommunerna att
finnsnärvarande detförosäkert ochframtidKvartersregistrets är

föra det. Omobligatorisktskallförtalar detinget attatt varasom
detborde ocksåskall föraskvartersregistret överhuvudtaget ettvara

kommunalt ansvar.
framhållits planer,harkommunalt hållstatligt ochbåde attFrån

förihop.hör Ansvaretfunktioneroch byggnaderadresser är som
för kommunernaskvartersregister kanochförandet plan-, adress-av

olikalagtekniskt utformas sätt:del tre

adress- ochför plan-,skyldighetåläggsKommunerna att svaraen-
uppgifter kommunenavseende depåkvartersregistren med som

registerkartan.förafattar beslut attsamtom

föra registren.önskarde såerhåller rätt attKommunerna om-
områdesansvariga myndig-dendetUtnyttjar intede denna rätt är

i registren.uppgifterna förstillhar skyldighetheten attatt sesom

skallkommunernabestämmabehåller beslutanderättenLMV att om-
delegering.föra registrenfå

och bör läggaskanuppgifter redanför dessaFrågan är ansvaret nuom
vid källan.registreringprincipstriktenligtkommunernapå omen

tilltydligt knutetblirredanskulle detFördelen ettatt ansvarnuvara
byggnader ochadresser,planer,registreringenkonstaterandet att av

förutsätt-nackdelangelägenheter. En ärkommunalakvarter attär
registren mycketförandetför ärningarna över ansvaretatt ta av

praktiskadenackdel äri Envarierande kommunerna. pro-annan
registerkartan.förandetmedblemen av

neka kommuninte kaninnebäralternativetandraDet att staten en
vidmöjlighetfinnsintedetregistreringen ochsköta att somatt -

Liksom fleraregistrera.vanlig delegation rättenåterta attatt-
ifrån kommunerdeanledning utgåområden finnsandra det attatt som

ibehövlig kompetens ochtill de harsig uppgifter ocksååtar attser
motiven föruppgiften.utföra Ettförövrigt nödvändiga att avresurser

principenenligtsina beslutregistrerakommunernalåta omatt egen
registerkvalitet. Detåstadkomma bättreregistrering vid källan är att
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framkommitinte skälhar några de frivilligtkomuneratt tro att som
sig registeringsuppgifterväljer på inte kommer sköta dessa påatt ta att

önskvärt sätt.
förslag förts fram i avsiktEtt aktuelltsäkra ochatt ettsom

tillförlitligt planregisterinnehåll knyta rättsverkanär beslutens tillatt
registrering i planregistret. Med säkerhet sådanskulle åtgärdstor en

pådrivande faktorfungera och öka angelägenhetsgraden försom en
registreringuppgiften. Jag emellertid sådant drastisktatt ettanser

knappast kan komma i frågaförslag situationi däränannat en
eller andra myndigheter,kommuner, sin vilja skyldighetåläggsmot en

för registreringen och det klart kan konstateras uppgiftenatt attsvara
flertal.missköts ettav

§ redan i4 FRK dag kommuner möjlighet själv föraatta ger en
adressregister.och författningstextenplan- Såsom formuleradär ger

förden olikaLMV göra överväganden kompetensutrymme att om
Enligt uppgifter från LMV emellertid bedömninggörs ingenm.m. av

kompetensen hos de kommuner fåansöker föraattsom om
uppgifter i planregistret. uppställsDäremot krav kommunen ochpå att
den statliga fastighetsregistermyndigheten dokumenterar hur de
praktiska rutinerna mellan dem skall fungera.

tredje alternativet i fortsättningenDet författnings-är även låtaatt
utformad delegation från besluta vilkaLMVtexten attvara som en om

kommuner skall få föra registren. En ändring författnings-som av
i enlighet med det andra alternativet skulle, den intetexten även om

innebär förändringnågon i praktiken, innebärastörre påatt staten ett
tydligare markerar den positvasätt kommunernapå att tarsynen

för sådana uppgifter i grunden kommunala angelägen-äransvar som
heter.

föreslår kommunerna fårJag förade önskarrätt adress-att. attom
och kvartersregistren planregistret i den del det ankommersamt som

kommunen fattapå beslut Färdriktningen registrering vidatt motom.
källan blir därmed också tydligare. Naturligtvis de kommunermåste

sig förapå registren i enlighetdettagör medtar ansvaret attsom
gällande föreskrifter, anvisningar Kommunerna skall fåm.m.
ersättning det lantmäteriverket ajourhåller registren.de Hurav nya om
finansieringen utformasskall framgår förslaget i avsnitt 20.2.2.av

sikt bör det bliPå skyldighet för kommunerna föraatten
uppgifter i planregistret och då bör det också plan-övervägas om
registerinformationen skall utökas till omfatta planförslag.att
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24.92 Statliga myndigheter

Såväl skälen för de författningstekniska alternativen till attsom
överlämna för registrering till de statliga myndigheteransvaret som
fattar beslut medför uppgifter skall redovisas i planregistret ärattsom
egentligen desamma för kommunerna:som

Ansvaret läggs direkt den myndighetpå fattar de beslutsom som-
skall registreras.
Myndigheterna erhåller de önskar förarätt så uppgifter iattom-
planregistret. Utnyttjar de inte denna det denrätt områdesan-är
svariga myndighetens skyldighet registrera.att
LMV bestämma myndigheträtt fattar beslut ocksåattges om som-
skall få föra uppgifterna i registret delegering.

Liksom det gäller kommunernanär föreslår jag myndigheterna fåratt
registrera sinarätt beslut i planregistret. Riksantikvarieämbetetsatt För

del skulle det innebära den nuvarande försöksverksamhetenatt
Ävenförfattningsregleras. de statliga myndigheterna skall ersättning

de ajourhâller planregistret. Om principen registrering vidom om
källan skall genomslagskraft krävs det dessutom medvetenen

datatekniskasträvan lösningar det möjligt automatisktmot gör attsom
hämta information frän myndigheternas register till planregistret.egna

Det angelägetär stimulera utveckling innebäratt atten som
registren i FDS också skall kunna fungera i den interna arbetet hos
myndigheter och kommuner, tillämpliga områden. Det nya
lantmäteriverket bör därför verka förverka delregisteratt nya
tillkommer i fastighetsregistret.

24.9.3 Förslagens konsekvenser författningsänd-och

ringar

Genom förslagen införa dels för kommuner, dels förrättatt rätten en
statliga myndigheter fattar beslut eller vidtar självåtgärder attsom
registrera de uppgifter enligt 33 § FRK skall föras i plan-, adress-som
och kvartersregistren skapas flexibelt för registrering.ett system

Det blir möjligt för de kommuner kommit långt med överfö-som
randet kartredovisningen i det kommunala kartverket till digitalav
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form föraockså registerkartan vid källan. registerkartan finnsNäratt
i analog form iblandkan det möjligt träffa överenskommelseattvara
med den områdesansvariga myndigheten den registrerar iattom som
planregistret får föra bestämmelseoriginalet registerkanan. Iav
samtliga fall förutsätts den sig för förapåatt tar ansvaret attsom
registerkartan förser lantmäterimyndigheten med kopior, antingenäven
det sker eller diskett.på Redovisningen registerkartan blirpåpapper
dock för områdesansvarigaden myndigheten.ytterst ett ansvar
Förslagen möjligheter tillhänsyn de varierande förhållandenaatt tager
i landet påskyndar och underlättar utvecklingen registreringsamt mot
vid källan.

fastighetsindelningenNär ändras skall redovisningenockså av
fastigheter berörs planer och bestämmelser ändras. Dennasom av
ajourhållning samordnat med den övriga förrättningsregistreringengörs
i enlighet med principen registrering vid Mittkällan. förslagom
medför alltså ingen ändring i fråga förhar ansvaret attom vem som

sådana införingargöra och detta skall, liksom det för närvarande,gör
framgå författningstexten. Mina förslag kommuner ochattav ge
statliga myndigheter registrera kräver författningsreglering.rätt att
Förslagen bör regleras i 4 § FRK.a

Övriga24.10 fastighetsregistermyndighetsupp-
gifter

24.10.] Expropriations- och inlösenärenden

exproriationNär innebär fastighetsindelningen ändras elleratt att
servitut bildas, ändras eller upphävs skall FRM underrättas enligt
12, 14 och 16 §§ expropriationskungörelsen 1972:727. uppgifterDe

skall registreras hänför sig tillFRM beslut fråneller åtgärdsom av
fastighetsdomstol och länsstyrelse. tillämpligal delar gäller motsvar-
ande bestämmelser i mål inlösen enligt plan- och bygglagent.ex.om
l987:10 och vattenlagen 1983:291. Det inte frågaär någotom

antal ärendenstörre leder tillår uppgift åtgärden skallattper som om
registreras i fastighetsregistret. Denna beslut fattastyp av som av
domstol eller länsstyrelse bör i fortsättningen registreras denav
lantmäterimyndighet huvudansvari för fastighetsregistreringenärsom g



432 Kapitel 24 1994:90SOU

i området. medför följdändringarDetta behöver i degörasatt
författningar FRM skall underrättas.attsom nu anger

24.102 Avtalsservitut

finns ingenDet tillgänglig statistik redovisar antaletseparatsom
inskrivna avtalsservitut uppgifter möjligaår. De framär att taper som
redovisar totalsumma vari ingår såväl nyinskrivna servituten som
nyttjanderätter. Antalet sådana ärenden under den treårsperio-senaste
den framgår tabell 26.av

1991 1992 1993

10 683 14 271 13 007

Tabell 26. Inskrivna avtalsservitut och nyttjanderätter.

inskrivningsmyndighetenNär IM handlägger ansökanen om
inskrivning avtalsservitut enligt 23 kap. uppgifterJBav anges om
såväl härskande tjänande fastighet. Servitutet registreras denpåsom
tjänande fastigheten i inskrivningsregistret uppgifternamen om
härskande fastighet förs inte i inskrivningsregistret. harNär lM
beviljat ansökan inskrivning servitut skall omedelbartFRMen om av

enligtaviseras 37 § inskrivningsregisterkungörelsen 1974:1061.
Aviseringen, innehåller uppgift både härskande och tjänandesom om
fastigheter, används registreringsunderlag för för inFRM. FRMsom
uppgifter servitutsupplâtelsen både den tjänande och denom

Ävenhärskande fastigheten i fastighetsregistret. ellerIM dödarnär
avför inskrivet servitut aviseras FRM.ett

lnskrivningsmyndigheterna fastighetsregistermyndigheternaoch har
väl reglerade ansvarsområden, såväl vad gäller registren i FDS som
geografiskt verksamhetsområde. inteEn IM kan alltså verkställa
registrering i fastighetsregistret till exempel vid inskrivning av
avtalsservitut redovisasmåste i fastighetsregistretäven och kansom
inte heller handlägga inskrivningsärenden fastigheter utanförrörsom
den myndighetens område.egna

Enligt min mening innebär den nuvarande ordningen dubbel-ett
arbete bör undvikas. bör därförlM för registreraansvaret attsom
samtliga uppgifter avtalsservitut i fastighetsregistret.rörsom
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Avtalsservitut kan ändras eller upphävas fastighetsregleringgenom
enligt 5 kap. l § särskildaFBL. De bestämmelserna ändring ochom
upphävande servitut finns i 7 kap. 3-9 Servitut§§ kan ocksåFBL.av
byta fastighetsanknytning och upplåtelsevillkoren kan jämkas i
samband fastighetsreglering.med registrerar i fastighets-FRM detta
registret. har skyldighetFRM avisera ändringarna enligtIMatt om
28 fastighetsbildningskungörelsen§ 1971:762. skallIM sedan
handlägga aviseringen inskrivningsärende.ettsom

1991 infördes bestämmelse, 5 kap. 33 § FBL, FBMen a som ger
förordna nyttjanderätträtt skall bestå i mark överförtsatt att en som

från fastighet till vid fastighetsreglering. Enligt 7 kap.en en annan
13 § FBL gäller detta iockså fråga avtalsservitut. handläggerlMom
aviseringen inskrivningsärende. falll många sänder medFRMettsom

kopia fastighetsrättsligaden beskrivningen. inte ovanligtDet ären
det förär svårt lM analysera beskrivningen, varför IM måsteatt att

kontrollera uppgifterna med FRM.
finnsDet alltså här dubbelarbeteäven kan undvikas denett som om

registrerar förrättningarna möjlighet påverka ävenattsom ges
inskrivningsregistret. avtalsservitutetNär byter fastighetsanknytning
skrivs det med ursprungligt datum och aktnummer medmen
företrädesrätt ansökan hade gjorts inskrivningsdagden dåpåsom om
överföringen skrivs in. krävs därförDet samordning med IM:s
inskrivningsdagar lantmäterimyndigheten skall uppgiftenöverta attom
föra dessa ändringar i inskrivningsregistret. tekniskEn tänkbar
lösning kan lantmäterimyndigheten registrerar uppgifterna iattvara
mellanlagringsminnet och de uppdaterar inskrivningsregistret näratt
IM handlägger inskrivningsdag registreringen Dettasamma som avser.
kräver dock vidare datattekniska överväganden.

Ett räkneexempel hur beräkningen vinsternapå med låta IMattav
och lantmäterimyndigheterna registrera avtalsservitut i fastighets-
registret respektive skriva sådant i inskrivningsregistret kan göras
och det bygger följandepå antaganden:

uppgifternaAv för 1993 totalt 13 000 inskrivna avtalsservi-om ca
och nyttjanderätter 12 000 avtalsservitut. Tidåtgångentut antas vara

för aviseraIM FRM, dvs. kopiera avtalservitutet och sändaatt att
detta jämte dagboksbladet eller telefax, relativt marginell.ärpostper
Det kan sigröra minuter.några För förenkla beräkningarnaattom

jag frånutgår den tidsvinst uppkommer slipperIMatt attsom genom
aviseringen kommer kompenseras det i framtiden någotatt tarav
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tid inskrivningsregistret fastighetsregistret.längre registrera i ochatt
fastigheteni uppgifter den härskandeNär IM dag matar om

iinte fastigheten existerarkontrolleras och detta måste görasom
in iframtiden. möjligt sådan kontroll kan byggasDet är att en

systemet.
Tidåtgången för registreringen hos faller bort. kanFRM Den antas

avtalsservitut.cirka 30 minuter i genomsnitt vid inskrivningta av
tillkommer avtalsservitut avförs eller dödas. AntaletDärutöver de som

10 nyinskrivna avtalservituten,kan uppskattas till degrovt procent av
200, ungefär 10 minuter för registreraalltså l och det FRM atttar

000till 12dessa. arbetsmoment försvinner hosDe FRM uppgårsom
30 min. 200 10 min 6 200 timmar. Timkostnaden,l+x x

250inklusive 100 uppskattas till kr.overheadkostnader procent,om
Vinsten för lantmäterimyndigheterna blir förutsättningarunder dessa
alltså drygt 1,5 mkr.

automatik,Aviseringarna mellan och sker normalt medFRM IM
beskrivningenibland skickas kopia fastighetsrättsligadenmen en av

Även beräkningen fråntill här bör förenkla ochIM. utgå attman
minskningen tidsåtgången för aviseringarna jämt med dengår utav

tid skriva uppgifterna avtalsservitutdet ävenextra tar att omsom
handläggningen hosi inskrivningsregistret. Tidsåtgången för IM

ändringvarierar starkt beroende det fråga kräverär somom om en
inte.fastighetsrättsliga beskrivningen analyseras ellerden Iatt

tarallmänhet inte minuter.det dock många
aviseringar frånfinns inga tillgängliga uppgifter antaletDet

fastighets-till avseende avtalsservitut. Antalet avslutadeFRM IM
10 000. varjeregleringsåtgärder uppgick 1993 till kanDet antas attca

fastighetsregleringsåtgärd i genomsnitt fastigheter.berör Det ärtre
ändringfram föranledersvårt hur andel dessaatt stor av som en

50avseende avtalsservitut. Uppskattningsvis handlar det procent.om
varje 10Under dessa antaganden och bedömningen ärendeatt tar

000minuter innebär motsvarande 15det arbetsmoment hos lMatt x
10 min, 2 500 timmar försvinner. Timkostnaden, inklusiveknappt

250overheadkostnader 100 kan till kr. Vinstenuppskattasprocent,om
för inskrivningsmyndigheterna blir cirkaunder givna förutsättningar då
0,6 mkr.

Mina ändringsförslag bedömningenöverväganden byggerettom
tillräckligtantalet ärenden avtalsservitut stigande ochrör äratt som

för det skall meningsfullt nuvarandeändra denstort att attvara
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ordningen. föreslår aviseringarna från upphör ochJag IM IMattatt
i stället får registrera uppgifter avtalsservitut vidröransvaret att som
nyinskrivning, fastighetsregistret.dödning och avförande i Omäven

registrera ändringar avtalsservituten i inskrivnings-FRM skall rörsom
registret samordning inskrivningdagarna. innebärkrävs det med Detta

intenackdel med full säkerhet kompenseras den uppskattadeen som av
vinsten, varför jag inte föreslår ändring i den delen.någon

innebär inskrivningsmyndighetens behörighetsreglerFörslaget att
behöver möjlighet föra in uppgifterändras. IM måste attges som
uppdaterar fastighetsregistret. författningsändring iFörslaget kräver
fastighetsregisterkungörelsen.

24.103 Samfällighetsföreningsregistret

Samfállighetsföreningsregistret förs endast de statliga registermyn-av
digheterna. Tidigare låg denna uppgift länsstyrelsen det ansågspå men
naturligt flyttade till registreringsfunktionenden med FRM näratt
frikopplades från länsstyrelsen.

1991 fanns icirka 12 000 samfällighetsföreningar registrerade
registret och nyregistreringar uppgick till 650. saknasantalet Det
tillgänglig statistik för förmodligen ingaharår störresenare men
förändringar Möjligen nyregistreringar har nedskett. kan antalet gått

grund minskat byggande.något på av
samfällighetsförening bildas i anslutning tillEn normalt närasett

förrättningen, för-det sker fristående. Sambandet medävenmen
rättningarna inte det viktigt registreringendenär är attart attav av
samfällighetsföreningar arbetat medgörs av samma personer som

Ärendenaförrättningsregistreringen. förhållandevis enkla ochär
Såvälvälstrukturerade. dessa förhållanden nyregistreringarantaletsom

talar för förandet registret inte splittras flerabör händeratt utanav
bör skötas lantmäterimyndigheterna i länen.av

24.10,4 Indelningsärenden

Fastighetsbildningslagen bygger principen kommungräns,att
församlingsgräns och fastighetsgräns skall sammanfalla. Bestämmelser

ändring kommun- församlingsgräns ioch samband medom av
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fastighetsbildning ochfinns i lagen 1970:991 ändring i kommunalom
LÄIF.ecklesiastik fastighetsbildningindelning i samband med

LÄIFEnligt 2 ändring kom-§ det beslutarFBMär som om av
flerai fastighet bildas mark frånsamband medmungräns att av

kommuner.
Vid fastighetsbildning inte sammanfallerförsamlingsgränsöver som

3med skall gälla, enligt §kommungräns beslutar FRM vadom som
till fastig-tredje stycket. normalfallet församlingsgränsenI anpassas

hetsgränsen. särskilda skäl föreligger kan beslutaOm FRM att
församlingsgränsen inte ändras.skall

LÃIF-beslut250 varjeUnder de fattats cirkahar detårensenaste
arbetsbelastningen följer ärendenår. Antalet ärenden och dessasom av

varierar kraftigt i olika Församlingsindelningen liggerdelar landet.av
till för beskattning statistik. ocksågrund folkbokföring, och Den är
indelningsgrund för ärenden harden svenska kyrkan. Flertalet

avvägningsfrågorrutinkaraktär. vissa fall dockl uppkommer svåra
kulturminnesvårdens intressen.kyrkans ochgentemot
LÄIFuppgifter enligt utförs fastighetsregistermyn-De som nu av

digheterna får fortsättningen lantmäterimyndigheterna.i utföras av
Även LÄlF-besluten följd fastighetsindelningändrad ärärom en av

inget registreras i direkt sambanddet kräver de handläggs ochattsom
vidtamed själva förrättningen. förutsättningarnaDäremot är att

behövliga myndigheteråtgärder beträffande samråd med andrat.ex.
i förrättningen förrättningengoda och det kanske pågårär när som

LÄIF-frågan nackdel föralevande. En avsevärd medär mest att
besluten i förrättningen finns risk för fastighets-dock detär att atten
bildningsärendet försenas. finns därför inte tillräckliga skälDet att

LÄlF-beslutenföreslå för förrättningen.skall fattas inomatt ramen
nödvändig följdändring organisationsbeslutet be-En är attav

nämningen fastighetsregistermyndigheten till lant-ändrasmåste
mäterimyndigheten i 3§ tredje första andrastycket och 7§ och
styckena i lagen.
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24.10.5 Namnärenden

Beslutas ändring i indelningen enligtden kommunala skall det 17 §
första i registerenhetersstycket sådan ändring berördaFRK göras
trakt- eller registernummer behövlig enligtkvartersnamn och ärsom
bestämmelsen 13i första stycket§ FRK.

Om det nödvändigt för främja ändamålsenlig fastighets-är att en
redovisning får enligt l7§ andra stycket beslutaLMV FRK om
inrättande trakt. Traktindelningen ändras ständigt olikaav ny genom
fastighetsbildningsåtgärder traktindelningen därföroch kan behöva
justeras fungerarså den bättre både och kartsynpunkt.att ur namn-

Föreligger särskilda får register-skäl traktnamn, kvartersnamn och
enligtändras 17 § tredje stycket i fallFRK även änannatnummer som

följd ändring i indelningenden kommunala och grundpå atten av av
det nödvändigt för främjandet ändamålsenlig fastighetsindel-är av en
ning. finnsDet kan anledning ändra grundpåt.ex. att namn av
kulturhistoriska skäl. har beslutaDet LMVär rätt attsom om
traktnamn enligt 17 § FRK.

Av Lantmäteriverkets författningssamling 1993:1LMVFS
framgår emellertid har överlåtit beslutanderätten enligt 17 §LMVatt
tredje tillstycket med undantag beslut ändringFRM av om av
traktnamns stavning och form. befogenhet beslutaFRM har att om
ändrat eftertraktnamn fastighetsreglering. kan också besluta iFRM
ärenden då fastighet felaktigt skrivfeltraktnamn grundåsatts på av
eller förbiseende.annat

De namnärenden intresse i detta sammanhangär störst ärsom av
de initieras fastighetsägaren fastig-denne önskar ändranärsom av
hetens med stöd 17 § tredje stycket FRK. Dessa ärendennamn av
handläggs förvaltningsärenden fastighetsregistermyndigheten.hossom

finnsDet ingen statistik antaletnamnårendenöverseparat utan
dessa sammanförda med rättelse- kompletteringsärendenaär och som
behandlas i avsnitt. 1993 inkom 490totalt sådana ärenden.nästa

Det lantmäteriverket ibehåller beslutanderätten namnärendennya
jag förutsätter områdesansvarigade lantmäterimyndigheternaattmen

får befogenhet i fortsättningen handlägga namnärenden iatt samma
utsträckning i dag. inte författnings-FRM Detta krävergör någonsom
ändring det krävs ändrade benämningar myndigheternaän påannat att
i 16 och 18 §§ FRK.
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24.10.6 Kompletterings- och rättelseärenden

Kompletterings- och rättelseärenden behandlas ihär sammanhangett
eftersom mellan dem relativt flytande.gränsen är

16 förstaAv § stycket framgår kan fattaFRK LMV beslutatt om
upptagande fastighet i fastighetsregistret. Enligt iandra stycketav

bestämmelse kan komplettering i fastighetsregistretskesamma om
redovisningen i fastighetsregistret ofullständig iär någon annat
avseende förstavad iän stycket. kan gälla införandeDetsom anges

uppgifter tidigare redovisade servitut, planer, bestämmelserav om
Samtliga servitut rättigheteroch finns inte införda i fastighets-m.m.

registret. Den ökade ambitionsnivå föranleder därför kompletteringar
dessa ofullständigheter. Efter utredning omständigheterdeav av som

har betydelse för saken får komplettering ske.
Det FRM med stöd sin befogenhet i 18är § fattarFRK,som, av

beslut komplettering enligt 16 § andra stycket LMVFSFRK. Avom
1993:1 framgår LMV har överlämnat befogenheten kompletteraatt att
enligt 16 § första tillstycket FRM. FRM har således beslutanderätt
beträffande samtliga kompletteringar.

Fastighetsregistret innehåller information förtsmängdstoren som
in under lång tid. Registret innehåller felaktigheterdel deten en som
för närvarande fastighetsregistermyndighetens skyldighetär utredaatt
och ändra. felaktigheterDessa oftast iupptäcks samband med
förrättningar, friståendeupptäcks från förrättningar. kanäven Detmen

fråga areauppgifter i samband med fastighetstaxe-rättaattvara om
ringen eller skattetal. Initiativ till rättelse kan FBM, IM,tas t.ex.av
FRM, Lst, PBL-nämnd och fastighetsägare.

redogörelse förEn villkoren för rättelse enligt 19 kap. har4 § FBL
lämnats i avsnitt 24.4.3. 18 § får vidtaI FRK regleras vem som
rättelse. Enligt 18 § frågaFRK rättelse i register enligtprövas om
19 kap. första4 § stycket FBL LMV. har dock överlämnatLMVav
denna beslutanderätt till fallFRM. I de rättelsen oriktighetavser som
uppkommit grund skrivfelpå eller förbiseendesådant harannatav

direktFRM befogenhet med 18stöd § ärendet.FRK prövaatten av
Fråga irättelse fastighetsregister enligt 19 kap. 5 § rättelseFBL,om

uppenbar oriktighet till följd tekniskt fel, också FRM.prövasav av av
oundvikligtDet kompletterings-är och rättelseátgärder måsteatt
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kunna samtliga lantmäterimyndigheter handläggergöras somav
förrättningar.

registervård.uppgift sig självständigFRM har till Dennaåtägnaatt
omrádesansvarigauppgift skall i varje område denövertas av

myndigheten skalllantmäterimyndigheten. omrâdesansvarigaDen ta
det billigareinitiativ till driva projekt underlättar och gör attatt som

förts in iföra registret. fel tid efter det deOm upptäcks lång att
naturligt dettaregistret kanske fått konsekvensfel detoch är att tas--

områdesansvariga myndigheten eftersom det krävshand denom av
förrättningsarkiven.tillgång till äldre handlingar finns isom

fastighetsregistret iförslår befogenheten kompletteraJag att att
lantmäterimyndigheterna densamtliga avseenden direktläggs såpå att

isammanfaller praktiken kompletteringarnamed i görvem som
fastighetsregistret. Lantmäterimyndigheten bör ha rättsamma som

särskilda föremellertid finnas skälFRM rättelse. Det kangöra attatt
lantmäterimyndigheterna inte i vissa rättelseärenden.bör besluta

oförändrad för detBefogenheten vidta rättelse bör kvarståatt nya
Även statlig myndighetlantmäteriverket. sådankommun eller enen

självhar föra planregistret stöd § FRKmed 4 mästerätt attsom av a
vidta rättelsebefogenhet komplettera planregistret och näratt att

felet myndigheten självhänför sig till uppgifter kommunen ellersom
fört in.

24.107 Författningsändringar

16Mitt förslag i avsnitt 24. 10.6 författningsändringar i §kräver FRK
följdändringaroch de ändrade benämningarna myndigheterna kräver

i 18 19och §§ FRK.

24.11 för registeransvaretKonsekvenser

24.11,1 Delat registeransvar

Registeransvaret för fastighetsregistret består flera delar. Detav
förövergripande för själva tillsynsansvaretansvaret systemet samt

övri registeransvari ligga lantmäteriverket.kommer denpåattga ga nya
Samtliga myndigheter kommer föra uppgifter ikunnaattsom

fastighetsregistret förfoga fastighetsregistret i datalagensöveranses
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mening och de därför registeransvariga. Precis för närvarandeär som
kommer registeransvaret delat. förslag framDe lagtsatt vara som
innebär emellertid fler får behörighet registrera ochatt att att
registeransvaret kommer fördelas fler myndigheter.på Deatt
myndigheter för uppgifter i registret skall ha för attsom ansvar
uppgifterna korrekta och de förs i tid. därförär rätt Det äratt
naturligt det i första hand den myndighet fört oriktiginäratt som en
uppgift har för den och dettarättas överensstämmeransvaret attsom
med datalagens myndigheter utnyttjar förasynsätt. Att många rätten att
in uppgifter i planregistret positivt, det får inte tillledaärt.ex. men

blir otydligt. enskilde alltid sigutåt Den bör kunna vändaatt ansvaret
till den områdesansvariga myndigheten frågormed helarörsom
registret. Det kan också ifrågasättas skyldighetden lämnaattom
underättelse enligt 10 § datalagen avsnitt 24.4.se l ändamålsenligär

upprättahâlla och inte rationellaredet den skyldighetenatt attom vore
lades denpå omrâdesansvariga myndigheten. pekar behovDetta på ett

lagreglering.av ny

24.112 Ny registerlagstiftning

Regleringen fastighetsdatasystemet FDS omodern och oklar iärav
vissa avseenden. På antal andra finns särskildaområden detett stort
registerlagar datalagens bestämmelser.övertarsom

Miljö- och naturresursdepartementent har tillsatt arbetsgruppen
med uppgift författningsregleringen förgöra översynatt en av
fastighetsdatasystemet. Arbetet har under 1994. Arbets-vårenstartat

syftar till reglering fastighetsdatasystemetöversyn ochgruppens en av
digitala registerkartor bl. fastighetsdatakungörelsenersättersom a.
1974: 1058. De kommande förslagen kommer beröra förhållandenatt

gäller hela samhällsplanerings-samhällsbyggandesektorn samtsom
olika verksamheter inom privataden sektorn, framför allt bank- och
övrigt kreditväsende. Avsikten lagreglering riksdagenlåtaär att genom

avvägninggöra mellan sidan intresset förå utvidgaden ena an-
vändning och tillämpningsområden för FDS och andra sidanånya
integritets- och säkerhetsaspekter. arbetetl med den registerlagennya
får förändringarde här föreslås, grund avvecklingensom av av
fastighetsregistermyndigheterna tillämpningenoch principenav om
registrering vid källan, analyseras och med avseendeövervägas på
registeransvaret. Någon egentlig samordning mellan detta
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utredningsarbete och arbetet med den registerlagen har, grundpånya
tidsskäl, inte kunnat Ikraftträdandet den kommandegöras.av av

författningsregleringen fastighetdatasystemet bör sammanfallaav m.m.
tidpunktenmed för organisationsförändringen.

24.12 Tillsyn m.m.

24.12.] Tillsynsrollen

För kunna ställning till organisationsförändringen kräveratt ta attom
tillsynsrollen ändras och i sindet innebär författningsändringarturom

det nödvändigt försökaär klargöra tillsyn.vad medatt som menas
2 kap. 2I § 2 lantmäteriinstruktionen LMV skall leda ochattanges

tillsyn fastighetsregistermyndigheternasutöva över arbete med att
lägga fastighetsregister i den utsträckning det inteett nytt samt,upp
ankommer Centralnämnden för fastighetsdata, försvara genom-
förandet automatisk databehandling fastighetsregisteringenspåav
område.

tidigareSom LMV föreskrifter fastighets-nämnts hurutger om
registret skall föras 1993:1.LMVFS Vidare har utarbetatLMV ett
handbokssystem i fyra delar. sprida följaFör och tillämpningenatt upp

reglerna anordnas kurser seminarier besökoch hosgörssamtav
fastighetsregistermyndigheterna. till förfogandeLMV förstår
rådgivning i komplicerade eller principiella ärenden.

följerLMV och utvärderar utvecklingen beträffande handläggnings-
tider och ärendebalanser.

Fastighetsregisterreformen föranletthar särskilda rutiner för tillsyn,
med tanke reformenpå kommer genomförd 1995 finnsatt attmen vara

anledningdet inte dessa.gå på Däremot bör LMVnämnasatt att
har särskilt det gäller ortnamnsverksamhetennär grundpåett ansvar

den starka kopplingen till fastighetsregistreringen.bl.a. harLMVav
utfärdat allmänna råd för hanteringen i samband medortnamnav
fastighetsbildning fastighetsregistrering.och

Tillsynsrollen inkluderar alltså för utbildning,närvarande råd-
givning, uppföljning och meddelande föreskrifter inomav m.m.
området. ingenDäremot sker direkt utvärdering kvaliteten iav
registret.
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organisationsförändring beslutade innebärden störreEn att ettsom
och detta kanmyndigheter utföra registreringsarbeteantal kommer att

förväntas centralmyndighetens tillsynsroll.ställa krav pånya

24.122 Samordning

finns klartBland företrädare för fastighetsregistermyndigheterna
Möjlighetenfarhågor för registerkvaliteten i framtiden.uttalade att

tilluppgifter, knytsupprätthålla registerkvalitet, i betydelsen korrekta
fler tillåts registrera destoantalet aktörer får registrera. Jusom som

nödvändigtrisk för kvalitetsförsämring. kommerDetstörre att varaen
registreringen antalet registrer-med höga krav likformighet ipå när

finnasblir fler fastighetsregistret.ande i kommerDet stortatt ett
lantmäteriverketbehov samordningsinsatser från både det nyaav av

i krävs också detoch lantmäterimyndigheterna länen. Det att nya
rutinerinitiativ utbildning fastläggandelantmäteriverket till ochtar av

ifår registreraför de myndigheter kommuneroch rätt attsom
fastighetsregistret till följd mina förslag.av

24.12,3 brister i förrättningarFel och

förrättningarnagjort undersökning vilka brister iLMV har somomen
normaltfastighetsregistermyndigheterna observerat och som man

till fem län och tillUndersökningen begränsades attmot.reagerar
omfatta Undersökningen genomfördes hosperiod månader.tvâen om

statliga fastighetsregistermyndigheterna i Södermanlands, Malmö-de
Örebro första kvartalethus, Gävleborgs län under detSkaraborgs, och

1992.
1992-11-12. UnderUndersökningsresultatet redovisats ihar PMen

898 förrättningar hos deundersökningsperioden registrerades totalt
förrättningar fastighets-berörda myndigheterna. 174 dessa harI av

Vissa harregistermyndigheterna brist. ärendennågonöverreagerat
innehållit flera, principiellt olika brister varför antalet fall änär större
antalet förrättningar.

dokumenterade harbrister fastighetsregistermyndigheternaDe som
ochindelats i fem olika efter karaktärklasser dess betydelse och

fördelar sig följande.resultatet enligt
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A. 31 fall hade brist direkt rättslig betydelseav

B. 36 fall bristavsåg kan vålla oklarhet betydelsesom av

C. 79 fall gällde brist inte påverkar rättsläget ändå börsom men som
avhjälpas med hänsyn till sakägares berättigade kvalitetskrav

D. 63 fall krävde komplettering på grund finnsdet speciellaattav
krav redovisningenpå i förrättning till följd andra myndig-en av
heters informationsbehov

E. 17 fall småfelavsåg estetisk karaktär.av

I undersökningen fastighetsregistermyndighetenhar alltså påreagerat
olika brister i 20 de handlagda förrättningarna.procentca av

En del slutsatser har kunnat dras undersökningen. vissaPåav
punkter tyder bristerna osäkerhetpå den rättsliga regleringen.om
Bristerna hör vanligen med frågor ändring och upphävan-samman om
de servitut förordnandeoch rättigheters bestånd. Gränsdrag-av om
ningen mellan vad fastighetsbildningsmyndighetensär respektivesom
fastighetsregistermyndighetens arbete inte alltid särskiltär klar detnär
gäller utredning fastighetsrättsliga förhållanden. En del uppgifter ärav

ÅFRM i behovstörst andra sidan kan det värde förav. vara av
attsakägaren informationen. En slutsats finnsdetär attannan en

osäkerhet vilka medel till förfogandestår rättelser ellernärom som
kompletteringar behöver Ofta skergöras. dessa formlöstettgenom
förfarande. Antingen förrättningsaktengår tillbaka till förFBM
korrigering eller så ändringenFRM i förrättningshandlingarnagör
efter kontakt med FBM.

24.l2.4 Kvalitet och kontroll

Inom det statliga lantmäteriet har kvalitetsprojekt påbörjats. Detett
innebär övergripande kvalitetsmål formulerasatt och genomgångatt en

policy och ansvarsfördelning En totalgörs. verksam-översynav av
heten kommer mellan till fem år.att ta tre

Förutsättningarna till de bristerrätta hänger medatt som samman
gränsdragnings- och arbetsfördelningsfrågor mellan FBM och FRM
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arbetsupppgiftermyndigheternasmedblir annorlunda i och att
blir lättaremyndighetsorganisationen. Detintegreras i den attnya

kvalitetsfrågor.förambitionsnivåfram tillkomma gemensamen
bådekontroll och rättelserförFördelningen internadet ansvaretav

tydligare.kan och måste göras
fastighets-integreringenförviktig förändring krävsEn att avsom

framgångsrikblifastighetsbildningen skall ärregistreringen i att ett
registermyndigheterna.etableras hos deförhållningssättnytt nya

fastighetsbildningsmyndigheternavid ärFörrättningsverksamheten
avgifts-verksamheten ärför tids- och kostnadspress attutsatt genom

återskapasmyndighetsansvarfinansierad. Allmänt måste störreettsett
förkontrollinstansfunktionfastighetsregistermyndighetensnär som

Grundsynenförsvinner. måsteförrättningsverksamheten attvara
efterhand.åtgärdas iförebyggas och inteeventuella fel skall

Avsiktensuccessiv förnyelse.Fastighetsdatasystemet genomgår en
vidareanvändarvänligt. Man överväger attär göra systemetatt mer

orimliga uppgifter.förinföra fler ispärrar systemet
detdelmöjliggörahandläggningssystem skallNya att storen av

förrättningen avslutatsefter detregistreringsarbete i dag görs attsom
Även dessaförrättningshandläggningen.successivt under närkan göras

godkännandeslutliga kontrollen,finns frågan denkvarstårsystem om
fört indenutförasjustering, behöver äneller somannan personav en

medjämförelserligger till handsuppgifterna. det göraHär nära att
rättslig verkan.register harinskrivningsregistret andraoch som

iemellertidregistreringarAndelen komplicerade störrevaraanses
utveck-allmännainskrivningsregistret.fastighetsregistret i Denän

personellabort dubblalingen flera dockområden gårpå mot att ta
för individen. Dettai ökatkontroller och ställetatt ettge ansvar

utbildningsinsatser.kräver i sin stöd i form ökadetur av
närvarandebland registerförar-fördominerande uppfattningenDen

innandubbelkontrollrättssäkerhetssynpunkt krävsdetär attna ur
inteförs i fastighetsregisteret. det gåruppgifterna in Jag attattanser

kontrollföreslår därför dennadenna uppfattning ochmotsäga att
cirka tio till tjugobehålls. Uppskattningsvis kontrollen procenttar av

ändåregistreringen.arbetstiden för Det kommerden nedlagda att
samlokaliseringen ochtill följduppkomma rationaliseringsvinster av

integreringen i övrigt.
inför förföreslår lantmäteriverketockså detJag ett systematt nya

fastighetsregistrets kvalitet.löpande utvärdering uppföljningoch av
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24.12,5 Kompetens

Vissa de brister redovisades i avsnitt 24.123 organisa-ärav som
tionsneutrala. De kan åtgärdas information, utbildning ochgenom
bättre stöd i handböcker delEn dessa åtgärder har påbörjatsm.m. av
sedan undersökningen gjordes. Detta gäller framför allt arbetet med
revidering handböckerna.av

Det har påpekats i utredningsarbetet det kan bli försvårt deatt
registrerande myndigheterna förvärva och upprätthålla registrerings-att
kompetensen. Här det emellertid viktigtär än gång påpekaatt atten
samtliga registreringsuppgifter inte kan dras kam.över Kraven påen
kompetens är för registreringavsevärt större fastighetsbildning änav
för de andra registreringsuppgifterna.

Inom lantmäterimyndigheterna kommer organisationsförändringen
i sig kräva utbildningsinsatser föratt registreringskompetensenstora att

siktpå skall tillnå lokalkontoren. Vidare behövsut det utbildning för
ÖLMFRMsprida den fastighetsrättsliga kompetensatt har. Påsom

motsvarande behöversätt den personal i dag handlägger registre-som
ringsarbetet hos FRM också få utbildning i förrättningshandläggning.
Sker inte detta kommer den funktionsindelningennuvarande att
behållas. Därför krävs det målmedveten utbildnings- och föränd-en
ringsinsats i lantmäterimyndigheterna. Planeringen detta arbete harav
enligt uppgift redan startat.

24.12.6 Behörighetsregler

Behörighetsreglerna är del de säkerhetskrav finns fören av som
fastighetsregistrét. De nuvarande behörighetsreglerna utformadeär så

de begränsar möjlighetenatt genomföra principen registreringatt om
vid källan. Såväl förhållandetdet myndighet kan arbetaatt medsamma
fastighetsregistrering från olika geografiska platser, lokalkontor,t.ex.

flera myndigheter kan registreraatt inom ochsom ett samma geogra-
fiska område kommer kräva sofistikerade behörighetssystem.att mer
Förslaget IM skall registrera avtalservitutatt i FR ställer också detta
krav. Tekniskt det inteär omöjligtsett skapa olika behörig-att
hetssystem i och geografiskaett område.samma

Vid arbetet med behörighetsregler i de handläggningssystem som
skall stödja den organisationen måste centralmyndigheten precisnya
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eventuellt skyddfrågortidigare ställning till mot attta omsom
ändringar skall kunna görasregistrering enbartgörs omav en person,

och hanursprungliga uppgifternafört de omav samma person som
Även behörigaantaleti fall detkanså göra personerosv. omensam

ifinns dag kunnasäkerhetsnivådenkommer öka måsteatt som
behållas.

Författningsändringar24.12.7

24.12.6 handlar24.12.] tilli avsnittentagitsfrågor harDe uppsom
tillsynsroll.lantmäteriverketstill olika aspekter på detdelstor nyaom

tillsynsansvaretförfattningsregleringinte änkräver på sättDe attannat
lant-instruktion för detförordning medbör framgå den nyaav

måste utarbetas pålantmäterimyndigheternamäteriverket och som
organisa-Kvalitetsfrågorna kräverorganisationsförändringen.grund av

behandlasfrågornaövrigt fårjuridiska lösningar.toriska inte Ioch
före-beslutalantmäteriverketsförinom det rätt att omnyaramen

skrifter.

10 § FBLi 15 kap.Rättelsemöjligheten24.13

bestämmelsenBakgrund till24.13.]

fastighetsregister-bestämmelser10 innehåller15 kap. § FBL som ger
förrättning där detiinitiativ till söka rättelsemyndigheten rätt att ta att

registreras. Ominte börorsakfel ellerfinns grövre annansom av
fastighets-uppgiftupptäckerfastighetsregistermyndigheten att om

registrering inte kanfastighetsbestämning i samband medbildning eller
inteoch rättelseförrättningenifel eller oklarhetföras grundpå av

förvaltningslageni 26 §enligt ordningkan ske den angessom
fastighetsdomstolen. lrättelse hos1986:223 får myndigheten söka

meningen,första första10 stycketfall, i l5 kap. §detta reglerassom
Enligtregistreringen.förefråga rättelse skedet alltså måsteär attom

sökasfår rättelse ocksåmeningen10 första andra15 kap. § stycket om
skulleförrättningenenlighet medregistrering ifinnerFRM att

ellerfastighetsredovisningens tillförlitlighet sättäventyra annat
före ochsökas båderättelse kanrättsosäkerhet.föranleda Här attavses

efter registreringen.
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Före FBL:s tillkomst fanns det bestämmelser fastställelsepröv-om
ning fastighetbildningsförrättningens laglighet med hänsyn till såvälav
allmänna enskilda intressen, den överklagad eller inte.oavsettsom var

fastställelseprövningenNär avskaffades det finnasansågs behovett av
bestämmelser det möjligt förgör FRM söka vidrättelseattsom

fel intesvårare kunde klaras självrättelse hos FRM.som genom
Dessa rättelseregler det gamla efterprövningssystemet.är resten av
förarbetenaAv 1969: l28prop. 870-873 kan utläsas bestämmel-atts.

främst situationer där rättelse frånpåkallad allmänärsen avser
Syftetsynpunkt. registerförarenär skall kunna ingripa felatt när av

iögonfallande beskaffenhet uppmärksammas. skulleDet stötandevara
registrera förrättningar med bristeratt skulle kunna få svårasom

konsekvenser. Registerföraren har däremot inget för för-ansvar
rättningens laglighet. Det vilar fastighetbildningsmyndig-påansvaret
heten.

remissyttrandenaI framfördes vissa kritiska synpunkter mot
lagstiftningsförslaget. invändningEn fallde skulleattvar som
föranleda tillämpning ytterligtså sällsyntaär det inte nödvän-att var
digt anvisa särskilt ordinärt förrättsmedel dem.att Enett annan
invändning det otillfredsställandeansågs besluts rättskraftatt att ettvar

beroendegörs fullföljstalan rättssubjekt inte kanettav om av som
företrädare för sig enskilda eller allmänna intressen.anses som vare

En grundläggande princip beslut inteär skall gå ändraatt ett att
sedan det vunnit laga kraft och blivit registrerat.

Innan frågan rättelse enligt 15 kap. 10 § FBL behandlas börom
bestämmelsen in i detsättas sammanhang olika möjligheter attav
komma fel i förrättningsbeslut finns. Nedan följer därförsom en
kortare genomgång olika rättelsemöjligheter, bortsett från ordinarieav
överklagande ,förrättningen till fastighetsdomstol behandlas iav som
avsnitt 25.2.

24.132 Rättelse enligt 26 § förvaltningslagen

Bestämmelsen i 15 kap. 10 § FBL hänvisar till 26 §numera
förvaltningslagen FL. Genom lagändringar i 1989FBL upphävdes
den särskilda bestämmelsen i kap.4 42 § rättelse skrivfel ochom av
liknande infördes vid fastighetsbildningslagens tillkomst. Dennasom
bestämmelse innehöll innebarregel den berördesatten som som av
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åtgärden.sig ltillfällealltid ha överåtgärden skulle att yttra
departementschefen198889:77 63förarbetena attprop. s. angav

fog kundei fall det medrestriktivt derättelseförfarandet onödigtvar
förtill förfångrättelseåtgärd inte kundegällandegöras att varaen

detexempelSom på närrättighetshavare.fastighetsägare eller vore
kringskrifternämndesrättelseförfarande närönskvärt med enklareett
skattetaluppgifter ärofullständiga ellerkartor närpå är om

behöverfelaktigheter rättas närmastbristfälliga. Dessa typer somav
kunnaförtydliga beslut bör rättasförformella skäl eller utanattav

tillfälleberedasovillkorligen skallberörskrav den yttrapå attatt som
itillämpasskulle26§ förvaltningslagenföreslogssig. Därför att

utvidgaavsikten inteframhölls dockstället. Det attatt var
förfarandet.förenklasjälvrättelsemöjligheterna attutan

innehållerbeslutförvaltningslagen innebär26§ ettatt ensom
myndighetens eller någontill följdoriktighetuppenbar annansav

denfårförbiseende,räknefel liknande rättasskrivfel, eller av
skallrättelse skermeddelat beslutet. Innanmyndighet harsom

sig, ärendettillfällemyndigheten den är yttrapart att avseromge som
obehövlig.inteenskild åtgärdenoch ärmyndighetsutövning någonmot

myndighetsofficio,26 kan ske påmed stöd §Rättelse annanexav
rättelsemöjlig-förtidsgränsfinns ingenoch deteller begäranparts

efter detföreske såvälrättelse kanheten. innebär attDet att som
bestämmelse detgår rättaregistrering skett. Med denna typatt aven

intenaturligtvisdetförbiseendefel. gårfel kan benämnas Däremotsom
felaktigautredning,bristfälligfel beroråtgärda grövreatt som
observe-rättstillämpning. börfelaktig Detfaktabedömningar ellerav

fastighetsbildnings-skyldighet förinte innebärbestämmelsenatt enras
befogenhet.endastvidta rättelse,myndigheten utanatt en

förvaltningslagenenligt 27 §24.13,3 Omprövning

1986:223 innebärförvaltningslagenOmprövning enligt 27 § att en
beslutbeslut meddelarmeddelatmyndighet har ett nyttett somsom

tidigare beslutet.upphäver eller ändrar det
medofta i sambanduppkommer över-omprövningFråga om

iprövningomprövning skall kunna ersättaklagande. Tanken är att
dettafelaktigt. Genomklart beslutethögre instans det ärärnär att

Även harbeslutdomstolarnas arbetsbörda.förfarande minskar som
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vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas kan i princip omprövas.
Myndighet har skyldighetäven självmant felaktigarätta beslutatt
sådana upptäcks. Myndigheten då finnamåsteom det meddeladeatt

beslutet är uppenbart oriktigt på grund omständigheter ellerav nya
någon anledning, beslutet kan ändras snabbtatt ochannan enkelt och

ändringen kan skeatt det blir till nackdel förutan att någon enskild
part.

Omprövningsskyldigheten gäller för fastighetsbildningsmyndigheter
och förrättningsbeslut omprövning används relativt sällan.men
Förrättningsbeslutens judiciella karaktär, ofta med flera parter
inblandade, har innebära möjlighetenansetts till omprövningatt är
begränsad. Det torde i praktiken inte förekomma fastighets-att
bildningsmyndigheten företar omprövning efter det registrering haratt
skett.

24.l3.4 Rättelseförrättning

För åtgärda andra felatt förbiseendefelän uppkommit irena som
förrättningen och har registrerats finns det möjlighet i vissasom att
fall åtgärda dessa företa förrättning.att Fastighets-genom en ny
bildningsmyndigheten har ingen rätt officio initieraatt sådanattex en
förrättning det krävs sakägarenutan ansökeratt förrättning.om
Förrättningen utförs på bekostnad. Någotstatens egentligt lagstöd för
rättelseförrättningar finns inte.

LMV har upplyst det kan hända förväxlingatt skerom att av
registerbeteckningarna. Om fastighetsbildningsmyndigheten upptäcker
detta löser ofta problemet fastighetsreglering.man Fastig-genom en
heterna byter då så inkråmsäga medatt varandra. Ett exempelannat
kan fastighet sammanläggninginte kommit med vidvara om en en av

fastighetsinnehav.störreett En kompletterande sammanläggning kan
då göras det är uppenbart felet berott på FBM.om att

24.13.5 Tillämpningen 15 kap. 10 § FBLav

När det gäller tillämpningen 15 kap. 10 § FBL har det tidigareav
gjorts två undersökningar, den första 1975 FADAK och den andraav
1987 LMV. Undersökningen företogs vid samtligaav FRM.

15 14-0725



1994:90SOU24Kapitel450

1972-mitten3,5under årundersökningen framkomförstadenI att av
ansökningarnafall.i 23 Fyrasökt rättelsehade1975 FRM omav

förrättningen. Trettonioklarhetfel ellerföranlettsrättelse hade av
förrättningenenlighet medregistrering ihänföras tillfall kunde att

tillförlitlighet eller påfastighetsredovisningens annatskulle äventyra
uppgiftsaknades detfallrättsoäkerhet. Iföranledasätt omsex

utfördes hadeundersökningenrättelse. Närtill ansökanorsaken om
bifallits.fastighetsdomstolen,fall trettonprövatssexton varavav

1982-1986. Rättelseperiodenundersökningen avsågandraDen
bifallits. dennahade Iansökningarfall. Tolvihade sökts sexton

förstaenligtfallenuppdelninggjordes ingenundersökning av
stycket. Det ärl0§ förstameningen i 15 kap.respektive andra

gjortsharrättelseansökningarsamtligaintressant att avatt notera om
fastighetsregistermyndigheter.statliga

kanundersökningarna nämnas:rättelsefall iexempelSom på

fel fastighetavstyckning från-
inteverkställdi tidigareingickstyckningslottdel menenav-

sammanläggningregistrerad
församfälldbehandlatshadefastighetsregleringvidmark somsom-

samfälld för störresigvisadefastigheterviss krets envara varaven
fastigheterkrets

marksamfälldandel ifastighetsservitut iotillåtet skapande av-
utövningsområdeti frågafelaktigtblivithadeutslag FDett omav-

servitutför ett
fastighetsgränsutgjordeintefastighetsbestämning gräns somav-

ofullständig ochIMföreträdesordning upprättats varavsom-
felaktig.

förbiträde LMV,medgenomförts,undersökning harliknandeEn av
tid.undertillämpatsbestämmelsenoftaklarlägga hur senareatt

till ochskickatsharenkätUndersökningen baseras på utsomen
Undersöknings-fastighetsregistermyndigheter.samtligabesvarats av

1986-1993.sjuårsperiodenperioden avser
statligaendastundersökningar detgjorda ärvid tidigareLiksom

gjortharrättelseAnsökanbestämmelsen.tillämpatharFRM omsom
period,fall under dennai 11meddelatshari 13 fall och utslag

bifallits.samtliga fall har
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Som exempel rättelsefall ipå denna undersökning kan nämnas
följande:

sammanläggning där inteckning tillkommit efter inskrivnings--
domarens yttrande
avstyckning från fel fastighet har medfört följdfel i för-senare-
rättning
vid fastighetsreglering har mark medtagits inte tillhört desom-
fastigheter ingått i regleringensom
vid klyvning intehar lagfart uppmärksammats viss delpå av-
fastigheten
oklarhet äganderätt till fastighetsbestämningvattenområde, harom-

skett
felaktig redovisning fastigheter vid ledningsrättsförrättningav-

och område fastighetpå har vid olika förrättningarett samma en-
överförts till olika fastigheter
fel i fastighetsreglering föregick avstyckning innebar detattsom-
blev fel till styckningslotterna.ägare

24.13.6 Konsekvenser bort 15 kap. 10 § FBLatt taav

författningsändringaroch

Rättelsemöjligheten i 15 lOkap. § FBL kan inte kvar närvara
fastighetsregistermyndigheterna avvecklas. Om de myndigheternanya
skulle få initiera denrätt rättelse i förrättningsbeslutenatt sorts som
bestämmelsen i 15 lOkap. § reglerar skulle myndigheterna inta dubbla
roller på helt främmandesätt förär svensk rättstradition.ett som
Frågorna blir då vilka konsekvenser upphävandet bestämmelsen får,av

det behövs formnågon initiativ till rättelse och hur dettaom annan av
i fallså skall konstrueras.

Det kan knappast komma i fråga någon myndighetatt externannan
tilldelas motsvarande har förrätt FRM finnsnärvarande. Detsom
ingen myndighet anledning kommer i kontakt medsom av annan
fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslut sådant sättett

det finns uppenbar möjlighetatt upptäcka de fel åtgärdasatten som nu
enligt bestämmelsen. 15 kap. 10 § FBL utformadär så FRM skallatt
kunna söka rättelse felnär uppmärksammas, något granskningsansvar
föreligger inte.
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undersökningarnaAv kan slutsatsen dras antalet rättelseärendenatt
enligt 15 kap. lO§ minskat håller sigFBL har och de påatt en

nivå. rättelsefallmycket låg samtliga de exempelI så pågott som av
kan förvänta sig det finns berättigatangetts att ettsom ovan man

egenintresse kanhos åstadkomma rättelse. Dessutomparterna att
omprövningsinstitutet 27 § användas i fall.FL del Av dessaen
anledningar kan det starkt ifrågasättas det verkligen behövs någraom
särskilda för fastighetsregistermyndigheten för-regler rättelse när
svinner.

flesta fel i registreringen. registre-De upptäcks samband med När
ringen myndighetsker del fastighetsbildning ochsom en av samma
handlägger situationerhela bör de med stödrättasprocessen som nu

15 kap. 10 bli färre.§ FBLav
förarbetena till 1969:128 872 framgårAv FBL prop. atts.

bestämmelserna i 58 och 59 kap. rättegångsbalken reglerarRB, som
de särskilda rättsmedlen resning och återställande försutten tid samtav
besvär domvilla, analogiskt tillämpliga fastighets-över synes vara
bildningsprocessen. för i frågamyndighet överklagaRätten att omen
sådana felaktigheter i 15 kap. 10 § reglerarbestämmelsen FBLsom
får dock uttömmande reglerad denna.anses vara genom

Även beskriv-försöker den fastighetsrättsligagöraattom man
ningen förvänta enskildaenklare det inte realistiskt sigär att att

alltid förstå blivit riktig.sakägare kan den och kontrollera den harom
gäller för domstolarna får det därför ankommaPå påsättsamma som

lantmäterimyndigheten allvarligauppmärksamma pågöraatt parterna
fel och informera möjligheterna i extraordinäråtgärda demattom
ordning.

fall extraordinära fullföljdsrätten innebäraI torde denmånga en
tillräcklig ventil för förhindra fel belastar fastighets-att att grova
registret.

kan invändasDet svagheten med de extraordinära rättsmedlenatt
möjligheten anlita i vissa fall tidsbegränsad tilldemär äratt att sex

månader efter vunnitdet beslutet laga kraft. skulle innebäraDetatt att
det fel i registret.svårt komma gamlaär att

Enligt 16 kap. tredje självmant11 § stycket kanFBL FDäven
besluta rättelse sådant fel i 15 kap. 10 § FBL. Dennaom av som avses
ofñcialprövning har sannolikt införts för fastighets-att garantera
registrets funktioner. Jag föreslår denna för fastighetsdomstolenrättatt
behålls. 16 kap. 11 § tredje därförstycket FBL behöver ändras.
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En samlad bedömning de möjligheter kommer tillståattav som
buds för vidta rättelse efter organisationsförändringen och efteratt
mina förslag enligt vid handen tillräckliga möjligheter tillattovan ger
rättelse finns 15även kap. 10 § FBL bort. sista handI blir dettasom
viktigt utforma de interna rutinerna i förrättningshandläggningenatt på

sådant allvarliga fel förebyggssättett i framtiden. fallatt För de där
fel uppkommit i förrättningsresultatet till följd tidigare för-attav
rättning påverkat förutsättningarna i förrättning, dettaochen senare
inte har uppmärksammats, bör det skapas möjlighet lösa dettaatt
problem på generellt Dettta diskuterassätt. i avsnitt.ett närmare nästa

24.14 Särskild anteckning i fastighetsregistret

24.l4.l Informations- och förenklingsbehov

l dag kan olika fastighetsbildningsmyndigheter utföra förrättningar som
påverkar förutsättningarna för varandra inom och geografis-ett samma
ka omrâde. Mina förslag innebär flera myndigheter skall kunnaatt
handlägga förrättningar i område och de för sig skallattsamma var
kunna registrera dessa i fastighetsregistret. Kraven på samordning
kommer öka och därmed också behovetatt lättillgänglig informa-av
tion förrättningar.pågåendeom

Fastighetsbildningslagen innehåller antal reglerett attsom avser
skydda rättighetshavare inte har ställning sakägare frånsom av
värdeförändringar fastigheten kan genomgå på grundsom av en
fastighetsbildningsåtgärd. Utgångspunkten för detta skydd är att
rättighetshavarna inte skall få förhindra ändringar i fastighetsindel-
ningen deras ställning kan försämrastrots att på grund säkerhe-attav

minskar i värde. ersättningarDeten utbetalas skall föranvändassom
kompensera rättighetshavarnaatt för den värdeminskning deras

rättigheter genomgår.
Skyddet konstrueratär i förstatvå I detsteg. utgörssteget ettav

regelsystem för värdering och ersättning går påut attsom om
fastigheten genomgår värdeminskning marköverföring ellergenom

åtgärd samfällighets- och servitutsátgärder rivningannan samt av
byggnad skallså värdeminskningen helt och hållet täckas ersätt-av
ning. Detta hindrar fastighetsägaren lider förlust.att I andra steget
kommer skyddet för inteckningshavaren in. Vid fastighetsreglering
föreskrivs huvudregel i 5 kap. 16 § FBL ersättningen inte fårsom att
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till LMVbetalasden skallfastighetsägarenfritt tillbetalas utanut
fastig-belastarskulderbetala deförprincip användasoch i att som

inte enbartfastighetenförförutsättning detta ärheten. En att svarar
fastighetfalletinteckning närärförsubsidiärt t.ex. ensomgemensam

ochfastighetsbildningslagenenligtavstyckningbildats genom
ifinns ägaresinte längrestamfastighetenavstyckningen sammaav

fordranförbl.a.fastighetinteckning kanhand. Utöver somsvaraen
betalaskallfastighetsägaregrundmed förmånsrätt påförenad attär av

samfällighetsföreningsfastighetsbildning ellervidtillersättning annan
samfällig-förvaltningomfattas lagenfordran denpå avomavsom

heter.
ersättningenmedgivande kanlämnarfordringshavaresamtligaOm

fastighetenBesvärastill fastighetsägaren.direktbetalas enavut
övrigatillmedgivande ägareinteckning krävs även avavgemensam

ellerinnehavare panträttochbesvärade fastigheterinteckningen avav
ochservitut-rättighet inteinskrivenmedfordringshavareannan
likamedfastigheternaflerai ellergällernyttjanderätter, avensom

inteckningen.deneller rätt änsämrerätt gemensammasom
väsentligenregleringeninte ärbehövsMedgivande rättsägare omav

idagoskadlighetsprövning görsför honom. Dennabetydelse avutan
inhämtas. ImedgivandebörkreditsäkerhetenVid tvekanFBM. om
fungera påpraktiken skulleiförfarandetförutsågförarbetena attman

beträffande mångasåoskadlighetsprövningFBMså görsätt att
förrättigheterför demedgivandeskaffarmöjligt ochrättigheter som

väsentlig betydelse.interegleringenvilka är utan
intekanskall urholkasinterättighetshavarnaförskyddetFör att

förättningenutanfördetta gäller ävensakägarna komma överens om--
ersättningsreglerna änvärderings- ochfrån annatgöra omavstegatt

medgerreglerasfastigheteri de attfordringshavarnaeventuella som
18 § FBL. Deti 5 kap.finnsdettaBestämmelsernadet görs. om

i värdeminskarfastighetinte enbart dendetinnebär är somatt som
denFörklaringenökar. ärfastighetden attberörs ävenutan som

medförenadvärdeminskningen ärersättning skall kompenserasom
Ersättningen såi värde.minskarfastighet attför denförmånsrätt som

inteckningarna,förmånsrätterhåller bättre änförbi, ochsigsäga tar
grundfordranför påförmånsrätt1970:990enligt lagen avom

i denrättighetshavaredeAlltså kan ärfastighetsbildning. även som
inteersättningen ärbevakaintresssefastighet ökar ha attattavsom

in-Finns detfastigheten.värdeökningen pástörre än gemensam
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teckning gäller regler medgivande tidigare redovisats.samma om som
Även här kan FBM oskadlighetsprövning.göra

Enligt 5 kap. l6 § FBL skall skyddet för fordran gäller medsom
särskild förmånsrätt beaktas ofñcio FBM. På grund dettaex av av
måste FBM kontrollera fastighetens inteckningsförhållanden vid
tidpunkten för ersättningsbeslutets meddelande. utskrift frånEn
fastighetsdatasystemet visar förhållandena beslutsdagenpå utgörsom
inte tillräcklig kontroll. Inskrivningsmyndigheten kan då haen en
ansökan inteckning inte beslutats. tillännu Fram dess attom som
inteckningsansökan registrerats, kanske dagar denett par senare, syns
inte i inskrivningsregistret. inteckningenNär väl har beviljats och
registrerats har den emellertid företrädesrätt från den inskrivningsdag

den inkom. Denna dag kan ligga i tiden före fastighets-som
bildningsmyndighetens beslutsdag. krävs därförDet kontrolle-FBMatt

med personalen efterpå IM 12.00 den dagen det finnsrar om
inteckningsansökannågon i inneliggande balans den aktuellarörsom

fastigheten. Att sådangöra kontroll tidsödande både förär ochIMen
FBM. Om bristerFBM i kontrollen inteckningsförhållandena ochav
fordringshavaren på grund härav lider skada kan bli skade-staten
ståndsskyldig enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen 1972:207.

Merparten de skadeståndsärenden förrättningsverksam-rörandeav
heten aktualiserats hos Justitiekanslern under den tidensenastesom
handlar brister i kontrollen inteckningsförhâllanden. Ytterligareom av

svårighet i detta sammanhang det kan uppkommaären att nya
inteckningar under tiden från och med dagen för ersättningsbeslutet till
dess beslutet vinner laga kraft och registrering sker i fastighets-
registret. dessa fallI saknas överhuvudtaget möjlighet för FBM att ta
hänsyn till inteckningarna. Fastighetsägaren har i dag ingen laglig
upplysningsplikt underrätta FBM inteckningsansökningar underatt om

ärendeförrättning.pågående nyligenI avgjort hos Justitiekanslernett
Beslut den 30 1994 har emellertid förklarats skadestånds-statenmars
skyldig föräven sådan inteckning sökts och beviljats i fastighetsom en
efter det förrättnigen avslutats innan den registrerats. vilkaatt Påmen
juridiska grunder påtagit sig detta framgår dock intestaten ansvar av
beslutet eller handlingarna i ärendet. Av ll kap. 8 § framgårFBLav

bestämmelserna i 5 kap. FBL ersättningatt mellan sakägare ägerom
motsvarande tillämpning vid klyvning. ll kap. 9I § FBL regleras
frågan delägarnas dispositionsfrihet vid klyvning. Delägarna kanom
träffa överenskommelser de materiellasätter reglerna i 5 kap. 10-som
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därförfinnsstyckebestämmelsens andra12 spel.§§ FBL I enur
innebördentredje med18 och styckena,till 5 § andrahänvisning kap.

fastighetsandeloskadlighetsprövning ske ägareskall näratt vars
för fordran.lämnar samtycke svarar

Även fastighetersamfälld för fleraavstyckning markvid ärsomav
in. 6 kap.panträttsskyddetinteckning träder Iförfastighetoch svarar

sådanbestämmelsefinnsl6§ andra stycket JB att av-enomen
Fastighets-inteckning i stamfastighet.förstyckning inte svarar
relaxeras.fastighetenprincip deninnebär alltså ibildningen att nya

beloppdetinteckningshavarna krävsskyddaFör att ettatt svararsom
avstyckasskallmarkandel i denfastighetensvärdetmot somav

fördelasskall sedan på sätttill Beloppetbetalas in LMV. somsamma
inbetalning de borgenäreringenfastighetsreglering. behövsvid Det om

fåravstyckning skestamfastigheten medgerhar i utanpanträtt attsom
inteckningfastigheteninbetalning Besvärasgörs.att av gemensam

fastig-frånmedgivandefastighetsregleringsfallet,ifordras, liksom
förföreskrivs§i 22 kap. 11 JBfordringshavarehetsägare och som

marksamfälldavstyckning frånintebrukarrelaxation. Normalt
rubbas.säkerhetenstamfastighetvärdeminskninginnebära sådan attav

avstyckningenfordras inte är väsent-Medgivande rättsägaren omav
för honom.ligen betydelseutan

ocksåoskadlighetsprövning närskallFörrättningslantmätaren göra
i lagenll §enligt bestämmelserför fordranfastighet svarar

16 §§13 ochlegalisering,äganderättsutredning och1971:1037 aom
ledningsrättslagen13 och 14 §§1973:1149anläggningslagen samt a

1973:1144.
marköverföringöverenskommelsefastighetsreglering harVid omen

fastighets-för ansökanfrån tidpunktenredansakrättslig rättsverkan om
Detbindaöverenskommelsen ägare.reglering att en nyansesgenom

förvärvaför skallintresse dendärförkan stort ensomvara av
ansökanfastigheten berördfastighet få reda äratt omenavom

fastighetsreglering.
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24.14,2 Förslag anteckning sökt förrättningom om

möjlighetEn komma tillrätta med det informationsbehov finnsatt som
införa anteckning i fastighetsdatasystemetär det enkelt ochsåatt atten

tillförlitligt går utläsa huruvida ansökan förrättning äratt en om
anhängiggjord, fördatum ansökan, diarienummer och vilken myndig-
het handlägger förrättningen.som

sådan anteckningEtt påbörjad fastighetsbildning skulle tillom vara
för förrättningsverksamheten och för allmänheten förstärkanytta samt

registrens publiceringsfunktion. börDet redan här påpekas syftetatt
fylla de olikaår behov redovisats tidigare och dessa ställer iatt som

viss olikamån krav hurpå anteckningen i fastighetsregistret skall
utformas.

Förrättningsverksamheten kan lättare samordnas dengenom
grundläggande information anteckningen Risken för felsom ger. som
beror fastighetpå berörd olika förrättningarär kanatt en av som
påverka varandra minskar.

För fordringshavare kreditgivarnaoch tidigt stadiumpå såatt ett
möjligt skall information fastighetsbildningsåtgärdersådanasom om
typiskt innebär risk för förändring fastighetens kreditvärdesettsom av

förrättningstypenmåste i vissa fall. anteckningen skall därförAvanges
särskilt framgå ansökan fastighetsbildningen fastighets-om om avser
reglering eller klyvning och den sökta åtgärden kan innebära risk för
väsentlig värdeföråndring. Därigenom kan anteckningen fungera som

varningsmeddelande och förses med rättsverkan denett mot som
förvärvar fordringsrätt med säkerhet i inteckning beviljats påen som
inskrivningsdag infaller efter det anteckning gjorts i fastighets-attsom
registret. Jag bedömer värdeförändringen i allmänhet inte haratt

betydelse vid fastighetsregleringän och klyvning ochannatsamma
därför motsvarande interegler behövs för andra åtgärder.attanser

Anteckningen således offentligt fastighetengör i fråga riskeraratt
genomgå värdeföråndring vid fastighetsreglering och klyvning.att

Fastighetsägaren kan efter detäven anteckningen införts i registretatt
inteckning i fastigheten. Kreditgivaren får kreditenta ut nären ges

utöka sin kreditanalys och bedöma inteckningen kan godtasom som
säkerhet för krediten med hänsyn till den påbörjade förrättningen.
Kreditgivaren kan då inhämta upplysningar fastighetsägaren.av
Framför allt förutsätter det förrättningslantmätaren lämnaratt
information den fastighetsbildning kan komma genomföras.attom som
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förutsätts,kreditgivarna alltså dekrav ställsDet på är att genomsom
delfrån fastighetsdatasystemet,utskrift gravationsbeviseller taetten

finns fastigheten.anteckningden eventuella påsomav
oskadlig-vidlantmäterimyndigheten sinförslag innebärMitt att

18 får underlåtahetsprövning enligt 5 kap. 16 och §§ FBL att ta
efterinfallerinskrivningsdagtill inteckningarhänsyn sökts på somsom

kreditgivarei registret.förrättning antecknats Dendet ansökanatt om
inte räkna medkredit inteckning kanmed sådan attsom ger en en

i värde ochfastigheten minskatskadestånd från förerhålla staten att
Lantmäterimyndighetensi ersättningsbeloppet.han inte fått del

tillhärigenom reducerasinteckningsförhållandena kankontroller enav
rimlig nivå.mer

för antagandetbedömning finns inga skälEnligt min det att
rättsverkanförrättning och deninförandet anteckning söktomav en

skullefastighetsreglering klyvningvid ochskall följa dettasom av
oönskatlânemöjligheterfastighetsägarens påkomma påverka ettatt

sätt.
vidfastighetsregistretanteckningen i kommersärskildaDen

fastighetskall köpafastighetsreglering denansökan att enge somom
sig kunskapvarning bör skaffa överens-han närmareatt om enen om

marköverföring från fastigheten.träffats Köparenkommelse har om
därför intei fastighetsregistret och kanförutsätts del innehålletta av

i förhållandet.god troanses vara om
inte iförslaget innebäranteckning denEtt typ avserav som

ifastighetsregistret.funktion tillförs Jaggrunden någonatt menarny
kompletteringbehövliginformation förstället dennaatt avensvarar

publiceringsfunktion.registrets
uppgick budgetåretfastighetsregleringsåtgärderAntalet avslutade

endastklyvningsåtgärder199293 till 10 000 antalet avslutadeochca
fastig-handläggningstider avseende200. Medianvärdet förtill cirka

vidrespektive tio månaderhetsregleringar klyvningar sjuoch var
000ungefär 6innebärstatliga fastighetsbildningsmyndigheter. Det att
denpromille alltid berörs3 000 000 fastigheter dvs.totalt två avav

frågafastighetsregistret detsärskilda anteckning i är omomsom anger
fastighetsreglering eller klyvning.
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Så anteckningen i praktiken24.143 fungerar

utskrift frånbildskärm ochAnteckningen skall alltid påsynas
begär ifastighetsdatasystemet vilken informationoavsett man

Anteckningen ifastighetsregistret inteckningsregistret. skalleller
förrättning registre-princip i ansökanläggas samband med att om

ras.
lantmäterimyndighet statlig ellerskall ankomma denDet på

iförrättningen in anteckningenkommunal handlägger läggaattsom
vid anhängiggörandetfastighetsregistret. kan redansvårtDet attvara

vilka fastigheter de söktaansökan berörsavgöra aven somav
åtgärderna. Ofta den berörda kretsen under gång. Detutökas resans

därför viktigt lantmäterimyndigheten har skyldighet läggaär attatt en
fastighetanteckningen sökt förrättning det klartså är attsnart enom

förrättningar har intebli i förrättning. Allakan tänkas berörd en
i samfälldintresse för kreditgivare. Vid fastighetsreglering görssom

det frågamark där antal fastigheter delägare kanärett stort vara om
intresse förvärdeförändringar inte har beaktansvärtså detsmå att

Lantmäterimyndigheten skall därför ha friheteventuella kreditgivare.
iförrättning åtgärdenunderlåta anteckna vilkenatt att typ avserav

sådant fall.
anteckninghänder lantmäterimyndigheten inte förVad omenom

fastighetsökt förrättning berördpå en
fastighetsregistretsUr samordningssynpunkt och med tanke

publiceringsfunktion naturligtvis brist. oskadlighetspröv-det Förär en
ningen anteckningen innebäroch de rättsverkningar knutna tillärsom
bristen förhållanden.rättsläget detsamma under nuvarandeäratt som

fastighetsregleringanteckning förrättningOm söktom som avser
klyvning fastighetsregistret visseller har lagts i dag måsteen

oskadlighetsprövningen tilllantmäterimyndigheten företaavvakta att
dess inskrivningsregistret till med denna dag.uppdaterat och Iäratt
praktiken kan det fråga har balanser dagarIM på någraattvara om
och inte för förrättningshand-detta torde olägenhetnågonutgöra större
läggningen.

Anteckningen sökt förrättning bort antingen detmåste närtasom
framgår ifastigheten inte längre berörd förrättning elleräratt av
samband med förrättningen registreras. särskild funktion kanEnatt
byggas i datasystemet hindrar anteckningen kvar.stårattsom
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Enligt den information erhållits från CFD finns intedet någotsom
datortekniskt problem införa anteckning den föreslås.att typen av som

24.14.4 Kostnaderna för införa anteckningenatt

bedömerJag förslaget medför begränsade kostnader. Självaatt
införandet anteckningen kan uppskattas i cirka femanspråktaav
minuter. Under förutsättning 30 000 ärenden och timkostnadav en om
250 kr, inklusive 100 i overheadkostnader, kostnadernauppgårprocent
till 750 000 kr. Till detta kommer engångskostnader för ändringar i
dataprogram.

24.145 Författningsreglering

Förslaget anteckning påbörjad förrättning förutsätter lagregle-om om
ring. En bestämmelse införasmåste där det framgår lant-attny
mäterimyndigheten vid sin prövning enligt 5 kap. 16 18och §§ FBL
inte beaktar inteckningar sökts inskrivningsdagpå infallersom som
efter det ansökan fastighetsreglering eller klyvning antecknatsatt om
i fastighetsregistret. förslagetI till lag ändring harFBLom av en
sådan bestämmelse införts i 5 kap. 18 § hänvisningFBL. En till dena

paragrafen behövs i ll kap. 9 § FBL. kommer vidareDetnya att
behövas föreskrift i fastighetsbildningskungörelsen atten om
anteckningen skall föras in i fastighetsregistret. föreslagnaDen
anteckningen innebär ändring innehållet i fastighetsregistreten av
vilket kräver reglering också i fastighetsregisterkungörelsen. Vidare
krävs det ändringar i gravationsbeviskungörelsen för anteckningenatt
skall återfinnas i gravationsbeviset.

24. 15 Arkivfrågor

Arkivfunktionen innehåller flera beståndsdelar, förvara förrättnings-att
handlingarna och registerkartorna, hålla dem tillgängliga föratt
användarna, vårda arkiv och kartor och mikrofilma elleratt annat

reproducera innehålletsätt till medium.annat
finnsDet antal utgångspunkter för hur arkivfrågan skall lösas.ett

praktiskEn sådan detär naturligtär arkiven ligger däratt att
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förrättningarna deförrättningarna utförs. handlägger störstaDe ärsom
förrättningsarkiven.användarna av

detsamlade. kanarkiven hålls AnnarsutgångspunktEn är attannan
olikafastighet finnsförrättningsakterna för och påhända att en samma

fastighet.bildfå samladställen. dåDet svårtär att enen av
flytta arkiven beaktas.Slutligen kostnaderna förmåste att

Omolika historiska orsaker.Arkiven i uppdelade grunddag påär av
avvägningsfråga mellan kost-flyttas bliarkiven skall detmåste en

praktiska utgångspunkterna.nadsskäl och de
uppgiftha tillområdesansvarig skall ocksåmyndighetDen ärsom
förinnebär övergripandearkivansvarig. Det attatt varsvaravara

arkivhällning. liggerför rationell Detarkivhandlingarna finns och en
förhållandenai myndighetens utifrån lokala göraatt enansvar

lämplig avvägning mellan debedömning fram tillhur kommerman en
redovisats.olika utgångspunkter som

avvecklas kommerfastighetsregistermyndigheternade statligaNär
lantmäterimyndigheternaarkiv i princip föras till dederas överatt nya

förlantmäterimyndigheteri länen. Framtida kommunala ansvarar
arkiven fysisktinte tillarkiven i sina områden. behöver ledaDetta att

flyttar.

24.16 Sammanfattning

fastighets-för registreringenLantmäterimyndigheterna avsvarar
registrering vidbildningen. Registrering enligt principenskall ske om

källan.
framtiden kommakommunala myndigheter i kanDe att svarasom

lantmäteri-för fastighetsbildning de statligaskall på sätt somsamma
denna.registreringen innebärmyndigheterna för Det attsvara av

fastighetsregistreringför fastighetsbildning ochgränserna samman-
faller.

vissaPrincipen registrering vid medelkällan uppnåutgör attettom
registeraktualitet ochmål handläggningstider, högrekortaresåsom

lägre bibehållen teknisk rättslig kvalitet.kostnader med och
detTill handläggningssystem finns interndess böratt vara ennya

villorganisationsfrâga för lantmäterimyndigheterna deavgöraatt om
genomföra principen registrering vid källan omedelbart t.ex.om

låta förrättningslantmätaren, eller förrättningshandläggaren,attgenom
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sköta registreringen eller myndigheten vill genomföra integreringenom
stegvis och i första låta speciell videnhet myndighetenetappen en

Ävensköta registreringen. kontrollfunktionenens utformning vid
införing i fastighetsregistret blir intern fråga för lantmäterimyndig-en
heterna inom för de riktlinjer det lantmäterverketramen som nya
fastställer.

Med nuvarande handläggningssystem blir organisationen av
registreringsuppgifterna avvägningsfråga mellan de vinster kanen som

med integreringnås fördelarnaoch med den nuvarande specialise-
ringen för kvalitetsmålen.uppnå Jag det viktigtäratt att attanser
redan från början registreringen del och avslutandeettse som en av
led i fastighetsbildningen. Integreringsarbetet påbörjas omedel-måste
bart och jag föreslår det målmedveten utbildnings-görs ochatt en
förändringsinsats i lantmäterimyndigheterna.

Även i framtiden kan statliga och kommunala lantmäterimyndig-
heter komma inom geografiska område. Propositionenatt agera samma
En organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhetny m.m.
199394:2l4 frånutgår säkert för registreringatt ett system av
fastighetsbildningsbeslut innebär endast myndighet kan haatt en

för registerinnehållet inom visst geografiskt område. Jagansvaret ett
detta inte hindrar flera för uppgifter i fastighets-att attanser

registret.
Den analoga registerkartan ikan princip bara finnas och föras i

original ställe.på finnsFör närvarande inte registerkartorna iett
digitaliserad form överallt. myndigheterDe fattar beslutsom som
medför uppgifter skall föras registerkartan intepå dessutomäratt
sammankopplade i datorsystem olikaoch de datorsystemett som
används inte standardiserade. Principenär registrering vid källanom
kan därför inte tillämpas förandet registerkartan flera aktörernärav

verksamma inomär och geografiska område. Först närett samma
registerkartan finns tillgänglig i digital form eller GFI har införts kan
denna registreras vid källan.

Alla myndigheter kommer föra uppgifter i fastighets-attsom
registret har för uppgifterna korrekta och förs iär rättattansvar
tid. Registeransvaret kommer, delat. myndighetEnattsom nu, vara
skall emellertid ha huvudansvaret för varje geografiskt område.ytterst

enskildeDen skall kunna sig tillvända den områdesansvariga
myndigheten frågor.med Områdesansvaret innefattar samordnings-ett

för förrättningsåtgärder i området och övergripandeettansvar ansvar
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iuppmärksammasfelaktigheterbrister ochvidtasför rättelse näratt
hamyndigheten skallområdesansvarifastighetsregistret. Den ansvarga

förrättningsarkivet.för
försärskiltmyndigheten harområdesansvariga attDen ett ansvar

kanområdesansvariga myndighetenregisterkartor. Denföra analoga
kommu-detellermed kommuner, ärträffa överenskommelser enom

ilantmäterimyndigheten länet,lantmäterimyndighet mednal attom
för-registreratharajourhålla registerkartan. Dendessa skall som

i formregistreringsunderlagrättningen lämnar över t.ex.ett av en
skallRegisterkartanmyndighet.förrättningskartan till dennakopia av

fastighetsregistret.i Dettaanslutning till införandetiföras omedelbar
förmyndigheterolikadetbör upprätthållas ärkunna även somom

tillämpasrutinerSärskildaregisterkartan.fastighetsregistret respektive
vilken dagkommermyndigheternainnebär överensatt omsom

samtidigt.utför denförhand ochregistrering skall ske på
Även i princip harområdesansvariga myndighetenden ansvaretom

rationellatillframkommaregisterkartan det angelägetför är att
redovis-vidfinnsdubbelarbeteproblem medlösningar detpå som nu

kommunaladeregisterkartan ochfastighetsindelningenningen påav
tillledakonstruktivt samarbete börstorskaliga kartverken. Ett att

försvinner. Medskuggregisterkartorochdubbelarbetet reduceras
storskaliga kommu-skikt i denregisterkartantillhänsyn utgör ettatt

vissaanledning låtafinnasi kan detnala primärkartan tätorterna att
skall ordnassamarbeteregisterkartan. dettaajourhålla Hurkommuner

i länen ochlantmäterimyndigheternaförbli föremål samråd mellanbör
kommunerna.

tillförlitlighet intefastighetsregistretsmin bedömningDet är att
iregistrera ochflera kanaktörerbehöver grundpåäventyras ettattav

samordningengeografiska område. underlättaFör att avsamma
pågående förrättningarkunskapförrättningar och aktörerna omge

införs fastighetfastighetsregistret såanteckning i påföreslår jag att en
förrättning.bedömer den berörsförrättningslantmätaren attsnart av en

utskrift och iVISA-bild elleralltidAnteckningen kommer påupp
gravationsbevis.

sökta åtgärdensärskilt framgå denanteckningen skallAv avserom
risk förinnebärafastighetsreglering klyvning och kan kommaeller att

fungeraAnteckningen skallväsentlig värdeförändring. ettsom
vissa fordrings-förses med rättsverkanvarningsmeddelande och mot

oskadlighetsprövningen.förhavare, vilket ha betydelsekommer att
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Mitt förslag innebär nämligen lantmäterimyndigheten vid sinatt
oskadlighetsprövning får underlåta hänsyn till inteckningaratt ta som
sökts inskrivningsdagpå infaller efter det anteckningattsom om
ansökan fastighetsreglering eller klyvning registrerats fastighets-iom
registret.

Information planer, byggnader och adresser ihophör och iärom
grunden kommunala angelägenheter. Förutsättningarna för kommu-

för registreringöver i plan-, kvarters- ochatt ta ansvaretnerna
adressregistren varierar. förutsättningarDessa förbättras allt eftersom
kommunerna i uppbyggnaden ajourhållningenochengageras av
basregistret byggnader.över En generell reform där för dessaansvaret
delregister överförs kommunernapå bör dock Tills vidare skallanstå.
det för dessa registreringsuppgifter ligga denyttersta påansvaret
lantmäterimyndighet har i geografiskt område.ansvaret ettsom
Kommunerna får emellertid, de önskar, själv föraså rätt attom
adress- och kvartersregistren planregistret i den del detsamt som
ankommer kommunenpå fatta beslut ovillkorligaDenna rättatt om.
bör i utvecklingen registrering vid siktkällan. Påett steg motses som
bör det bli skyldighet för kommunerna föra in uppgifter iatten
planregistret.

Även de statliga myndigheter fattar beslut eller vidtar åtgärdsom
gäller uppgifter skall föras i planregistret skall föraha rättsom attsom

in dessa själva. En utveckling särskilda delregister i fastighets-mot
registret, förs de myndigheter fattar besluten blir dåsom av som
naturlig.

kommunerNär statligaoch myndigheter för in uppgifter i plan-
registret kan uppgiftermotsvarande registerkartan föras denav
myndighet har i området. de fall finnsl det modernaansvaretsom
registerkartor uppbyggda med olikaär deloriginal kan rutinersom
införas möjliggör för de beslutande myndigheterna föraattsom
deloriginal för bestämmelseredovisningen.

Införingar i planregistret beror ändringar i fastighetsindel-påsom
ningen skall utföras den myndighet handlägger den fastighets-av somA
bildning föranleder ändringen enligt principen registrering vidsom om
källan.

Registrering till följd expropriations- och inlösenärenden skallav
skötas den myndighet har områdesansvaret.av som

En registermyndighetsuppgift införande avtalsservitutärannan av
och andra rättigheter i fastighetsregistret. föreslårJag det böratt an-
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uppgifterinskrivningsmyndigheten föra in samtligakomma IMpå att
inskrivnings-för såvälavtalsservitut behövs uppdateraattom som

registret fastighetsregistret.som
inte splittras flerasamfällighetsföreningregistret bör påFörandet av

lantmäterimyndig-statligahänder föreslås skötas enbart deutan av
heterna i länen.

LÄIF-besluten lantmäterimyndighetskall handläggas den somav
har områdesanvaret.

Även fristående frånnamnärenden uppkommer helt ensom
lantmäterimyndighetförrättningsåtgärd harbör handläggas den somav

områdesansvaret.
i första handkompletteringsärenden kommerRättelse- och att

lantmäterimyndighetaktualiseras i förrättningar.samband med Den
skyldighet handlägga dessahar i området har också attansvaretsom

vid förrättning.ärenden i sammanhangde kommernär änannatupp
Även föra instatliga myndigheter har sinakommuner och rätt attsom

vidta rättelsebeslut i plan-, adress- och kvartersregistren har rätt att
komplettering.och

myndighetPrincipen registrering vid skall denkällan somavseom
lantmäterimyn-fattat det grundläggande beslutet. Domstol prövarsom

lantmäterimyndighetdighets beslut får sitt beslut till denrapportera
nödvändigafattat beslutet och denna får vidtadet överklagadesom

i fastighetsregistret.åtgärder
innefattatidigare skall områdesansvaretSom nämnts även ansvar

för geografiskthållande och vård förrättningsarkivet inom ettav
förområdesansvariga lantmäterimyndigheten harområde. Den ansvar

till handlingarna finns för rationell arkivhållningkänna ochatt var en
i får myndigheten lösaområdet. Utifrån de lokala förhållandena
arkivfrågan avvägning mellan utgångspunkternagöra attgenom en

attarkiven förrättningarna utförs, skall hållasskall ligga där de
samlade och kostnadsskäl.

myndighetOrganisationsförändringen innebär möjligheten för attatt
10söka rättelse hos fastighetsdomstolen enligt 15 kap. § FBL

Ävenförsvinner. i fortsättningen uppenbara förbiseendefelkommer
felskrivningar stöd 26 §och felräkningar kunna medrättasattsom av

förvaltningslagen. bristfälligtAllvarliga fel beror besluts-påsom
underlag eller felaktig regeltillämpning får med stöd medrättas av

vilketextraordinära rättsmedel, kräver medverkan parterna.av
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Överklagande, instansordning25

fullföljdsbegränsningoch

ochi myndighetfastighetsverksamhetprincipbetänkandet ochI Kart-
försökaÖnskvärtjag uttalat det1993:99 harbolag SOU är attatt

kommerolika beslutinstansordningen för desamordna typer somav
anledningfinnsmyndigheterna detfattas de attsamt attatt av nya

fleröverklaga i tvåfinnas möjlighet ändet böröverväga attom
fullföljdbegränsningar.införaseller det börinstanser sättannatom
199394:BoU19, rskr.riksdagsbeslutet bet.bakgrundMot av

följerförändringarinriktats de199394:375 har arbetet pâ avsom
fastighetsregister- ochfastighetsbildnings-,sammanläggningen av

centrallantmäterimyndigheter. Enöverlantmätarmyndigheterna till nya
förlantmäterimyndigheterna kommerutgångspunkt är attatt ansvara

fastighetsbildningen.registreringen av

25. 1 Förrättningsbeslut

FBMFörrättningsbeslut25. 1.1 av

fastighets-handläggsför förrättningardeInom avsom nuramen
anlägg-fastighetsbildningslagenenligt FBL,bildningsmyndighet

1971:1037lagenningslagen ledningsrättslagen LL,AL, om
ÄULL 1987: 11och lagenlegaliseringäganderättsutredning och om

beslut kanantal beslut. Dessaexploateringssamverkan fattas ett stort
beslutgällerfastighetsdomstolen.överklagas till Detsammanormalt

förvaltning1973:1150enligt lagenbildande samfállighet omom av
intebeslutfå fall fattar FBM ärsamfälligheter SFL. I några somav

förordandegodkallelseöverklagbara, beslutt.ex avman,om av
föreligger.beslut jävsakkunnig syssloman, ellereller att
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25.1.2 Antal överklaganden

Fastighetsbildningskostnadsutredningen SOU 1990:9 uppskattade
kostnaderna för överprövning lantmäteriförrättningargrovt att av

uppgick till 18,5 mkr årligen. Beräkningen 500utgick från cirkaatt
förrättningar överklagas fastighetsdomstolen 70år och avgörattper

dessa 30medan återkallas förliks.eller Enprocent procentav annan
utgångspunkt för beräkningarna 25 vidare tillgåratt procentvar
hovrätten och prövningstillståndbegår högsta domstolenhosatt man
i 10 fallen.procent av

avsnitt1 15.5 ombudskostnader vid lantmäteriförråttningar harom
redogjorts bl.a. för antalet 1988-1992 föröverklaganden under och
kostnaderna för hantering i fastighetsdomstolenmål 199293. 1993av
inkom 584 mål talan fastighetsbildnings-beslutmotsom avser av
myndighet till fastighetsdomstolarna. Till inkomhovrätterna över-
klaganden i 193 fastighetsbildningsmâl under dessalår.samma
överklaganden torde inrym avvisningsbeslutöverklagandenäven mas av
och såväl ordinära extrarordinära överldaganden. Till högstasom
domstolen inkom 126 överklaganden, 91 utgjorde dispensmålvarav
dvs. begäran prövningstillstånd. bör dessaDet observeras attom
siffror alltså inte till intäkt förkan hur andel mål gårtas stor som
vidare från fastighetsdomstolarna respektive Uppgifternahovrätterna.
tyder antaletpå överklaganden till hovrätterna och domsto-högstaatt
len har ökat avsevärt.

25.2 Gällande instansordning för förättningar
från FBM

25.2.1 Fastighetsdomstolen

1969Sedan överklagas förråttningsbeslut till fastighetsdomstolen FD
första instans. Mål fullföljs enligt bestämmelserna i 15 kap.som som

FBL kallas fastighetsbildningsmål.
Särskilda regler fastighetsdomstolar finns i 1969:246lagenom om

domstolar i fastighetsmål EnligtFDL. huvudregeln i 3 § denna lag
består fastighetsdomstol, i princip skall finnas i varje lån, tvåsom av
lagfarna ledamöter, teknisk fastighetsrådledamot och tvåen
nämndemän. 3 § fjärdeI stycket den tekniske ledamoten skallattanges
ha teknisk utbildning och erfarenhet fastighetsbildning ellerav
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enligtmålframgårfastighetsvärdering. i lag4 § närAv attsamma
prövning själva sakenefter avgörssärskilda bestämmelser utanav

nämndemännen.fastighetsdomstolen domförhuvudförhandling är utan
fall domför meddomstolen i dessafastighetsbildningsmåll är en

föreligger mellani måletenighetlagfaren ledamot utgångennär om
intresseför allmäntövriga och företrädareklaganden sakägaresamt

medgäller detöverklagandet. Detsamma även närhörts översom
tillräckligt detbeskaffenhet avgörshänsyn till målets är att enav

tillsamtycker det.lagfaren ochledamot parterna
Om 9-12 §§ ifinns regler ifastighetsdomstolsjälva förfarandet i

förspecialbestämmelserVidare finns det kompletterandeFDL.
fastighetsbildningsmål i 16 kap. FBL.

fastighetsbildningsmålfrånBestämmelsernai 16 kap. FBL utgår att
grund FDhuvudförhandling.i i normalfallet efter PåFD avgörs attav

till delprövningenförhållande till och störstaöverinstans i FBMär
detför bedömningvarit föremålmaterial redan attsamtavser som

i 16 kap.material, finns reglerfråga skriftligthuvudsakligen är om
huvudförhandling.8 mål kan§ medger avgörasFBL utanattsom

saknaden kanHuvudförhandling kan underlåtas, antast.ex. om
för allmänteller företrädareför prövningen sakägarebetydelse samt

förbetydelseavgörandeförhandling.intresse inte sådan Avbegärt
stället.företasfrågan i praktiken det behövsär synom

utslag. Avsaken skerFastighetsdomstolens avgörande genomav
vadgrundasframgår utslaget skall på16 kap. l0§ FBL att som

handlingarnavadförhandling ochframkommit vid eller annansyn
fastighets-försärbestämmelseinnehåller i övrigt. alltsåDetta är en

principerfrån rättegångsbalkensbildningsmålen avviker omsom
jag iprinciper återkommermuntlighet. Till dessaomedelbarhet och

25.9.3.avsnitt

25.2.2 Hovrätten

utslag eller beslut,får fastighetsdomstolens närEnligt 17 kap. 1 § FBL
föreskrivnainte föreskrivet, till hovrätten. Deöverklagasärannat

rättegångsbalken7-9i 49 kap. §§fullföljdsförbudenundantagen är
fastighetsdomstolens beslut2får 17 kap. § FBLRB. Vidare enligt

2-4,6-9,första stycketenligt 15 2 §i fråga dit kap.överklagatssom
beslutinte överklagas. Dessa3 beträffande förtida tillträde eller 4 §§
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kännetecknas de beslut under eller formär rättegången någonattav av
interimistiska beslut.

Hovrätten normalt domför med lagfarnaär ledamöter. 13 §Itre
FDL teknisk ledamot skall ingå i hovrättensattanges en samman-
sätttning i fastighetsbildningsmål, såvida hovrätten inte finner att
medverkan den tekniske ledamoten uppenbart inte behövlig. Omärav
särskilda skäl finns kan tekniska ingå itvå ledamöter hovrätten.
Kompetensen för den tekniske ledamoten idensammaär som
fastighetsdomstolen.

Handläggningen i hovrätten i fastighetsbildningsmálen tänktär att
i huvudsak följa reglerna för besvärsmål i 52 Förfarandetkap. RB.
bygger skriftlig handläggning.på 17 kap. 3§ vissal FBL har
bestämmelser införts för reglerna till irättegångenatt anpassa
fastighetsdomstolen. finnsDet bl. särskild bevis,regel atta. en om

stället, får ipå hovrätten synnerligaendast skältasgenom syn upp om
föreligger.

25.2.3 Högsta domstolen

Reglerna fullföljd till högsta domstolen finns i 18 kap. FBL.om
Därutöver gäller reglerna i 54 kap. Enligt 18 kap. l § fårRB. FBL
hovrättens utslag eller beslut överklagas till högsta domstolen inteom

föreskrivet. Därmed fullföljdsbegränsningarär dels deannat avses som
finns i 54 kap. dels vad framgårRB, tredje istycket be-som av
stämmelsen, nämligen hovrättens beslut i fråga förtida tillträdeatt om
inte får tillöverklagas högsta domstolen.

Även förfarandereglerna i högsta domstolen har tillanpassats
fastighetsbildningsmålens karaktär och de tillämpliga ireglerna
56 kap. harRB kompletterats vissamed särbestämmelseri 18 2kap. §
FBL.
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förrättningsbeslut25.3 Andra

enligt EVL,förrättning25.3.1 i samband medBeslut

LOFOJVL och

medellerförordna lantmätareLänsstyrelsen kan personannan
enligtförrättningarhandläggaeller erfarenheterforderlig kunskap att

1980:894lagen1939:608 enskilda EVL3 kap. lagen vägarom
fiskevårdsom-1981:533jaktvårdsområden och lagenJVL omom

vägföre-utlåtandeFörrättningsmannenråden LOFO. ett omavger
tillkommafiskevårdsområde börrespektivening, jaktvårdsområde

Enligt 80 §stadgar.omfattning ochförslag till bl.a.stånd samt ger
framgårtill länsstyrelsen. Däremotutlåtandet överklagasEVL kan av
beslutandesjälvlänsstyrelseni LOFO det är4 § ochJVL äratt som

myndighet enligt dessa båda lagar.

enligt EVL,instansordning för beslut25.3.2 Gällande

LOFOochJVL

i frågalänsstyrelsens beslutkanEnligt 93 § andra stycket EVL om
tillbidrai vägförening,ingårskyldighet för fastighet, attsom

förrättning ellerförkostnaderföreningens betalakostnader, att
stadgari 87 fastställelse§ EVL,utredning, föreläggande avsom avses

föreskrifter, för-meddelandeändring i dessa,eller beslut omom
ellerför uppdragersättningentledigande syssloman,ellerordnande av

enligtbesluttill kammarrätten. Annatbeslut vägförening överklagasav
regeringen.tillöverklagastredje stycket3 skall enligt 93 § EVLkap.

vissa beslut läns-dockframgår93 fjärde stycket EVLAv § att av
förordnandebeslutgällerstyrelsen inte kan överklagas. Detta t.ex. om

beslutjävsfrâga. Länsstyrelsenssakkunnig ochförrättningsman ellerav
till kammar-överklagas32 LOFOfår 34 § §enligt såväl JVL som

rätten.
förvaltningsprocesslageni 33fullföljdsreglerna §allmännadeAv

regeringsrätten.tillföljer beslut får överklagaskammarrättensatt
instansordningenreformeringlagrådsremissenI Fortsatt m.m.av

Justitiedepartementetfråni förvaltningsdomstolarnade allmänna
överklagasskallenligt och LOFOföreslås beslut EVL, JVLbl.a. att

uppföljning detill första instans. Förslagetlänsrätten är avensom
i deInstansordningeni propositionentankar framförts m.m.som
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allmänna förvaltningsdomstolarna 199394:133 och i sin tursom
baserar sig på Domstolsutredningens SOU 1991:106 ställnings-
taganden. EVL kommer dessutom bli föremål för inomöversyn denatt

tiden,närmaste regeringens direktiv 1994:22. Med hänsyn till dettase
finns det ingen anledning för denna utredning lämna förslagatt om

instansordning för samtliga förrättningsbeslut.gemensam

25.4 Registreringsbeslut

25.4.l Grundläggande regler registreringom

En kortfattad redogörelse hur regelverket uppbyggt för fastig-ärav
hetsregistreringen har lämnats i avsnitt 24.2.l. den framgårAv bl.a.

det i 19 kap. 6 § FBL slås fast fastighetsregistreringenatt ankom-att
fastighetsregistermyndighetpå FRM och det i fastighets-4 §mer att

registerkungörelsen FRK framgår fastighetsregistermyndigheternaatt
har till uppgift föra fastighetsregistret. förslagDeatt lagts framsom
i avsnitten 24.9.l 24.9.2och innebär det blir lantmäterimyndig-att
heterna för föra fastighetsregistret,ytterst attsom attsvarar men
kommuner och statliga myndigheter också får föra vissarätt att
uppgifter i registret.

Enligt 19 kap. 2 första§ stycket införsFBL uppgift fastighets-om
bildning och fastighetsbestämning i fastighetsregistret på så sätt att
nybildad fastighet registreras och andra behövliga ändringar igörs
fastighetsregistret. Detta gäller, enligt 19 kap. 2 § andra stycket även

fastighetsindelningennär ändras eller dess beskaffenhetnär fastställs
i ordning i fastighetsbildningslagen.änannan som anges

fastighetsregistermyndighetsEn uppgift består alltså i löpandeatt
föra in uppgifter och ändra befintliga uppgifter i registretnya samt att
avregistrera uppgifter. Registreringen i sig innebär inget självständigt
beslutsfattande det är fråga faktiskt handlande.utan snarast en om

Varje registerenhet skall ha unik registerbeteckningen som
innehåller och registernummer. FRM beslutar intenamn om namn

åsätter endast registernumret.utan Gällande bestämmelser om
Ändringregisterbeteckningar finns i 7- 14 FRK. registerbe-av en

teckning medför alltid omregistrering. Omregistrering alltsåär em
åtgärd vilken normalt följer beslut fattas FRM ellerettav som av
någon myndighet. finnsDet antal särskilda registrerings-annan ett
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ochorganisationen fattas FRM,beslut i den nuvarande LMVavsom
i 16-18bl.a. med stöd reglerna §§ FRK.av

lantmäteri-följer blir detorganisationsförändringen detAv att nya
lantmäterimyndigheterna fatta dessa beslutkommerverket och attsom

myndig-och vissa statligai utsträckning kommunernågon ävensamt
heter.

25.4.2 kompletteringBeslut om

i olika avseenden beslutaFör har LMV och FRMnärvarande rätt att
praktikenfastighetsregistret enligt 16 § FRK.komplettering i I ärom

förslag innebär dels detfattar samtliga beslut. Mittdet FRM attsom
fortsättningen beslutar komplette-blir lantmäterimyndigheten i omsom

myndighetstatligring i fastighetsregistret, dels eller sådankommunatt
planregistret.för planregistret får kompletterarätt attsom

25.4.3 Namnbeslut

nödvändigtindelningen kan detändring i kommunalaEn den göra att
eller kvartersnamnbesluta ändring i berörda registerenheters trakt-om

fastighets-främja ändamålsenligregisternummer.och För att en
fattas. Föreliggerredovisning inrättande traktfår beslut av nyom

registernummer ändrassärskilda får ochskäl traktnamn, kvartersnamn
ändring i den kommunalai fall följdäven änannat som en av

nödvändigt för främjandetindelningen grund detoch på äratt avav
Kommunfullmäktige eller denändamålsenlig fastighetsindelning.en

enligtkomunfullmäktige därtill beslutarkommunla nämnd utsettsom
övrigt det19 kvartersindelning§ och kvartersnamn. 1 ärFRK om

enligt 17 § FRK. DennaLMV och beslutar traktnamnFRM omsom
lantmäterimyndig-lantmäteriverket ochuppgift ankommer detpå nya

heten efter organisationsförändringen.
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25.4.4 Beslut rättelseom

LMV och FRM belutar rättelse enligt 19 kap. § med stöd4 FBLom
18 § fastighetsregisterFRK. Fråga rättelse i enligt 19 kap. 5 §av om

FBL, rättelse uppenbar oriktighet till följd teknisktsom avser av av
fel, endast Mitt förslagprövas FRM. innebär det lant-attav nya
mäteriverket och lantmäterimyndigheten kommer fatta rättelse-att
beslut. Vidare får kommun eller statlig myndighet för planregistersom
besluta rättelse enligt 19 förstakap 4 § stycket oriktighetsådanom av

uppkommit till följd skrivfel eller förbiseende,sådantannatsom av om
felet hänför sig till uppgift kommunen eller myndigheten själv förtsom
in i registret.

25.4.5 Beslut partiell registreringom

19 3I kap. § tredje stycket regleras de formella förutsättningarnaFBL
för s.k. partiell registrering skall ske hinder beslutatt attutan av
eller vidåtgärd avslutad förrättning överklagas. innebär uppgiftDet att
med anledning förrättningen eller beslutet införs i fastighetsregistretav
i fråga sådan del uppenbarligen inte överklagandet.berörsom som av
Motsvarande bestämmelser finns i 34 § tredje stycket anläggningslagen

32och § tredje stycket ledningsrättslagen. FRM bedömamåste om
förutsättningarna för partiell registrering uppfyllda och hänsynär

därvidmåste till har möjligheterFD enligt 16 kap. 11 § FBLtas att
utvidga sin prövning till delar förrättningen inteävenatt ärav som

överklagade.
Beslut partiell registrering fattar fastighets-FRM med stödom av

registerkungörelsen och överklaga besluten följerrätten därav.att
Organisationsförändringen medför blirdet lantmäterimyndigheternaatt

kommer fatta dessa beslut.attsom

25.4.6 Beslut registrering i samfällighetsförenings-om

registret

Efter registrerasansökan samfällighetsförening statligahos den
fastighetsregistermyndigheten i det län där föreningens styrelse enligt
stadgarna har sitt framgårDetta 25säte. § lagen 1973:1150av om
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avskrivaförvaltning samfalligheter. kan beslutaFRM attomav
registrering. beslut överklagbara.ansökan eller Sådana ärvägra

LÄIF-beslut254.7

LÄlF-beslut, församlingsgräns enligt lagenändringdvs. beslut om av
iecklesiastik indelning1970:991 ändring i kommunal ochom

relativt ingående ifastighetsbildning redogjorts församband med har
fastighetsregistrering.kapitelavsnitt 24.l0.4 i det handlarsom om

för registrerings-25.5 instansordningGällande

beslut

25.5.1 Kammarrätten

enligt kungörelsenframgår 65 beslutDet § FRK talan motatt somav
gällerfattats till deteller överklagas kammarrätten. NärLMV FRMav

registrering samfällighets-fastighetsregistermyndighetens beslut om av
registreringförening, förvarigenom ansökan eller anmälanen om

avskrivits registrering får överklagas hos kammar-eller dessavägras,
samfällig-1973:1150 förvaltningenligt 67 i lagen§rätten avom

heter.
Övriga 25.4,redovisats i avsnittfastighetsregistreringsbeslut som

LÄlF-besluten,för tillmed undantag kan överklagas kammarrätten.
instans i instanskedjan för de allmännaandraKammarrätten, ärsom

länsrätt-kammarrätt-regeringsrätt, iförvaltningsdomstolarna dessaär
fall första vanligtdomstolsinstans. fortfarande kammarrättenDet är att

förvaltningsmyndighetersförsta domstolsinstans överprövarsom
frånbeslut. de flesta fall det sig beslut kommerl rör enom som

tillcentralmyndighet tidigare knutnaeller länsstyrelse. FRM var
lagrådsremissenlänsstyrelserna. den nyligen avlämnadel Fortsatt

reformering förvaltningsdom-instansordningen i de allmännaav m.m.
föreslagits regeländringar skallstolarna har sådana länsrätten prövaatt

bl.a. första domstolsinstans. avgörandedessa mål Länsrättenssom
skall först efterkunna överklagas till kammarrätten, prövasmen
prövningstillstånd.

sammansättning finns i 12§Regler kammarrättens lagenom
1971:289 förvaltningsdomstolar.allmänna Kammarrätten ärom
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normalt domför med lagfarna ledamöter och med vidsett tvåtre
avgörande frågor prövningstillstånd. förDetta gäller de málav om

i fråga.är Kammarrättsprocessen i huvudsak skriftlig.ärsom nu

25.5.2 Regeringsrätten

Kammarrättens beslut kan i allmänhet överklagas till regeringsrätten.
Detta gäller för registreringsbesluten och följer den allmännaav
bestämmelse finns i 33 § förvaltningsprocesslagen 1971:291. Avsom
35 § lag framgår besvär kammarrättensöver beslut i målattsamma ett

anhängiggjorts hos kammarrätten överklagande ellersom genom
underställning prövas regeringsrätten endast regeringsrätten harav om
meddelat prövningstillstånd.

25.5.3 Kammarkollegiet

tidigareDe omnämnda besluten ändring församlingsgränsom av som
fattarFRM enligt lagen 1970:991 ändring i kommunal ochom

ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning kan enligt 7 §
tredje stycket i lagen överklagas hos kammarkollegiet.

25.5.4 Antal överklagade registreringsbeslut

Kammarrätterna har endast registrerat sju överklaganden som avser
registreringsbeslut under perioden 1991-1993. har inte varitDet
möjligt på enkelt utsträckasätt undersökningsperiodenatt beroendeett

dessapå mål hanterats under sakkod varitatt för etten som gemensam
olikaantal måltyper. enkätundersökningEn har gjorts med LMV:s

hjälp. Fastighetsregistermyndigheterna fåtthar frågor hur mångaom
registreringsbeslut överklagats under sjuårsperiden 1987-1993.som
Enkäten har besvarats 20 24de statliga fastighetsregistermyndig-av av
heterna och 27 29 kommunala fastighetsregistermyndigheterna.av av

statligaDe fastighetsregistermyndigheterna har redovisat 17
överklaganden under perioden, dessa rättelsebeslut ochtreav avser

namnärenden. kommunalaDe myndigheternaresten har totalt redovisat
två överklaganden båda avsåg rättelsebeslut.som
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Merparten de överklagade namnärendena hänger ihop med denav
traktnamnöversyn och traktindelning beteckningsreformenav som

sker vid uppläggandet det fastighetsregistret. reform-Dettaav nya
arbete slutfört hösten 1995är och antalet namnärenden kommer därför
naturligen minska.att

Även LÃIF-besluten överklagas sällan. Uppgifter från kammar-
kollegiet för de visaråren det bara fråga någraärsenaste att om
ärenden varje år tabell 27.se

År 1990 1991 1992 1993

Antal ärenden 5 2 64

överklagade LÄlF-beslut.Tabell 27.

Sammanfattningsvis kan det konstateras antalet överklagadeatt
registreringsbeslut varje få.år Kvantitativt medförär det knappast
någon märkbar belastning handlägga dessa mål.att

25.6 Lantmäteriräkning

25.6.1 Gällande regler

förrättningenNär har avslutats inställtseller ansökaneller har avvisats
skall fastighetsbildningslnyndigheten eller förrättningsmannen vadange
sakägaren skall ibetala räkning. i 12Bestämmelsen § förordningenen
1971: 101l lantmäteritaxan från varjeutgår sakägare,attom numera

enligt kostnadsfördelningsbeslutet skall betala ersättning, fårsom en
räkning. denInnan nuvarande lantlnäteritaxan trädde i kraft 1972egen

utfärdades huvudräkning sakägarnaoch erhöll inbetal-enbarten
ningskort utvisade vad de skulle erlägga till statsverket. Närsom
förrättningskostnaden skall fördelas flera betalningsskyldigapå skall
det enligt föreskrifterLMV:s till lantmäteritaxan 1984:9LMVFS
framgå räkningen bl.a. vilken tillämplig, beräkningärtaxaav som av
ersättningen för förrättningen, grunderna för fördelningen enligt
ersättningsbeslutet och det belopp den betalningsskyldige skallsom
erlägga.

Om domstol ändrar fördelningen förrättningskostnaderna får denav
skall betala vad ursprungligenän debiterats honomsom mer som en
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tilläggsräkning mellanskillnaden. Anmärkning riktaskanpå även mot
sådan räkning.en
Enligt 17 § lantmäteritaxan anmärkning räkning utfärdadkan mot

fastighetsbildningsmyndighet överlantmätarmyndig-hosgörasav en
heten inom från räkningens förfallodag. Anmärkningveckortre mot
räkning utfärdats inom tid.hos verketLMV görssom sammaav
Överlantmätarmyndighetens beslut överklagas hos enligtkan LMV
18 förordning. enligt får inte§ beslut däremotLMV:s taxansamma
överklagas.

räkning enligt lantmäteritaxan betydelsefull rättsverkanEn har en
sakägaren. 16 § lantmäteritaxan kan utläsas sakägarenAvmot att om

inte har erlagt i räkningen angivna förfallodagen fârbeloppet den
utmätning ske för förrättningen harbeloppet. gällerDetta även om
överklagats eller anmärkning gjorts räkningen. Bestämmelsen ärmot

särskild föreskrift verkställighet för-sådan gör att enen om som
valtningsmyndighets enlighetbeslut direkt verkställbart i medär

i 3 exigibilitet hosreglerna kap. l § 6 utsökningsbalken. s.k.Denna
räkningen betalasakägaren således inte kan underlåtagör attatt
räkningen tvistemål hos allmänoch därmed den prövad ettsom
domstol.

föreslagna organisationsförändringen innebärDen över-att ett
medförklagandeled, överlantmätarmyndigheten, försvinner. Det att

reglerna i 17-18 lantmäteritaxan för anmärkning räkning§§ måstemot
ändras.

25.6.2 lantmäteriräkningarAntal anmärkningar mot

ÖLM. 521992 framställdes anmärkningar 205 räkningar hosmot
ÖLM till framställdes anmärkningbeslut överklagades 1993LMV.av

ÖLM. 68232 räkningar överklagades besluthos Samma årmot av
ÖLM till LMV.

anmärkningar i framtiden berorantalet kommer utvecklasHur att
till framtiden,del lantmäteritaxan kommer ihurpåstor att ut sese
avsnitt 20.2.1. ersättning enligt lantmäteritaxannärvarandeFör utgår

till taxekon-sakersättning eller tidersättning. Mina förslagsom som
struktion i fall debiterbar tid. utvecklingbygger samtliga En mot

flertidtaxa skulle med sannolikhet leda till över-stor atten ren
eftersomklaganden för olika uppfattningar skälighetenutrymmet om

tid förväntas för flestanedlagd kan öka. Genom de ät-att taxanav
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gärdstyper kopplas till takpris kommer överklagandefrekvensenett
sannolikt inte öka påtagligt.att

Även utformningen räkningarna förhar betydelse sakägarensav
möjligheter förstå vad har debiterats ihonom och detta tordeatt som
sin påverka antalet överklaganden.äventur

25.7 Europarådskonventionen och rättsprövnings-
lagen

25.7.l Artikel 6 i europarådskonventionen

Enligt artikel 6 i§ europarådskonventionen har till dom-rättenvar
stolsprövning civilahans rättigheter och skyldigheter ellerav an-
klagelse förhonom brott. torde helt klart tvisterDetmot attvara som
gäller äganderätten, förvärva, behålla eller använda egendomrätten att

civil inte bara rättigheter skyldigheterDet ochärnatur.anses vara av
enskilda,mellan vilka regleras civillagar, ocksåutanav som avses

rättigheter och skyldigheter förhållandenreglerar detgentemotsom
allmänna enligt förvaltningsrättliga Vad skalllagar. ansessom vara en
civil rättighet eller skyldighet således inte helt klarlagt detär även om
vuxit fram omfattande praxis från Europadomstolen på år.en senare
Avgörandet sker således i sista hand i varje enskilt fall genom
konventionsorganens tolkning.

25.72 Rättsprövningslagen

Pâ grund Europadomstolens praxis beträffande till dom-rättav
stolsprövning enligt artikel 6 i konventionen tillfällig iträdde lagen
kraft i juni 1988, lagen 1988:205 rättsprövning vissaom av
förvaltningsbeslut. giltighetstidLagens har sedermera förlängts till

1994.utgången Lagen enskild få förvaltnings-rättpart att ettav ger
ärende förhållande i 8rör något kap. 2 eller 3 §§som som avses
regeringsformen laglighetsprövat i regeringsrätten. Regeringsrätten kan

den faktabedömningäven överpröva och bevisprövning ligger tillsom
grund för beslutet. Rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som
innebär myndighetsutövning den enskilde, kan prövasmot annars av
domstol endast efter ansökan resning, inteoch skulle ha kunnatom

iöverprövas ordning. lagens tillämpningsområdeFrån harannan
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undantagits vissa beslut, bl.a. beslut skatter ellerrörtyper av som
avgifter 2 politiskase § andra stycket 6. Sådana beslut anses vara
ställningstaganden.

RÅRegeringsrätten hari notisfall, 1990 427, fråganprövatett not
rättsprövningslagen tillämplig räkning enligt lantmäteritaxan.påärom

Regeringsrätten uttalade regler avgifter till denatt statenom som
enskilde rättsligt faktiskt hänförseller kan tvingad erlägga tillattanses
betungande offentligrättsliga föreskrifter enligt 8 3kap. §som
regeringsformen skall beslutas riksdagen. Vidare uttalades attav
avgifter enligt lantmäteritaxan får sådana avgifter.utgöraanses
Regeringsrätten fann rättsprövnings-enligt 2 § andra stycket 6 äratt
lagen inte tillämplig avgift.sådanpå

25.7.3 Slutsats

tvist räkningEn utfärdad med stöd lantmäteritaxan tordeom en av
sådan tvist civil rättighet skyldighet artikelellerutgöra en om en som

6 i Europarådskonventionen Riksdagens fastställaskyddar. beslut att
grunderna för och regeringens reglerarätt närmare ärtaxan att taxan
visserligen politiska ställningstaganden. intekan be-Däremot en
dömning skäligheten utredningar vidtagits i förrättningendeav av som
och i övrigt den nedlagda tid enskilde påförts hänföras tilldensom
detta. Det kan därför konstateras läget, meddet nuvarandeatt
räkningar direkt verkställbara inte ioch kanär prövas annatsom som

administrativ ordning, inte tillfredsställande konventionssyn-än är ur
punkt.

25.8 Allmänna principer

Överklagande25.8.1 och instansordning

har länge relativtDet självklar huvudregelansetts att partsom en en
skall kunna sin sak prövad underinstans och därefterav en
fullständigt överinstans.prövad Prövning den högstaav en av
instansen har däremot krävt prövningstillstånd eftersom arbets-
uppgifterna för högsta instans främst begränsats till prejudikats-
bildning.
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klartEn uttalad princip i reformarbetedet har inompågåttsom
domstolsväsendet under varithar försöka få tillår ståndattsenare en
förskjutning tyngdpunkten i rättskipningen till den första dom-av
stolsinstansen. Bakom denna princip finns flera motiv. förstaDen
domstolsinstansen har uppgift till mål blir uttömm-att att ettsom se
ande förberettoch riktigt avgjort. förankringenDen lokalautrett samt

viktig i denna instans. Prövningen iär andra instans skall fungera som
möjlighet felaktigarätta avgöranden. andra domstolsinstan-Denatten
skall ha renodlad uppgift överpröva än omprövaattsen en mer snarare

och därigenom få tid till kompliceradeöver rättsliga avgöranden.mer
praktikenI det den andra instansen iär de allra flesta fall utgörsom

slutpunkten för domstolsprövningen. Reglerna domstolarnasom
sammansättning dessutom det blir billigaregör och enklareatt att
handlägga imål den första instansen.ett

Domstolsutredningen har i sitt betänkande Domstolarna inför 2000-
talet Arbetsuppgifter och förfaranderegler 1991:106 framhållitSOU

det viktigt skilja frågorär handläggs ipå domstol i förstaatt att som
instans frågoroch i första instans handläggs förvaltnings-som enav
myndighet. Jmfr l993l94zl33.även Ett mål gällerprop. som
överklagande förvaltningsmyndighets beslut har redan prövatsav en

gång det kommer till domstolnär och dessutom bör det beaktas atten
det därutöver finns omprövningsskyldighet för förvaltningsmyndig-en
heter, avsnitt 24.133, enligt förvaltningslagens regler.se

25.82 Fullföljdsförbud och prövningstillstånd

Anledningen till det kan finnas skäl införa begränsningar föratt att
överklaga kan i huvudsak isökas olika syften.två Detpart att ena

syftet minska domstolarnasär arbetsbörda och kostnaderna föratt
rättsväsendet. Det andra minska den tidär det erhållaatt tar att ett
lagakraftvunnet beslut och därigenom förhindraockså onödigaatt
kostnader och bekymmer uppkommer för parterna.

Tekniken fullföljdsförbud helt avskära möjligheten tillatt genom
ytterligare domstolsprövning efter första instans relativt ovanlig.är

förekommerDet framför allt beträffande vissa beslut fattas undersom
handläggningen mål. det finnsMen också fullföljdsförbud för andraav
beslut, talan kan inte föras fastighetsdomstolens dom i frågat.ex. mot

fastställande arrendevillkor i vissa fall enligt 8 33kap. §om av av

14-0725l6
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finnsovanligt detjordabalken inte heltDäremot detJB. är att
Iblanddomstolen.fullföljdsförbud och högstamellan hovrätten

för kunnaventilkombineras fullföljdsförbud med s.k.sådana atten
tillgodose prejudikatsintresset.

iprövningstillstånd hovrättenUtvecklingen införahar gått mot att
för tvistemålprövningstillståndfler målomráden. 1974 infördespå om

för felparke-ordning målmindre värden och 1989 liknande omen
förprövningstillstånd1993ringsavgift. Sedan juli har reglernal om

måltill omfatta12 utvidgatsdispositiva tvistemål i 49 kap. § RB att
12 §Vidare i 49 kap. RBtill basbelopp. harvärdenrör ett asom upp

föri brottmålprövningstillståndinförts bestämmelse atten om
tilltilltalade inte dömtstingsrätts dom denhovrätten skall närpröva en

för för vilket detfrikänts från brottpåföljd ellerböterän ansvarannan
fängelse.straff månadersinte föreskrivet svårareär än sex

sina övervägandenaDomstolsutredningen uttalade, vid om
för-i allmännaprövningstillstånd deinförande medett systemav

börprövningstillstånd i första handvaltningsdomstolarna, över-att
förvaltnings-minstför målgrupper harsådana prövatsvägas ensom av

avgjortshargälla för de ärendenmyndighet. Detsamma ansågs som
omprövnings-förvaltningsmyndigheter tillämpar kvalificeratettsomav

förfarande.
i föremål för allmänförfarandet hovrätten översynFrågor är enom

Hovrättsprocessutredningen 1993:04.Juav

domstolar25.8.3 Arbetsfördelningen mellan allmänna

och förvaltningsdomstolarallmänna

mellanfördelningen målfinns inte förDet helt striktnågon gräns av
förvaltningsdomstolarna.de allmänna domstolarna de allmännaoch

uttryckligen tillagtsFörvaltningsdomstolar får målbara pröva som
arbetsfördelningen påderas Ursprungligenkompetens. bygger

vaduppdelningen förvaltning, mellanmellan rättskipning och dvs. som
för förvaltning. allmännaskall uppgifter för domstol Deochvara

i tvistlösning mellanhuvuduppgift oftadomstolarnas har beståansetts
andra uppgifter,enskilda. Förvaltningsmyndigheterna blandhar, mera

varit enskilda och det allmänna. Deinriktade tvistlösning mellanpå
deförvaltningsdomstolarnas i sin formatsallmänna roll har atttur av

Både allmännaförvaltningsmyndigheternas beslut.överprövar
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domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar sysslar dessutom med
verksamhet innebär ingripande åtgärder från det sidaallmännassom

enskilda, antingen det fråga straffrättsliga ellerärgentemot om
administrativa frihetsberövanden. Enligt huvudregeln bådaprövar
domstolsorganisationerna sak- och rättsfrågor.

Regeringsformen innehåller inga arbetsfördelningenregler om
mellan allmänna domstolar och allmänna förvaltningsdomstolar.

Processen i de allmänna domstolarna enligt rättegångsbalken RB
i principär uppbyggd det finnspå Regelsystemet itvåatt parter.

förvaltningsprocesslagen FPL de allmänna förvaltningsdom-som
stolarna arbetar under anpassad tillär det vanligt med mål däräratt
det saknas till den klagar. Vid de allmänna dom-motparten som
stolarna handläggs domstolsärenden, inom för vad brukarramen som
kallas frivillig rättsvârd, enligt reglerna i ärendelagen, och dessa iär
första hand anpassade för enpartsförhållanden.

Också processprinciperna för domstolsorganisationerna olika.är
Förfarandet enligt RB bygger muntlighetsprincipen, omedelbar-
hetsprincipen och koncentrationsprincipen. Förfarandet enligt FPL är
i första hand skriftligt. Vad framkommer vid förhandlingsom en
kompletterar innehållet i det skriftliga material ingivits och detsom

förvaltningsdomstolenstår fritt döma sådant material intepåatt som
har åberopats vid den muntliga förhandlingen. Reglerna i kräverFPL
inte heller muntlig förhandling företasskall i sammanhang,att etten
dvs. koncentrationsprincipen iakttas.att

överväganden25.9

25.9.l Gemensam instansordning

Den föreslagna organisationsförändringen skilda instansord-gör att
ningar för förrättningsbeslut och fastighetsregistreringsbeslut inte är
lämpligt eller möjligt sikt. Dels skall fastighetsregistreringenpåens

del och avslutande led i fastighetsbildningen, delsett ärses som en av
det och myndighetär fattar besluten. Skilda in-en samma som
stansordningar skulle skapa risk för missförstånd tillledersom
rättsförlust för sakägare eller enskild har rättpart attannan som
överklaga.

Det ligger till handsnärmast vill åstadkommasom om man en
instansordning Överflytta deär ärendenattgemensam som nu
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till fastighetsdom-första instanskammarrättenöverprövas somav
principiellatillräckligt starkastolen. då det finnsFrågan någraär om

överklagandenainvändningar domstolarnade allmänna övertarmot att
Överklagandenajag kallar registreringsbesluten.avseende det avser

inte defaller normalt påtypiskt administrativa beslut och sådana
domstolarna handläggerallmännaallmänna domstolarnas lott. De
utvecklingenvisserligen domstolsärenden gårredan mot attmennu

föra bort ärenden från domstolarna.dessa
fastighetsdomstolen ochinte frånbortse över-Det går attatt

bakomliggande materialetinstanserna dethar hanteraatt genomvana
i fastighetsbildningsmål.handläggningen överklagandenav

domstolsprövningenkompletteringsärendenVid rättelse- och avser
förbedömningar förfång uppkommertill delövervägande av om

uppenbarhetsrekvisiteträttighetshavarefastighetsägare eller samt om
självklartinteckningar liggerföreligger. inverkanFrågor m.m.om

handlägga och iförvaltningsdomstolallmän domstolnärmare än att
fråga knappasträttslig prövning detövrigt innebär den ärtyp omav

problem för allmän domstol.något
det iblandtidigare pekatsrättelseärenden har påNär det gäller att

enligt 19 kap. 4 §rättelsermellangårsvårt gränsenär avgöraatt var
Fastighetsdomstolenenligt 10och rättelser 15 kap. § FBL.FBL

10 § ochenligt 15 kap. F BLhandlägger för närvarande rättelseärenden
gränsdragningsfrågor. detNärhar därför kommit i kontakt med sådana

direktregleringdennagäller rättelse enligt 19 kap. 5 § FBL är en
inskrivnings-l973:98motsvarighet i 9 lagentill bestämmelsen § om

orsakatsregister. strikt för skadorStaten har ett som avansvar
inskrivnings- fastighetsregister.tekniska fel i såväl som

partiell registreringVid frågoröverklaganden görrör omsom
förutsättningar förföreligger lagligadomstolen bedömningar detom

för deinte främmanderegistrering prövningoch denna ärtyp av
allmänna domstolarna.

och beslutavseende namnärendenHandläggning överklagandenav
delarderegistrering i samfällighetsföreningsregistret torde varaom

uppgifter.ligger längst ifrån de allmänna domstolarnassom
domstols-innebär överflyttning mältyp mellanAllmänt sett av en

problem förväntasalltid vissa övergångsproblem. kanDessasystemen
kunskapen inombli i fall. grundläggandemycket detta Densmå
finns alltså ingetsakområdet allmänna domstolarna.hos de Detär stor

villskulle bli kompetensproblemtyder detpå att ett om mansom
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början i fastighetsdomstolen.införa instansordning medgemensamen
Vidi försumbart.överklagade detAntalet ärenden år är närmasteper

får det dock haorganisationsförändring den föreslagna ansessomen
samtliga fattas debeslutvärde såett stort att gott som av nyasom

instansord-i ochlantmäterimyndigheterna kan överklagas sammaen
fråga litet antalning. det i praktikengällerDetta ärattoavsett om

faktiskt överklagas.beslut som
förfrån instansordning bör dockUndantag görasgemensamen

LÄIF-besluten. riketskammarkollegiet beslutargrundPå att omav
utredningar i andra indelnings-indelning i församlingar och även gör
landsting, har myndighetenindelningen i kommuner ochärenden, en

LÄlF-för överprövningenmycket speciell kompetens skötaatt av
administrativafråga typiskt beslut. Detbesluten. Det ärär om

ändamålsenligt försöka åstadkommaknappast att en gemensamnu
innefattar dessa beslut.instansordning överklaganden överävensom

bli förlitet. torde dockAntalet överklaganden här Det svårareär även
förvärva dettadomstolarna och upprätthålla kompetensen påatt

LÄlF-i avsnitt 24. 10.4, handläggningenområde. slutsatserna att av
förinomärenden inte bör förändras de handläggsså att ramen

förrättningen, förhindra splittrad instansordningskälengör attatt en
för förrättningen, bortfaller.beslut fattas isom

25.92 instansordningenSlopande led iettav

Vid flera tillfällen förts diskussioner vilka möjligheter det finnshar om
instansordningen överprövningen lantmäteriförrätt-korta vidatt av

ningar.
möjlighet i 94,En har bortLIövervägts, är attsenast tasom

prövningen i låta överklagas direkt till hovrätten.FD och målen En
ordning förrättningsinstitutet förändras i flerasådan skulle kräva att

möjlighetavseenden. uttalade i 94 sakägaren börLMV LI attatt ges
få ersättning för föreliggerombudskostnader vid detFBM om en
expropriationsliknande situation. tidigare finnsSom nämnts en
ingående redogörelse frågan och mittombudskostnaderom om m.m.
ställningstagande redovisas i avsnitt 20.2. frågan ombudskost-Just om
nader torde i sig inte för möjligheternaavgörande betydelsevara av

bort överklagandeinstans.att ta en
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Principiellt viktigare slopande prövningen i fastig-är att ett av
hetsdomstolen skulle stick i med de strävanden finnsgå stäv attsom
lägga tyngdpunkten i rättskipningen långt i instansordningenså ner

möjligt. Härtill kommer den lokala förankringen viktig medärattsom
hänsyn till den första domstolsinstansen kunna hållamåsteatt
huvudförhandling förrättaoch handläggningssättHovrättens skullesyn.
också behöva ändras. Sammanfattningsvis finns inga skäldet talarsom
för bort första instans.FDatt ta som

Teoretiskt skulle det möjligt minska antalet över-sett attvara
ochprövande instanser helt slopa prövningen i hovrättenattgenom

låta överklagande direktske till högsta innebäradomstolen. skulleDet
till tidigare förhållanden.återgång skulle emellertid stridaDetta moten

principen tyngdpunkten i rättskipningen ligga.skall Dessutomom var
skulle högsta domstolens arbetsbelastning vilketöka ytterligare, skulle
inkräkta prejudikatinstans.på rollen som

berövaAtt möjligheten fastighetsbildningsmålparterna att
prövade i högsta domstolen flera olika inte realistiskt.skälär Inteav
minst får det omöjligt möjlighetenavskära till prejudikats-attanses
bildning instanshögsta för fastighets-sådant rättsområdeettav som
bildningsmålen tillFrågor äganderätt mark ochutgör. ärvattenom
historiskt mycket centrala i rättssystemet.sett

25.9.3 Fullföljdsbegränsning eller prövningstillstånd

dettal utredningsarbete intehar framkommit tydernågot attsom
det finns behov generellt begränsa fullföljden till hovrättenett attav
för ytterligare beslut. följande avsnitt avsikten endastl ärtyper attav
i korthet peka vad möjligheten till prövningstillstånd kan innebära.

flesta företrädareDe de för hovrätterna utredningen harav som
varit i kontakt med fastighetsbildningsmålen få detsåäratt attanser
inte förefaller nödvändigt införa fullföljdsbegränsning arbets-att ur
belastningssynpunkt. överflyttning fastighetsregistreringsmålenEn av
till allmän domstol kommer säkerligen inte ändra be-dennaatt
dömning. inteMålen har brådskande förtursmålkaraktär och är
sällsynta. normalfalletI målen handlingarna i hovrätten.påavgörs

förekommerNågon företas förhand-gång det muntligaatt syn men
lingar inte vanligen förekommande.är vinsternaDe medstörsta
prövningstillstånd i de fall regelmässigtuppnås där målen tasmer upp
till muntlig förhandling de fullständigt. Så alltså inteprövas ärom
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prövningstillståndfastighetsbildningsmålen. medfallet för Systemet ger
skriftväxlingen ocharbetsbesparing vad gällerförmodligen vissen

inteprövningstillstånd kräver någonbeslutgrundpåäven att ettav om
prövnings-införandebeslutsmotivering. inte uteslutaskanDet att av

fördelvilket tillavgöranden,tillstånd kan leda till snabbare ärnågot
för parterna.

undersökninggenomfört regelrättUtredningen intehar någon av
relativtfinns docki fastighetsbildningsmål.ändringsfrekvensen Det en

förhållandevis låg.uppfattning ändringsfrekvensenspridd ärattom
intesåtillvida detför prövningstillståndkan talaDetta sägas att

handläggningmerkostnader för den dubblauppkommer stora som
prövningstillstånd meddelas.falluppkommer i de där

prövningstillståndinföramedEn generell nackdel att anses vara
finns skäl ändra detdetrisken för dispens avslås attattatt trots

bedömningen vadnackdelöverklagade beslutet. En är att avannan
tillförskjuts från instans hovrätten.prejudikatsintresse högstaharsom

relativt litenbedömningar fårSannolikheten för felaktiga anses vara
kommerfråga eftersom samtliga ärendenför de imåltyper ärsom nu

sedanlantmäterimyndigheten ochutredas förstoch prövasatt avav
fastighetsdomstolen.

mellan denmin mening skillnadenSammanfattningsvis är att
förprövningstillstånd hov-ordningen införandenuvarande och av

behandlingvidi gällerinte blir särskilt Sedan årdelrättens attstor.
lagfarnaprövningstillstånd skall hovrätten beståfrågor treavav om

nyligen detregel infördes kandenna allmännadomare. Trots att vara
vid handläggninginföra flexibel lösningmöjligt att aven mer

1969:246fastighetsbildningsmål.prövningstillstånd i l lagen om
särbestämmelsei införasdomstolar fastighetsmål skulle kunna omen

prövningstill-frågorbehörig behandlahovrätten skall attatt omvara
ochsammansättning lagfarna ledamöterstånd i med tvåäven enen

arbetsvinst förvissteknisk innebäraledamot. skulle kunnaDetta en
domstolen kommermöjligt motivera medhovrätten och bör attattvara

prövningstillstånd med ledamöter.handlägga frågor treatt om
den tid detInförande prövningstillstånd kan innebära taratt somav

deterhålla lagakraftvunnet beslut minskar Detnågot. är närmastatt ett
prövningstillstånd i hov-skälet motivera förslagskulle ett omsom

viktigt införaprincipiellkan synpunktDeträtten. även attvara enur
därför i vidarebegränsning i instanskedjan. fråga börDenna prövas ett

Hovrättsprocessutredningen.isammanhang, vilket kan göras
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25.9.4 Författningsändringar

Mitt förslag i avsnitt 25.9.l till instansordning förgemensam
LÄIF-beslutenförrättningsbeslut och samtliga registreringsbeslut utom

det nödvändigtgör ändra 65 § och 67 lagen förvaltningFRK §att om
samfálligheter det framgår lantmäterimyndighetens beslutså att attav

skall överklagas hos fastighetsdomstolen.

25.10 Prövning lantmäteriräkningarav

25.10,1 Räkningens rättsliga natur

det räkningensNär gäller rättsliga sig olikatvâgör synsättnatur
gällande. Det från utfärdande räkning inteutgårsynsättet attena av en

ärendehandläggning innebär faktisktär s.k. handlande. Iutan
förvaltningslagens mening föreligger inget förvaltnings-överklagbart
beslut. Sakägaren intekan överklaga sin räkning i vanlig meningegen

har siganvända i lantmäteritaxan specialreglerat institut,utan att ettav
dvs. anmärkning riktaskan räkning hos överlantmätermyndig-moten

ÖLM. ÖLMheten fattat beslut föreligger regelrättFörst när ett
ÖLM:sförvaltningsbeslut. Enligt 18 i§ lantmäteritaxan kan beslut

emellertid överklagas hos LMV.
andraDet bygger utfärdandet räkningensynsättet på äratt ettav

förvaltningsbeslut. förvaltningsbeslut innebärDetta myndighetsut-
övning eftersom debiteringsbeslutet blir omedelbart bindande för den
enskilde det direkt verkställbart idet överklagbartär även ärom- -
administrativ ordning. räkningen ligger tillMed denna det närasyn
hands skapa möjlighet till domstolsprövning beslutet.att en av

29 § verksförordningen 1987: 100 innehållerl regel detatten om
vid varje beslut finnas handlingskall utvisar vissa förhållandenen som
avseende myndighetens förbeslut, dagen beslutet, beslutetst.ex.
innehåll och fattat beslutet. ändring 1990:253Genom SFSvem som
infördes i 1 kap. 8 tredje förordningen 1988:1232§ stycket med
instruktion för lantmäterimyndigheten mening med lydelsenandraen

verksförordningens 29 § tillämpas inte vid räkningheller beslutatt om
enligt lantmäteritaxan 1971:1101 vid förande fastighets-och av
registret. tolkning ändringenEn regeringens avsiktär att attav var
markera utfirdande räkning förvaltningsbeslut inteochäratt ettav en
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iräkningens bättreDärigenom bringasfaktiskt handlande. natur
förvaltningsmyn-endastförhållandetöverensstämmelse med att

ienligt reglernadirekt verkställbaradigheters beslut kan vara
utsökningsbalken.

myndighetsområdetförvaltning utanförOffentligavhandlingenI
myndighetsutövning och belyserbegreppetbehandlar Lena Marcusson

karaktärfrågan beslutetsbehandlati olika sammanhanghur omman
ochfastställandeavgifter, vidbådedet gäller beslutnär taxaavom

framstårdetenskilda fall.debiteringsbeslut i Lena Marcusson attanser
debiteringsbesluttaxebeslut ochuppfatta båderimligast att omsom

faktisktenskilde rättsligt elleravgiftertvångsavgifter, dendvs. ärsom
avgifteroffentligrättsligafrivilligas.k.tvingad erlägga, samtatt som

avgifterregleradeoffentligrättsligtmyndighetsutövning. Samtliga är
utnyttjakunnaskallerlägga handen enskilde är atttvungen omsom

enskildeför denofta intepraktiken finns detviss service. I utrymme
storlek. Omavgiftensgällerförhandla avtalets innehåll detnäratt om

framstårändåförfattningsstödavgift visserligen har rentsommenen
offentligrättsligaförankringen iinte medaffärsmässig räcker det

myndighetsutövning.för beslutet skallatt varaansesnormer
utläsasi l-3 §§ kanlantmäteritaxans bestämmelserallmänna attAv

enligtnormalt direkttill statsverketför förrättning ersättningenutgår
träffafastighetbildningsmyndighetenfårtidersättningsfallenItaxan.

omlersättningen förrättningensökanden ärskriftliga avtal med avom
enligtersättninguppdragsverksamhetenomfattning. utgårFörstörre

meddelas LMV.bestämmelser som av
heltintelantmäteriräkningar bygger pågäller förreglerDe som

falldefråga räkningens Ientydiga ställningstaganden i natur. enom
fastställdaisakersättning medlantmäteriräkning utgår taxansom

utfärdandetvisst fog förenligt min meningfinnsbelopp det attett se
Å frågasidanfaktiskt handlande. andra ärräkningen när omav som

med mindreräkningen inte utfärdastidersättning kan änså att
förrättning vissa be-varje enskildförrättningslantmätaren i gör

förslag tillMitträkningens belopp.dömningar påverkar nysom
debiterbar tid,i samtliga falltaxekonstruktion bygger på oavsett om

debiterbar tid, värdetfastställt takpris finns eller ej. Vad är avsom
bedömning.visstinnehåller måttsakägarens medverkan ett avm.m.

Övervägande beslutmyndigheten fattardärför förskäl talar ettatt om
i räkningen ochförrättningskostnadernas meddelasstorlek attsom
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detta bör förvaltningsbeslut, vilket framgå ibörettses som en ny
förordning lantmäteritaxa.om

Om räkningen i fortsättningen skall kunna central-även prövas av
myndigheten, dvs. det lantmäteriverket, ålderdomligakan detnya
institutet anmärkning räkning vanligtmedersättas över-mot ett
klagande räkningsbeslutet. rättsligainnebär den regle-Detta attav
ringen blir klarare. Förvaltningslagens gälla.bestämmelser kommer att

25.102 Rätt direktöverklaga hos domstolatt

I Sverige har utveckling förvalt-sedan länge låtapågått mot atten
ningsmyndigheters i tidigarebeslut utsträckningstörre än prövas av
domstol för stärka den enskildes Fri- och rättig-rättsskydd.att
hetskommittén fåtthar i uppdrag ställning till den svenskaatt att ta om
domstolskontrollen förvaltningsbeslut i direktivenbör förbättras ochav
har förvaltnings-utgångspunkten för böröversynenangetts att attvara
beslut civila rättigheter skyldighetereller allmänrör prövassom av
domstol eller förvaltningsdomstol.allmän

Hittills det mycket ovanligt direkt kanallmänna domstolarär att
och upphäva förvaltningsbeslut. exempel länsskatte-pröva Ett är att

myndighetens beslut i fråga fastställande gåvoskatt kanom av
överklagas hos finnshovrätten. det fler exempelDäremot på att
allmänna domstolar indirekt lagligheten förvaltningsbeslut.prövar av
Så kan vissaske i mål utdömande vite.t.ex. om av

finns flera tänkbara alternativa införa domstolsprövningDet sätt att
lantmäteriräkningarna. förutsättning direktaUnder den verkställ-attav

barheten och överklagandemöjligheten till centralmyndigheten behålls
kan införas iregel 16 § lantmäteritaxan, eller i lantmäteri-en en ny

möjlighet överklaga det lantmäteriverkets besluttaxa, attsom ger nya
enligt taxan.

Överklagande25.10.3 till förvaltningsdomstolallmän

alternativEtt låta fullföljden förvaltnings-ske hos de allmännaär att
Överprövningdomstolarna. förvaltningsmyndigheterscentralaav

beslut och Överprövning typiskthör hemma hos deäven taxor settav
allmänna förvaltningsdomstolarna. prövning frågadet kan bliDen som

skäligheten tidnedlagd och sakägarensvärdett.ex.om, av av egna
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förvaltnings-allmännaemellertid inte den karaktärinsatser är somav
domstolar normalt gör.

räkninganmärkningolägenhet prövasDet är motatt aven
förrättningskost-fördelningbeslutlantmäterimyndigheten medan avom

Överklagandetiderna olika,fastighetsdomstolen. ärnader prövas treav
osäkerhet hosbetydandefyra det finnsrespektive veckor, och en

räkningen dvs.skillnaden mellan anmärkavilkensakägarna är motatt
fördelningenklagaförrättningskostnaderna och påstorleken att avav

ingesvisserligen överklagandenskallförrättningskostnaderna. Numera
ovanligtintefallen.fastighetsbildningsmyndigheten i båda Dettill är

oftaskickaröverklagas och FBMvaddet råder oklarhetatt om som
ÖLM sidan.den säkraför påöverklagandet till såväl FD att varasom

bidrarförvaltningsdomstolallmänöverklagandemöjlighet tillEn
ifullföljd. Redan besvärs-vidinte till klarhet och enkelhetskapaatt
förklaringbehövashänvisningen till förrättningsbeslutet skulle det en

överklagas.hur kommande räkningen kandenom

Överklagande till domstol25.10.4 allmän

fåvissa för allmän domstol börstället talar skäl pröva över-I att
fördelning kostnaderräkning. beslutklagande Såväl somom avav

domstolssammaräkning därmed komma underprövning skulleav
förvilket underlätta sakägarna.prövning skulle kunna

överklagande skeändamålsenliga skulle då låtaDet attmest vara
enkel besvärshän-lantmäterimyndighet tilldirekt från FD. Det ger en

nivåmissförstånd. Med denvisning minskar riskerna för på över-och
ÖLM i snitt 10sigi dag skulle detklaganden hanterar röra omsom

dennackdelknappastmål för varje handlägga. Det någonFD är attatt
räkningar också haröverklagandetdomstol skall handlägga avsom

räkningenPrövningenerfarenhet förättningar.överprövaatt av
förrättnings-tillgång tillrespektive fördelningen kräverkostnaderav

räkningarmöjligen undvikasakten. del dubbelarbete kan ävenEn om
får överklagas till FD.

naturligtvisenskilde sakägarens synpunkt skulle detUr den envara
han hanfördel till och domstolöverklaga attatt ansersamma omen

det berorfår för inte riktigt klar påbetala mycket överär ommen
förrättningskostnadernas fördelningen kostnaderna. Enstorlek eller av

räkningsvårighet överklagandeskallFD äräven pröva attavom



492 Kapitel 25 SOU 1994:90

klargöra vilken partsställning skall i fråga.komma Vid pröv-som
ningen fördelningen förrättningskostnaderna fleratvå ellerärav av
enskilda prövningen räkningen fråga tvistärparter, men av en om
mellan den enskilde och det allmänna. En sådan prövning har närmast
administrativ karaktär.

Ifall fristående överklaga räkningen tillrätt införsFD detgåratten
ändå inte bryta förrättning och ändra kostnadsfördelningenatt upp en

förrättningen redan har vunnit laga kraft. delEn medpoängenom av
Åprövning i instans därmed förlorad.går andra sidan utgörsamma

inte detta skäl för ingrepp i reglerna förrättninggöra närattnog om en
vinner laga kraft.

En lösning införa friståendeän överklaganderättattannan en av
lantmäteriräkningar till fastighetsdomstolen skulle kunna göraattvara
räkningen till del förrättningsbeslutet. finns vissDet då risken av en
för avslutningsbeslutet fördröjs. Det kräver myndigheten ändraratt att
sina rutiner införoch schablonartad uppskattning de kostnaderen av

uppkommer efter det avslutningsbelutet fattats. Efterarbetet,attsom
består i sakägarexemplar, handlingarnagöra ordna utfärdaochattsom

räkningen, kan omfattande vid anläggningsförrättningar. Dett.ex.vara
bör dock i förväggå uppskatta tidden arbetet skulleDetatt tar.som
då möjligt låta förrättningskostnadernasFD pröva även storlekattvara
inom för överklagandet förrättningen.ramen av

Med nuvarande processuella regler riskerar ändå ihamnaattman
situationer minskar fördelarna med låta räkningen ingåattsom som en
del i förrättningsbeslutet och prövas FD. Detta kan belysas medav
följande tankeexempel. förrättningenI ingår såväl beslut kostnads-om
fördelningen beslut förrättningskostnaderna. Kostnaderna skallsom om
fördelas på sakägarna ochA B. Sakägare missnöjdA ochär över-
klagar kostnadsfördelningsbeslutet. blir hans fastig-B imotpart
hetsdomstolen i denna del. får bifall till sinA talan fastighets-och
domstolen minskar hans andel kostnadsfördelningen.avsevärt Bav

fastighetsdomstolens beslut leder till han skall betalaatt attanser nu
för mycket. iB kan denna situation ha berättigat intresseettanses av

inte endast få kostnadsfördelningen skälighetenatt ävenutan av
förrättningskostnaderna prövade. Domstolen kan emellertid inte pröva
något kostnadsfördelningen.än Det krävs heltannat typen ny av
processuell lagregel främmande i varje fall förär rättegångs-som-
balkens ordning för förrättningskostnadernaockså skall kunnaatt-

i situtaionprövas den beskrivna.en som
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skulleräkningen skallProblemet med partsställningen prövasom
särskild partsställningintekunna lösas myndighetenatt ges engenom

centralmyndigheten förremitteras tillöverklagandet i ställetoch att
heller inte överklagamyndigheten inte kan denyttrande. Om är part

grundfastighetsdomstolens beslut. nackdelDet påär attav en nyen
fastig-bevakalantmäteritaxa förmodligen skapar behov attattav

praxis.i utvecklarhetsdomstolarna landet en gemensam
till visscentralmyndigheten skulle endastremissförfarande tillEtt

följer inte behålla dennackdelardel råda bot de attmot som av
kvalitets- ochtillöverklagandemöjligheten LMV. Urnuvarande

självcentralmyndigheten inteuppföljningssynpunkt olyckligtdetär att
lantmäteritaxan.tillämpningen Enkan den praktiskaöverpröva av

överblickprövning centralmyndigheten god hursådan över taxanger
vid taxetillämpningen.fungerar tilll likformighet Ioch leder ökad

ofta framÖverklagande räkningen för de klagandesamband med av
myndigheten intressehandläggningen har Avsynpunkter på av.som

överklagandenprocessekonomiska det fördel delskäl ärrent en om en
innansållas bort de domstol.när
anmärkning räkning i fortsättningen detlåtaAtt prövasmot nyaav

till myndigheten,lantmäteriverket, eller införa överklaganderättatt en
tillinföra överklaga myndighetens beslutoch därutöver rättatt atten
viddomstolsprövning. Forumreglernablir komplicerad tillFD vägen

tillfullföljd till fastighetsdomstol i fastighetsbildningsmål knutnaär var
fastighetsdomstol nyalantmäteriver-marken Till vilken detbelägen.är

iinte självklart. skullekets beslut skall överklagas däremot Det såär
fall behövas bestämmelse reglerar talan detävenatt mot nyasomen
lantmäteriverkets enligt lantmäteritaxan skall denbeslut tas upp av
fastighetsdomstol förrättningen. blirbehörig Det svårtär prövaattsom

besvärshänvisning.åstadkomma enkelatt en
underinstansens beslutkan finna det inte endastFD prövaovant att
uttagits förskäligheten den ersättning handlägg-ävenutan somav

ningen främmande för ändå inteärendet. Helt ärrättssystemetav
prövning. enligt 25 § lagendenna Som exempel kan nämnastyp attav

skiljeförfarandeskiljemän 1929: 145 kostnaderna förkan prövasom
domstol.av

räkning fårintressant svårbedömbar konsekvensEn attmen av en
överklagas övriga ställninghos domstol hur sakägares påverkas närär

räkningen. närvarande tillämpasendast sakägare klagar pä Fören en
praxis lantmäterimyndigheternahos innebär attsom om en av
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sakägarna anmärker räkningen så hela debiteringnivån.prövasmot
Samtliga sakägare, enligt kostnadsfördelningsbeslutet skall betalasom
för förrättningen, får tillgodoräkna sig sänkning.eventuell Stödeten
för denna praxis torde bygga tankenpå det frågaäratt om en
offentligrättslig avgift och den skall likformigt.att tas ut

16I kap. ll § FBL, reglerar domstolens möjligheter ändraattsom
beslut eller åtgärd fastighetsbildningsmyndigheten, har fastig-av
hetsdomstolen fått viss befogenhet fullföljdagå denutöver talanatten
och ändra förrättning i de delar inteäven överklagats. Aven som
förarbetena till bestämmelsen 1969:128prop 903-908 framgårBs.

den dåvarande fastställelseprövningen innebar åsidodosättandeatt ett
principen överprövning fårendast fullföljda delarattav en avse av en

förrättning. Denna ordning ha vissa fördelaransågs på så sätt att
önskvärd enhetlighet erhölls beträffande varje enskild förrättning. En
förrättning likartatpå berörde flerasätt sakägare skullesom annars
kunna leda till olika resultat för skilda sakägare, inte fullföljdeallaom
talan. De bestämmelser förts in i 16 kap. möjligt-§ FBL kansom
vis metod åstadkomma resultatattses som en annan samma som
fastställelseprövningen gjorde. Departementschefen kommenterade

domstolenbestämmelsen. vissal situationer bör kunna delarpröva av
förrättningen inte överklagats. Detta bör kunna ske iävensom
fastighetsbestämnings- och likvidfrågor. Når besvär anförts över ett av
fastighetsbildningsmyndigheten fattat beslut i fråga sträckningenom av

och domstolengräns finner beslutet felaktigt, framstår det iblanden
för åstadkommande ordning och reda i fastighetsindelningenav som
angeläget domstolen kan besluta ändring iatt gränsen ävenom av
andra delar iän besvårsinlagan. Likvidfrågor ihar sinangetts tursom
ofta sådant samband med varandra stötande orimligaochett att
konsekvenser skulle uppkomma, domstolens möjligheter ändraattom
fastighetsbildningsmyndighetens beslut beroende fullföljtstalanvar av

detta.mot
Omfattningen domstolsprövningen i fastighetsbildningsmål följerav

alltså inte helt de allmänna principerna i rättegångsbalken det harutan
införts särbestämmelser innebär domstolen får bedrivaattsom
ofñcialprövning i vissa avseenden. Frågan det kan innebäraär om en
sådan uppenbar motstridighet eller oenhetlighet särbestämmelsernasom

reglera sakägare får bifall till sin talan sänkningattavser om en om
lantmäteriräkning och de andra sakägarna inte får del dennaav av

sänkning Resultatet kan knappast uppenbart stötande elleranses som



495Kapitel 251994:90SOU

konfliktreglera.obilligt bestämmelsen Någondetpå sätt attsom avser
oenhetligheten kan inteinteallmänintressets synpunkt finns och geur

det kanframtida tvister mellan sakägarnaupphov till vara avsom
tillämpaanalogisktförebygga. knappastangeläget Det går attatt

iförrättningskostnaderna FD.vid prövningbestämmelsen aven
räkningenalternativandra alltså över-Ett är prövaatt genom

intelantmäteriverketdirekt till innebär detklagande FD. Det att nya
direktaexigibilitet, dvs.räkningen. Räkningensfår tillfälle prövaatt

möjlighet beslutaemellertidverkställbarhet, behålls. Domstolen har att
inhibition.om

fattar beslutAlternativet från lantmäterimyndighetenutgår ettatt
bedömning vadförrättningskostnaderna bygger somavsom enom

tillämpas, hurtid, vilken taxeersättning skalldebiterbarär ensom
förrättningskost-påverkareventuell överenskommelse med sakägare

sakägareöverenskommelse medblir tydligtnaderna dåDet att enosv.
förättningskost-beslutetinte kan pâprövas sätt än attannat omgenom

förrättningskostnads-kan kallasnaderna överklagas. Beslutet, som
Förrättningskostnads-i förrättningen.beslut, skall beslutettvara

betalnings-räkningen sänds till denbeslutet meddelas attgenom
Överklagandetiden ochförrättningskostnadsbeslutetskyldige. för

i för-delövriga förrättningsbeslut samordnas. beslutetNär är en
i 15 l §rättningen vanliga forumregeln kap. FBL.gäller den

stödRegistrering förrättningen avslutad medkan ske ärnär av
16partiell registrering i kap. 11 § FBLreglerna s.k. trots attom

beslutet iförrättningskostnadsbeslutet Domstolenöverklagas. prövar
förrättnings-vidd inte klagandens andelhela dess och således bara av

förrättningskost-innebär domstolen beslutarkostnaden. Det att attom
samtliga betalnings-beslut kommanaderna skall sänkas skall detta

offentligrättsligskyldiga till eftersom betungandegodo det ärytterst en
avgift för förrättningskostnads-ligger till grund beslutet. Omsom

det medbeslutet inte överklagats hos fastighetsdomstolen kanhar
inte hovrätten i samband mednuvarande regler över-prövas ettav

klagande kostnadsfördelningsbeslutet.av
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Ändring25.10.5 reglerna direkt verkställbarhetav om

tredjeEtt alternativ åstadkomma förrättningskostnadernaatt att
kommer under domstols prövning bort den bestämmelseär att ta som

räkningengör direkt verkställbar.är Detta alternativ enkeltatt är
författningsmässigt. En ändring regeln räkningens direktaav om
verkställbarhet kräver endast 16 § i lantmäteritaxan upphävs. Vidatt
tvist skäligheten kostnadernas storlek kan sakägaren begäraom av
omprövning beslutet enligt 27 förvaltningslagen.§ Om myndig-av
heten inte räkningenomprövar kan sakägaren betalavägra att
räkningen i avvaktan myndigheten anhängiggör talan i domstolatt
eller ansöker betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten.om
Därigenom kommer den enskilde erhålla möjlighet tvistenatt atten
prövad allmän domstol enligt vanliga förregler handläggningav av
tvistemål. Det blir alltså den tingsrätt där svaranden bosatt blirär som

forum.rätt Lantmäterimyndigheten kommer inta partsställningatt
såsom kärande i målet.

Slopande räkningarnas direkta verkställbarhet får naturligtvisav
vissa konsekvenser för lantmäterimyndigheterna. kommerDet att
krävas för driva fordringar och alternativet kan ledaattmer resurser
till ränteförluster i förhållande till nuläget.

För sakägarens del finns riskdet för fårhan betala rättegångs-att
kostnaderna han förlorar målet. följerDetta rättegångsbalkensom av
regler. Just denna risk kan motivera det endast den sakägareäratt som
väljer tvista förrättningskostnadernaatt skall sin räkningom som
sänkt han har framgång i domstolen.om

Nya mål innebär naturligtvis belastning för domstolarna ien
ekonomiskt hänseende. Detta gäller för övrigt samtliga alternativ som
innebär räkning kan komma under domstols prövning.att en

25.10.6 Sammanfattande bedömning

Till börja med jag det helt uteslutetatt är behålla denatt attanser
nuvarande ordningen med direkt verkställbarhet för räkningar som
gäller ersättning för uppdragsverksamheten. finnsDet ingen anledning

affärsverksamhet skall kringgärdadatt statens med denna typvara av
exekutionsrättsli förmåner. finnsDet inte heller anledning behållaattga

riktarätten anmärkning sådan räkningatt eller införamot atten en
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överklaganderätt. Samma förhållanden skall gälla vid vanligasom
pñvaträttsliga avtal.

Beträffande räkningar förrättningsverksamheten ochsom avser
utfärdas enligt lantmäteritaxan finns det onekligen skäl talar försom

föreslå lösning för uppdragsverksamheten.att Därigenomsamma som
kan tvist skäligheten räkningen komma under allmänen om av
domstols prövning initiativpå från lantmäterimyndigheten enligt
vanliga tvistemålsregler. Med denna lösning undviker införaattman

särskild domstolsprövning räkningen medför forum-,en av som
partsställnings- och instansordningsproblem. Vidare kan den kom-
bineras med möjlighet överklaga räkningen till det lant-atten nya
mäteriverket. Lösningen inger dock betänkligheter, främst sakägar-ur
perspektiv. Den betalningsskyldigär kommer inte påsom att eget
initiativ kunna till stånd domstolsprövning lantmäterimyndig-en av
hetens beslut med mindre han låter bliän betala räkningen.att att
Detta inte tillfredsställande.är Efter mycket övervägande jaghar
kommit fram till jag i stället förordar överklaganderättatt tillatt en
FD införs. direktaDen verkställbarheten kan då behållas. Lagstift-
ningsproblemen blir inteDe kan lösas inom förstora. dennaramen
utredning jag vill ändå i avsnitt pekanästa vissa riktlinjerpå förmen
kommande författningsändringar.

25.10.7 Författningsändringar

Det införasmåste bestämmelse i FBL talar ävenen attsom om
beslutet förrättningskostnaderna beslututgör i förrättningen.om ett
Vidare krävs det reglering medför lantmäterimyndighetatten ny som
alltid blir skyldig underrätta den sakägare blir betalnings-att som
skyldig för förättningskostnaderna beslutet. Den nuvarandeom
regleringen i 4 kap. 30 § FBL, FBM skall hålla de handlingaratt
tillgängliga fordras för sakägarna skall kunna inhämtaattsom
fullständig kännedom förrättningsresultatet, inte tillräckligärom ur
rättssäkerhetssynpunkt för den blir betalningsskyldig. En sådansom
underrättelse kan ske kopia förrättningsprotokolletattgenom en av
sänds till den betalningsskyldige den dag då beslutet meddelas.
Underrättelsen kan skickas till sakägaren i vanligt brev. Undantag kan
dock förgöras den sökande i förättningen.ärsom

l7 l4-O725
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förrättnings-hur detklargörbestämmelserkrävs ocksåDet nyasom
alltförförhindrafastighetsdomstolen. Föribeslutet skall hanteras att

finns skäljag detpartställningenmedkomplicerade problem attanser
börförrättningskostnadernaöverklagandeförtalar ettatt avsom

fördelendenvinner ändåmål. Sakägaren attbetraktas separatettsom
inomdomstolochtillkan överklagahan gemensamensammaen

vadredatillmedverkaDomstolen kanöverklagandetid. utatt
klartinte framgår över-dettaklaga översakägaren att avomavser

målhandläggamöjlighetfinns dessutomklagandet. Det att om
medförrättningskostnaderna annatöverklagande gemensamtav
praktiskt.sigvisaskulleförrättningen såöverklagande varaomav

blirförrättningskostnadernaöverklagandeavseendemålI ett av
förrätt-överklagandemálipartsställningen än ett avomen annan

för-klagar övertill denblirövrigt.i Statenningen motpart som
statlighandlagtsförrättningenrättningskostnadsbeslutet när enav

detföreträdaslämpligen bästlantmäterimyndighet. Staten kan nyaav
lantmäteriverket rättfår deti mål. Somlantmäteriverket dessa part nya

kanmyndighetenochbeslutfastighetsdomstolensöverklagaatt
taxetillämpningen.praxisdomstolarnassjälv bevakadärigenom om

avvaktanivarit detharutredningsarbeteutgångspunkt i detta attEn
fårhuvudmannaskapsfrâganiberedningenfortsattavad denpå ger

fastighetsbildning.kommunalfinnaskan kommadetförutsättas attatt
partsställningen i dom-frågannaturligtvispåverkar ävenDetta om
lantmäterimyndighetenkommunaladendiskuterasstolen. kanDet om

handlagtsförrättningen harklagartill den närskall motpart somvara
fåravseendei dettaövervägandenYtterligaremyndighet.sådanav

huvudmannaskapsfrågan lösts.närgöras
beloppet,totaladetförrättningskostnaden, dvs.helaJag attanser
sakägareendastfastighetsdomstolen ävenskall prövas enomav

allakommaräkningsbeloppet börsänkningeventuellklagar. En av
enligträkninggrundarjag påbetalningsskyldiga till godo. Detta att en

avgift.offentligrättslig Påbetungandelantmäteritaxan ärytterst en
processgemenskapnödvändigföreliggadet inte kangrund ansesav

övrigaochförrättningskostnadernaklagar påmellan den sakägare som
införas. Avbestämmelsebetalningsskyldiga sakägare måste en ny

intesakägaredenframgåskall ävenbestämmelsedenna att som
målet.ibetraktablirförrättningskostnaderna partöverklagat att som
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Övrigt25.11

25. 11.1 Statens överklaganderätt vid fastighetsbildnings-
beslut

Enligt huvudregeln i l5 kap. 8 § FBL ankommer det länsstyrelsenpå
LSt överklaga fastighetsbildningsbeslut det allmännaspåatt vägnar.
1990 beslutades lantmäterienhetens uppgifter vid LSt skulleatt
handläggas överlantmätarmyndigheten. 29 iI § förordningenav
1988:971 länsstyrelseinstruktionen 1993: 1294 finns bestämmel-om

överlantmätaren skall föredragande i enligtärendenattser om vara
FBL, ledningsrättslagen, anläggningslagen, lagen enskilda vägar,om
lagen äganderättsutredning och legalisering. LSt kan delegeraävenom
beslutanderätten till överlantmätaren i dessa ärenden bestämmasamt

överlantmätaren kan delta i handläggningen andraatt ärendenav som
lantmäterifrågor.rör

Organisationsförändringen leder till LSt inte längre kan delegeraatt
ÖLMöverklaganderätt till och nämnda bestämmelser istatens ovan

länsstyrelseinstruktionen bör upphävas.

25.12 Sammanfattning

Det önskvärt försökaär samordna instansordningen för de olikaatt
beslut kommer fattas de myndigheterna.typer Motattav som av nya

bakgrund riksdagens beslut i enlighet med regeringens propositionav
En organisation för lantmäteri- fastigehtsdataverksamhetochny
1993941214 har arbetet inriktats föreslagnade förändringar som
sammanföringen fastighetsbildnings-, fastighetsregister- ochav
överlantmätarmyndigheterna till lantmäterimyndigheter.nya

Utgångspunkten lantmäterimyndigheternaär kommerävenatt att
för registreringen fastighetsbildningen. Beslut deansvara av av

fastighetsregistermyndigheternanuvarande överklagas i allmänhet till
kammarrätten beslut rättelse enligt 19 kap. 4 § FBL ocht.ex. om

Överprövningennamnärenden. dessa beslut föreslås bli överflyttadav
till de allmänna domstolarna. principI skall samtliga beslut deav nya
lantmäterimyndigheterna överklagas till fastighetsdomstolen och en

instansordning införs.gemensam
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LÄIF-för ändring församlingsgränsUndantag beslutgörs avom
överklagas hosfortsättningsvis föreslås kunnabesluten ävensom

kammarkollegiet.
innebär inteöverflyttning fastighetsregistreringsmålen någonEn av

har dessutomarbetsbelastning för de allmänna domstolarna. Dessastor
för-minst lika målen de allmännagod kompetens prövaatt som

valtningsdomstolarna har.
överklagandemöjlighetengenerellt begränsaNackdelarna med att

fastighetsdomstoleninstanser fördelarna. Slopandetill två överväger av
förändringar förrättningsinstitutet ochskulle kräva omfattande ettav

dessaför i fastighetsbildningsmål.helt arbetssätt hovrätten Inganytt av
överprövande instanserändringar framstår välmotiverade. Antaletsom

föreslås därför oförändrat till hovrätten och HD.kvarstå dvs. FD,tre,
fullföljdsbegränsning i formfinns möjlighet införaDet att aven

förväntasbegränsning kanprövningstillstånd i hovrätten. sådanEn
skulle kom-minska arbetsbelastning kunnahovrätternas något men

frågorbineras behandlamed specialregler hovrätten kanävenattom
tillprövningstillstånd i sammansättning begränsas tvåsomom en

prövnings-teknisklagfarna ledamöter och ledamot. Frågan omen
tillstånd emellertid i vidare sammanhangbör Hovrätts-prövas ett av
processutredningen.

fördelningen förrättningskostnaderna överklagasBeslut nuom av
tillöverklagastill Anmärkning räkning kan för närvarandeFD. mot

ÖLMÖLMöverlantmätarmyndigheterna därefter tilloch LMV. När
möjlighetförsvinner självständiga myndigheter endaståterstår attsom

enligttill lantmäteriverket. räkning utfärdadklaga det Ennya
Sakägarenlantmäteritaxan exigibel den direkt verkställbar.dvs.är är

inte räkningen prövadkan underlåta betala och därmed denatt som
tvistemål hos allmän domstol.ett

tordeTvist räkning, utfärdad med stöd lantmäteritaxan,om av
artikeltvist civil rättighet skyldighetsådan ellerutgöra somen om en

6 i Rättsprövningslagen gäller enligteuroparådskonventionen skyddar.
2 § 6 inte beslut skatter avgifter eftersom dessaellerrör ansettssom

lantmäteritaxanpolitiska ställningstaganden och tillämpningenvara av
intekan enligt lagen.prövas

ordningen för prövning lantmäteriräkningarnuvarandeDen ärav
inte tillfredsställande konventionssynpunkt. föreslår därförJag attur

beslut förrättningskostnader ligger till för räkningendet grundom som
i förrättningenskall beslut och beslutet skall kunnaett attses som
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överklagas direkt till fastighetsdounstolen. Mitt förslag innebär denatt
direkta verkställbarheten för lantmäteriräkningar för-som avser
rättningar kan behållas.
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1Bilaga I

Kommittédirektiv W%
@

1993:11Dir.

Översyn fastighets-lantmäteri-,fororganisationenav
inskrivningsverksamhetochdata- m.m.

Dir. 1993:11

1993-01-28regeringssammanträdeBeslut vid

Statsrådet anför.Thurdin

forslagMitt

för-lämnauppdragtillkallas medutredareföreslår särskild attJag att cn
fastighetsregistrering, fas-fastighetsbildning,organisation förslag en nyom

landskapsinfor-ochkartorproduktiontighetsdataverksamhet samt annanav
inskrivningsverksamhetenskall övervägaUtredaren ävenmation omm.m.

förutsättningarna föroch undersökaorganisationmed dennaintegrerasbör
sjökarteverksamheterna.ochmellan land-samarbeteökatett

organisationochverksamhetNuvarande

riksdags-sig bl.a.grundarlantmäteriorganisationen ettnuvarandeDen
Verksam-1970:423.rskr.l970:SU208,år 1970:188, bet.1970 prop.beslut

också kommunal.statligdelentillheten störreär men
myndighctsuppgifter ärhuvudsakligalantmäteriets attstatligaDet svara

allmännaframställningochfastighetsregistreringfastighetsbildning,för av
ocksåbedriverLantmäterietlandskapsinformation.ochkartor upp-annan

flygfotogra-kartproduktion,fastighetsvärdering,i formdragsverksamhet av
budgetåret totalt199192Verksamhetenmätningarfering, omsatte cam.m.

kronor.265 miljoner1
övcrlantmä-lantmäterivcrk,Statenslantmäteriet omfattarstatligaDet cn

80 fastig-fastighetsrcgistermyndighct i varje länochtarmyndighet samten
300juli 1992 3den 1sysselsatteshctsbildningsmyndigheter. Totalt perso-ca

Gävle.Lantmäteriverket ivid850varavner,
Dessafastighetsbildningsmyndighcter.kommunalafinnskommuner1 41

tätbebyggelsensfrågor gällerspecialcnhetcr för ut-s.k.myndigheter är som



Bilaga 1

veckling. 29Inom dessa ocksåkommuner finns kommunala fastighetsre-av
gistermyndigheter.

Till lantmäteriverksamhet ocksåbrukar räknas kommunal verksamhet
med mätning, beräkning och kartläggning s.k. MBK-verksamhet ut-som
förs samband med fastighetsbildningen. Denna verksamhetutan är storav
omfattning.

inskrivning lagfarter och inteckningar sker vid inskrivningsmyn-av m.m.
digheterna. Varje någratingsrätt, med undantag, har inskrivningsmyn-en
dighet. Det finns 93 inskrivningsmyndigheter. några årUnder ytterligare
sker registreringen för vissa delar landet i fastighetsbok eller tomträtts-av
bok. Dessa register innehåller för varje fastighet uppgifter bl.a. lagfarenom

förvärvsdatum,ägare, areal, inteckningar Vid tingsrätterna arbetarm.m. ca
3 500 drygt 350 sysselsatta inom inskrivningsverksamhe-ärpersoner, varav
ten.

pågåendeGenom den fastighetsdatareformen införs ADB-base-ett nytt,
fastighetsdatasystem. såvälSystemetrat de manuella jord- ochersätter

stadsregistren hos fastighetsregistermyndighetcrna de manuella fastig-som
hets- och tomträttsböekerna hos inskrivningsmyndighetcrna. Fastighetsda-

kommer omfatta hela landet 1995. Centralnämndentasystemet för fas-att
tighetsdata CFD har huvudansvaret för genomförandet fastighetsdata-av
reformen. Arbetet bedrivs i samverkan med främst Domstolsverket och
Lantmäteriverket. Verksamheten vid Centralnämnden för fastighetsdata är

Äveni huvudsak lokaliserad till Gävle och sysselsätter 200 kom-ca personer.
har viktig roll i fastighetsdatasystemets uppbyggnad, bl.a. närmunerna en

det gäller dess plan- och adressregister.
Sjöfartsverket för framställningen sjökort Verksamhetensvarar av m.m.
förlagd till Norrköping.är

Teknisk utveckling

Fastighetsbildning, fastighetsregistrcring inskrivning haroch under de se-
decennierna präglats snabb genomgripande tekniskoch utveck-naste av en

ling, främst utnyttjande datateknik. Det genomgripandemestgenom av ex-
cmplet överföringen jord- och stadsregistcrböckerna fastighets-är samtav
och tomträttsböckerna till det fastighetsdatasystemet.gemensamma

Produktion ochkartor landskapsinformation sker i storav annan numera
utsträckning hjälpmed digital digitala produktionslinjer.teknik och Förav
närvarande betydande databasersatsninggörs bygga medatten upp geo-
grafisk information bl.a. för kartproduktion. systemskifte så-Ett genomförs

övergångledes fråninnebär kartproduktionlatorstödd till uppbygg-som en
nad databaser med kangeografisk information grund förutgöraav som
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satelliter in-många Vidare harprodukter traditionella kartor.andra än som
satellitsystemliksom särskildakartläggning tillkommithämtare data förav

såväl effektivitetsförbättringmöjliggörlägesbestämning. Utvecklingenför
kvalitetshöjning.som

statlig kommunal förvaltningUtvecklingen inom och

i in-verksamhet inneOmstruktureringen statlig och kommunal är ettav
Ökad för ökaavgörande betydelsetensivt skede. konkurrens är att pro-av

också utsträckningitillväxt. konkurrens ställsduktivitet och Krav stor
successivtAvregleringar olika sektorerföljd EES-avtalet. görsavsom en av

till privatiseringfrämja i ekonomin. Ett alternativför effektiviteten är attatt
offentligamarknadsliknande lösningar inom den sektornskapa även genom

producent.skilja rollerna beställare ochatt som
Forandring-organisationen förändras genomgripande.kommunalaDen

inomUtvecklingenkommunala lantmäteriscktorn.berör denävenarna
gåttmånga kompetens tillhar samla fastighetsrättsligkommuner mot att en

tekniska verksamheten tillorganisation och föra denatt gemensamma organ
denna utvecklingkommunalteknisk mätning. bakgrund tillför all En är

plangenomförandet1987:l0 syfte integrera bättreoch bygglagensplan- att
stadsingenjörskontorens ställ-byggprocessen. De traditionellai plan- och

den kommunaltekniskaförändras därmed. En tendensning är attannan
Nedgången i byggnadsverksamhetcnunder konkurrens.verksamheten sätts

medlantmäteriverksamheten i särskilt starktdrabbar vidare kommunerna
fastighetsbildning. Dettasärskilda inriktning bebyggelseanknutendess mot

samverkankommunövergripande lösningarförstärker behovet genomav
eller upphandling.

Aktuella utredningar m.m.

förändringarna har utgjortbeskrivna tekniska och administrativaDe ut-
områdetgångspunkter utredningsverksamhet inom underomfattandeför en

åretsåren. i budgetpropositionbetänkanden har behandlatsFlerade senaste
rcgeringskansliet.under beredning ieller är

Fastighelsbildningskostnader

fastighetsbildning SOU 1990:9 redo-betänkandet Kostnader förl m.m.
finansie-Fastighetsbildningskostnadsutredningen bl.a. nuvarandevisar att

för vissa förrättningar interingssystem lantmäteriförrättningar leder till att
från harutförda synpunkt. Systemetblir de önskvärda allmänärtrots att
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också haft vissa negativa verkningar förrättningarnas kvalitet. Utred-
föreslår sådana subventionerasningen förrättningar skall iiratt som ange-

sigialltförfrån för den enskilde ställer kost-lägna allmän synpunkt sommen
föreslås hli finansierad införande fastig-Strbventionen genom av ensamma.

hetsregisteravgift och användaravgift för terminalanvärtdare i fastighets-en
datasystemet.

bekräftar prak-Betänkandet har rcmissbehandlats. Remissirtstanserna
köprnotstånd vissa förrättningar.helt problembilden medtiskt mottaget

majoritet instanserna.subventioncring tillstyrksFörslaget storen avom av
Kommunförbundet har nyligenLantmäteriverket och Svenska gemensamt

finansie-betänkandet med förslag gällerkompletterat sitt yttrande över som
ringsprinciper m.m.

Fastighetsregistrcr-ing m. m.

redovisa möjligheterhaft regeringens uppdragLantmäteriverket har att
ifastighetsregistreringen. Lantmäteriverket harrationaliseraatt en prome-

fastighetsbildning, fastighetsregistre-huvndförslztgmoria redovisat attsom
föremål för struktur-och fastighetstaxering blirring, inskrivningsväsende en

uppgå miljonertill 50- 100 kro-Rationaliseringseffekten bedömsöversyn.
år.nor per -

understryker be-RemissinstansernaPromemorian rcmissbeltandlats.har
ifrågasätter avseenden den in-i vissahovet bred strukturöversyn menav en

råderSamstáimmighet behovetLantmäteriverket förordar.riktning omsom
fastighetsbiIdningsverksamhcterna.ochsamordna fastighetsrcgister-att

fastighetsområdet känneteck-Kommunförbundet har anförtSvenska att
ansvarsförhållanden ouppklaradeochoklarasplittrad organisation,nas av

åtgärderfinansieringsfrågor. behöver vidtas fördärförFörbundet attanser
ändamålsenligåstadkomma ordning.att en mer

med bredstrukturöversynunderstryker behovetStatskontoret an-av en
och kom-sådan arbetsfördelning mellanbl.a.bör gällaEn statöversynsats.

beställar-utförar0rga-och ökad användningrationaliseringseffekter avmun,
Även vidareinstämmer i behovetRiksrevisionsverket över-nisation. av en

syn.
tveksamhet till Lantmäte-inskrivningsverksztnthctert redovisasVad avser

från inom domstolsorganisa-inte minstFlera instanser,riverkets förslag
framförsDettidigt översyn.Det hedönts bl.a. för görationen. att ennuvara
framtidadensådan parallellt övervägandenbör medöversyn görasatt omen

Någrainnehåll. remissinstanser pekarmateriellainskrivningsvcrksamhetcns
utgångspunkter domstolsväsendetsi utredningarredovisasde omsom

organisation,framtida
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fastighets-kommenteratbl.a. Riksskatteverket,remissinstanser,De som
dennaolämpligt brytatveksamt eller direktdettaxeringen utatt uranser

skatteförvaltningen.

datorstrukturFastighetsdatasystemels

betänkande FastighetsdatasystemetsiFastighetsdatautredningen har sitt
skeändring böringen1992:34 redovisat slutsatsenSOUdatorstruktur att

råder. Utredningenförutsättningarmed dedatorstrukturen ansersom nuav
iharske. Remissinstansernabörförfattningsreglering systemetatt aven ny

årets bud-har islutsatser. Regeringensig till utredningensanslutithuvudsak
datorlösningen börden centralaanslutit sig till slutsatsengetproposition att

behållas vidare.tills

byggnaderRegister över

föreslår Basregisteri överför fastighetsdataCentralnämnden rapporten
inämnden och kommunerna1991:1CFD Rapportbyggnader att samver-

föreslåsajourhåller byggnader. Registretregisteroch överkan lägger ettupp
fastighetsdatasystemet.delutformas avsom en

registretuppläggningenforceramöjligheten aktualiseratsSedan att av
redovisatfastighetstaxering har nämndenförenklasikte nästa ettmed att

anslagsframställ-sin särskilda införinriktning iförslag med denna rapport
frågor pågår i samarbete mellanår utredning dessa1992. Fortsattningen av

Riksskattever-Lantmäteriverket ochför fastighetsdata,Centralnämnden
ket.

inneburit mycketdokument harRemissbehandlingen nämnda ettav
iskulle medföra förenklingargenomförandeför förslaget. Ettstarkt stöd

adressättningtaxeringssammanhang, vidverksamhet, ikommunernas
fastighetsdata-författningsregleringlandsbygden Behovet bättre avavm.m.

också framhållits i detta sammanhang.harsystemet m.m.
årets föreslagit Centralnämndenbudgetpropositionhar iRegeringen att

fastighetsdata-med kompletterainleder arbetefastighetsdataför attettnu
identiteter för landets byggnader.med unikasystemet

domstolsväsendetOrganisationsöversyn m.m.av

inför 2000-taletbetänkandet DomstolarnaDomstolsutredningen har i
renodla domstolarnasförslag bl.a. i syfte1991:106 lämnat olikaSOU att

i uppdragUtredningen, inte hadetill dömande uppgifter.verksamhet som
har allmäntorganisatoriska hemvist,inskrivningsväsendets ut-övervägaatt
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talat det fortsatta arbetet bör utgångspunktbedrivas med iatt inskriv-att
ningsväsendct frånsikt bör skiljas domstolsväsendet. Justitiedepartemen-

har i departementspromemorian Domstolsväsendettet Organisation och-
administration i framtiden Ds l992z38 lagt fram förslag vissa organisa-om
toriska förändringar inom domstolsväsendet. Remissbehandlingen betän-av

Ärendenakandet och promemorian har nyligen avslutats. bereds för närva-
inomrande Justitiedepartementet.

Geografisk faslighetsindelning

Lantmäteriverket har studerat möjligheterna bygga ADB-ba-att ettupp
informationssystem den geografiska fastighetsindelningenöverserat digital

fastighetsregisterkarta. En utredningsrapport utarbetadgemensamt av
Centralnämnden för fastighetsdata, Lantmäteriverket Svenskaoch Kom-
munförbundet överlämnades till månadregeringen under oktober 1992. I

föreslås bl.a. regeringen utreder infrastrukturen kringrapporten att geogra-
fiska data.

Övriga utredningar och skrivelser m.m.

Riksrevisionsverket har regeringens uppdrag gjort kon-översynen av
Översynenkurrensutsatt affärsverksamhet hos förvaltningsmyndigheterna.

har omfattat 23 myndigheterverksamheter och i princip tvågenomförts i
kartläggningsfas och analysfas med överväganden bolagise-steg, en en om

ring och privatisering. lantmäteriområdetVad gäller konstaterar Riksrevi-
sionsverket i skrivelse den 31 augusti 1992 Lantmäteriverkets förlags-atten
verksamhet och uppdragsverksamheten i utlandet kan bolagiseras.m.m.

åretsRegeringen ihar budgetproposition föreslagit den uppdragsverk-att
samhet vid Centralnämnden för fastighetsdata och Lantmäteriverket som
bedrivs utomlands skall bolagiseras i aktiebolag.ett gemensamt

Inom Justitiedepartementet har inletts arbete med utarbetaett att en re-
gisterlag för fastighetsdatasystemet. Vidare bereds vissa ändringar i de för-
fattningar reglerar inskrivning och fasti egendom.panträttsom

Lantmäteriverket har regeringens uppdrag den 31 1993att senast mars re-
dovisa särskild led i den fördjupade anslagsframställ-rapport etten som
ningen för perioden 199495-199697. Lantmäteriverket skall särskilt be-

landskapsinformationsområdethandla och bl.a. vilken Iand-överväga typ av
skapsinformation bör produceras allmänna kartor eller motsva-som som
rande och hur produktionen skall finansieras.

Statskontoret har lämnat Statskontoretöver 1992:34 tillrapporten rege-
ringen finansiering geografiska data.om av
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decemberden 11skrivelser,i fleraKommunförbundet har senastSvenska
låter genomföraskyndsamtregeringenhemställtM9243187, enatt1992

ochfastighetsbildningförarbetsformerochorganisationöversyn m.m.av
kom-landetsenkät tillgrundasskrivelsefastighetsregistrering. Denna en

utgångspunkt kommuner-habör attskrivelsenEnligt översynen sommuner.
fastighetsbildningsområdet, verksamheteninom att avreg-valfrihet ökarnas

möjlighet attkommunernakonkurrens öppnas, attochleras vägen gesmot
fastig-enskildadelantmäteriverksamheten,lokala attdeninomsamverka

rättkommunernaawecklas att tahetsregistermyndigheterna attsamt ges
fastig-inomgrundläggande kartorochiinvesteringar stomnätsinabetalt för

hetsbildningen.
ja-den 11regeringentillskrivelseiRiksförbund harLantbrukarnas en
vidrättssäkerhetenbl.a.synpunkterframförtM9319871993nuari

hemställtochexpropriativa inslag attmedlantmäteriförrättningar rege-
statliga lantmäte-detbolagiseringutredningföranstaltarringen avav enom

uppdragsverksamhet.riets

samlad översynBehov enav
frånlantmäteriområdet börjanärorganisationennuvarande avDen
fastighetsregi-ochfastighetsbildningenprincipDå förstatligades i1970-talet.

fas-förbedömdes dock kunnakommuner40-talstreringen. Ett större svara
tâitbebyggelseutveckling. Det-förspecialenhetertighetsbildningen genom

fastighetsregistreringen. Enbeträffande30-tal kommunergällde ettsamma
Lantmätcristyrelsendåvarandenågra årsammanslagning gjordes senare av

rskr.1973:CU3,bil. bet.1973:1 14,prop.kartverkallmännaRiketsoch
1973:36.

medinte skettdärefterorganisationen harNågon förändring un-större av
fastig-bedrivnastatligtdenlantmäteriet övertogdet statligadantag attav

1990 prop.julifrån denlänsstyrelserna lhetsregisterverksamheten
198990:89.rskr.198990:B0U9,bet.198990:BoU4,198889:154, bet.

utvecklatssuccessivtfastighetsdataCentralnämnden förhar somDessutom
fastighetsdata-takt medfastighetsdataverksamheten imyndighet förcentral

användning.ökadetillväxt ochsystemets
börjaniockså organisationnuvarandesinficklnskrivningsverksamheten

domstolarna.tillknutendessförinnanVerksamheten även1970-talet. varav
domstolsvä-sidanvidorganisationdå diskuteradesRedan avannanom en

Ställningstagan-inskrivningsverksamheten.handskulle kunnasendet ta om
bordeockså i fortsättningeninskrivningsväsendetemellertidblevdet att

uteslötsDet494 f..delB1970:20 ltill domstolarna prop.knutet s.vara
organisationsfrågan kunde prövas nytt.dock inte att senare
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l departementspromemorian Domstolarna framtideni idéskiss Dsen-
1989:2 diskuterades inskrivningsverksamhetens framtida hemvist. Det kon-
staterades tvåminst skäl taladeatt förändra huvudmannaskapetmot att för
verksamheten. För ansågsdet första slutförandeatt fastighetsdatare-ett av
formen bäst säkerställdes med nuvarande organisation. För det andra fanns,
ansågs det, ingen myndighet organisatoriskt och kompetensmässigtsom var

omedelbart inskrivningsärendena.att övertamogen
Domstolsutredningen har i sitt betänkande frågantagit och uttalat attupp

det fortsatta arbetet områdedetta bör bedrivas utgångspunktmed inu att
inskrivningsväsendet frånsikt skiljs domstolsväsendet. Utredningen fann
emellertid tiden inteännu föratt slutgiltigt ställningstagandeettvar mogen

frågan.i
Lantmäteri-, fastighetsdata- och inskrivningsverksamheterna omfattar tre

chefsmyndigheter och 291 regionala och lokala myndigheter. Organisatio-
såväl central, regional lokal nivå upplevs därmednen splittradsom som

och oklar svår överblicka förstå.ochsamt Gränsdragningenatt inom framför
allt lantmäteriverksamhetcn ofta otydligär mellan myndighets- och upp-
dragsverksamhet.

Det delade huvudmannaskapet, dvs. uppgiftsfördelningen mellan ochstat
kommun, för fastighetsbildnings- och fastighetsregistreringsverksamhet är

kompromisslösning. Den leder ibland till konflikter tillen utveck-samt att
ling förändringoch långsammaresker än vad önskvärt.är Vissa delarsom

verksamheten präglas kostnads- och finansieringsproblem.av av
Den tekniska utvecklingen har inneburit och innebär framöver möjlig-att

heter fortlöpande till effektiviseringöppnas och rationalisering. Detta leder
bl.a. till tillämpningar åtföljandemed kvalitetshöjning. Dennanya utveck-
ling leder tilläven krav differentiering och specialisering. Det är angelä-

dessa möjligheter tillget att Det innebärtas väl strukturerat ochatt ettvara.
sammanhållet förändringsarbete bör komma stånd.till Myndighetsorganisa-
tionen inte i alla sådanär avseenden förnyelsearbetet påskyndas.att

Kraven opartiskhet inom lantmäterisektorn fåtthar ökad aktualiteten
under årende såväli statlig kommunalsenaste verksamhet. Det statligasom
lantmäteriets uppdragsverksamhet har bådeökat beträffande volym och
produktsortiment. Det inteär ovanligt lokala kontor harattnumera om-
kring hälften verksamheten baserad uppdrag. förhållandetDetav detatt
statliga lantmäteriet uppdrag utredningargör åbero-sedan kanm.m. som

vid förrättning har uppmärksammatspart vid den nyligen gjordapas av en en
översynen fastighetsbildningslagen prop. 19919212 49. Detta för-av s.
hållande också påpekatshar Lantbrukarnas Riksförbund.av

Den statliga lantmäteriorganisationen håller i regel isär de skilda verksam-
heterna bra Förhållandetsätt. klientenett fårstunden tjänsteratt ena
utförda kommersiella grunder och i andra sammanhang möter samma or-
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ganisation beslutande myndighet inger dock betänkligheter frånsom rättssä-
kerhetssynpunkt.

En liknande problematik aktuellär i kommuneräven med kommunal fas-
tighetsbildningsmyndighet. Kommunala fastighetsbildningsmyndigheter
handlägger förrättningar där kommunen är sakägare eller sätt ärannat
intressent. frågor ocksåDessa utgör anledning till lösning boratten en ny

förprövas fastighetsbildningen i kommunerna.
Det är angeläget kostnaderna sänks för tillgodoseatt behovet markatt av

för bebyggelse, infrastruktur och andra angelägna ändamål. Detta gäller inte
minst inför genomförandet satsningar järnvägarvägar, under deav m.m.

åren.närmaste Det angeläget förär alla förfarandet effektivt,parter att är
dvs. kännetecknas kvalitet, snabbhet, enkelhet, rättssäkerhet lågaochav
kostnader. Detta förutsätter bl.a. förrättningsförfarandeett präglassom av
opartiskhet och hög kompetens. Nuvarande förhållanden och utveckling ris-
kerar emellertid leda till förfarandet förloraratt förtroendeatt och ersätts
med komplicerade och kostsamma avtals- eller domstolsproeedurer.mera

Vad har redovisats leder fram till samladsom ochnu genomgri-att en
pande böröversyn ske den statliga och delar den kommunala lantmäte-av av
riverksamheten fastighetsdataverksamheten.samt Det naturligtav är vidatt

sådan översyn även överväga inskrivningsverksamhetenen bör integre-om
med övrig myndighetsutövning fastighetsområdet.ras Behovet av en

samlad understryks,översyn tidigare har redovisats, bl.a. flerasom av re-
missinstanser i yttranden Lantmäteriverketsöver utredning fastighetsre-om
gistreringen Statskontoret och Riksrevisionsverket.t.ex.m.m., av

En särskild utredare bör därför tillkallas med huvudsaklig uppgiftnu att
föreslå organisation för fastighetsbildning, fastighetsrcgistrering,en ny fas-
tighetsdataverksamhet produktion kartorsamt och landskapsinfor-av annan
mation. Utredaren skall även överväga inskrivningsverksamhetcn börom
integreras med denna organisation.

Mål för översynen

Det övergripande målet bör i samhällsekonomisktatt ett perspektivvara
utforma organisation främjar effektiv fastighetsmarknaden och ratio-som
nell markanvändning försörjninggod med kartorsamt och landskaps-annan
information.

Organisationen skall präglas kvalitet, effektivitet och kompetens. An-av
svarsroller skall klara. Organisationen skall såutformadvara denattvara
underlättar fortlöpande rationalisering och utveckling. De totala kostna-
derna skall minska.

Den organisationen skall logiskt och konsekventnya uppbyggd. Denvara
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enhetlig överså långt möjligtskallDenoch tydlig.enkel varaskall somvara
undvi-huvudmannaskapdelatskallmyndighetsutövning ettFörhela landet.

kas.
eftersträvas.skallorganisationmarknadsanpassaddecentraliserad ochEn

beståOrganisationen börservice.godochkundnärhetpräglasskallDen av
nivåer.av

uppdragsverksamhet.frånskiljasprincipiskallMyndighetsutövning
läggamyndighetsutövningeniÖversynen rättssäkerhet samtfrämjaskall

verksamhet.övriginomkonkurrensökadgrund för

riktlinjerutgångspunkter ochUppdraget-

utgångspunkterAllmänna

markennyttja utgörbefogenheterÄganderätten åtföljande attmed en
inskriv-fastighetsregistrering,Fastighetsbildning,samhället.igrundsten

ochproduktion kartorfastighetsdataverksamhet samtningsverksamhet, av
grundläggandesamhälletsviktig dellandskapsinformation utgör avenannan

ändamåls-ochrationelltbedrivsverksamheter ettdessaAttinfrastruktur.
grundläg-rättssäkerhet ärkravhögaiakttagandemed enenligt sätt av

marknadsekonomi.fungerandeförförutsättninggande en
väl funge-Eninfrastruktur.dennaförövergripandeharStaten ett ansvar

kommun, nä-förintresse stat,dock gemensamtinfrastruktur ärrande av
så-Förekomstenenskilda. ettochorganisationerkreditinstitut, avringsliv,

frågor arbetsför-lösningunderlättaintresse bör omavdant gemensamt en
intäktsfördel-ochkostnads-gränsdragning,samverkan,förformerdelning,

ning m.m.
regionalsåväl lokal,behandla berörskallfrågor utredningen somDe som
måste bedri-Utredningenberörda.Många och aktörer ärnivå.central organ

förutsättningslöstEndaststruktur.nuvarande ettbundenattutan avvaravas
hatordeangreppssättförhållanden obundetorganisatoriskadagensoch av

resultat.funktionellaochförändringarönskvärdatillledaförutsättningar att
och medbedrivas öppetbör ut-utredningsarbetetinnebär ävenDetta att

organisa-myndigheter,berördaerfarenheter inomochkunskapnyttjande av
sådantbedrivasså långt möjligtbörUtredningsarbetettioner somm.m.

eller försenas.förhindrasutveckling inteochpågående verksamhetsätt att
principfrågor och hu-skede inriktasi första motUtredningsarbctet bör ett

konsekvens-ochomvärlds-erforderligagrundasFörslagen börvudlinjer.
mål ha frihetredovisadeutgångspunkt i attmedbörUtredarenanalyser.

utredningsarbetet genomförsangelägetlösningar. Det är attolikapröva
tillremissbehandling kan liggadet eftersådan inriktningmed attochsnabbt

regering de berördaförriktlinjerriksdagochbeslutgrund för om nyaav
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verksamheterna. Ett beslut riktlinjer förutsätts sedan komma följasattom
fortsatt arbete detaljer kringnärmare genomförandetettav om m.m.

utgångspunkterVissa särskilda

utgångspunkt förEn utredarens arbete bör de särskilda fastighets-attvara
regislermyndigheterna skall avvecklas. Detta kan viktigt lcd iettsessom en
generell utveckling registrering vid källan, dvs. där besluten fattas. Rc-mot
gistreringsfunktionen bör avslutande led vid fastighetsbildningutgöra ett
och andra beslut skall registreras.som

Utredaren bör ställning till inskrivningsväsendet frånbör skiljasta om
domstolarna och i vilken utsträckning inskrivningsvcrksamhctcnöverväga
kan integreras med övrig myndighetsutövning fastighetsområdct. så-En
dan förändring positiv betydelseär för domslolsväsendet. Det nämli-ärav

vikt uppgifter ligger utanför detstor egentliga rättskipnings-attgen av som
området förs till förvaltningsmyndigheter.över Detta för domstolarnaatt
skall kunna koncentrera sin verksamhet till sådana frågorlösning av som
verkligen kräver domstolsprövning.

En integrering inskrivningsverksamheten med övrig myndighetsutöv-av
fastighetsområdet ocksåning bör underlätta samverkan mellan inskriv-

ningsverksamheten och fastighetsregistreringen. sådanEn organisation kan
Ävenmöjlighet till kompetensmässig utveckling. denge en gemensam ge-

anknytningen till fastighetsdatasystemet talar för utbyggdmensamma en
samverkan.

ocksåDet finns emellertid skäl talar skilja inskrivningsväsen-mot attsom
fråndet domstolarna och integrera det med myndighetsvcrksamhetannan

fastighetsområdet. Frågor beviljande lagfart inteckningoch kräverom av
inte sällan juridisk fackkunskap civilrättens områden det gällernärt.ex.
familjerätt frågor.och vissa fastighetsrättsliga Anknytningen till domsto-
larna tillgånginskrivningsväsendet till bl.a. denna civilrättsligagaranterar
kunskap.

Givetvis bör utredaren beakta andra omständigheteräven kansom vara
betydelse för bedömningen inskrivningsverksamhetens framtida hem-av av

vist. Utredaren bör dcl remissvaren frånbetänkandetöver Domstolsut-ta av
redningen SOU 1991:106 departementspromemorianoch domstolsvä-om

Ävensendet Ds 1992:38 de delar inskrivningsverksamheten.i berörsom
utvecklingen panträttsområdet bör beaktas.

Utredaren utgå från någraskall organisatoriska ändringar inte skallatt nu
ske vad gäller fastighetstaxeringsverksamheten. De samordnings- och ratio-
naliseringsmöjligheter kan föreligga bör kunna tilltas ettsom vara genom
fortsatt samordnat utvecklingsarbete. Utredarcns överväganden bör inriktas



12 Bilaga I

skall underlättas.sådan samverkanatt
utgångspunkter riktlinjer för organisato-mål tilllederangivna och ettNu

följande.redovisas i det Utredarenöversiktligthuvudalternativriskt som
dock, tidigareförstahandsalternativ. Det bördettavidareutvecklabör som

också föreslåochangivnastå fritt inom prövautredaren attsagts, ramar
lösningar.andra

för organisationsöversynenRiktlinjer

utgångspunkt dels i defrågorna med kravorganisatoriska kanDe somses
nivå, lämpligkandels i vadlokalverksamhetenställs som vara en

utsträckningi vissNär dettafunktionerna. synsättför centraladestruktur
så skallutredningsarbetetuppfattasskall inteföljande deti dettillämpas att

Övervägandenanivåindelning. börorganisatoriskanuvarandebindas av
arbetsfördelningnuvarandeobundnaavseendeni dessa görasäven m.m.av

decentraliserad verksamhet medmålen framgårde angivnaAv att or-en
nivåer skall eftersträvas.ganisatoriska

fastighetsregistrering börfastighetsbildning ochmedVerksamheten sam-
föraslämpligt,det bedömsbör, ävenorganisation. Till dennailas omen
skälpraktiskahärOrganisationen benämnsinskrivningsverksamheten. av

före-utredarennaturligtvis ankommabörlastighetsmyndigheten. Det att
fastighetsmyndigheten börorganisationer. lslå benämningar föreslagna

finnsingå funktionercentral del medfältetverksamhetutöver som nuen
inskriv-för fastighetsdata och,CentralnämndenLantmäteriverket,i om

Domstolsverket.ningsverksamheten integreras,
till vadhänsynstatlig medmyndighetnaturligt denna ärDet är att som

Inskrivningsverksam-statligtochframförts enhetlighettidigare ansvar.om
också för detta.talarhetens karaktär

fråga fastighetsbildning skalliarbeteFastighetsmyndighetens eget om
fastig-arbetet medVissa delarmyndighetsuppgifter.detonrlatta är avsom

konkurrensbör underförrä:tningsförberedelser,hetsbildning, t.ex. --
fristående uppdragsorganisa-statligberörd kommun,utföraskunna av enav

konsultbasis.tion eller
organisato-i principuppdragsbasis skallbedrivsVerksamhet som nu

i dagfrån Uppdragsverksamhetenmyndighetsfunktionen. ärskiljasriskt en
mångasärskilt iaktiviteterna,fastighetsanknutnaoffentligadeviktig del av
ochomfattningVerksamheten har ökat ismå medelstora kommuner.och va-

till det kom-avgränsaddenna karaktärframgångsrik. En verksamhetrit av
fastighetsfrågor, och fas-petcnsområde fastighetsrättomfattas t.ex.som av

fortsätt-måste ilandskapsinformation finnastighetsekonomi, ävensamt
Utreda-enligt förutsättningar.angivnautföras under formerningen nyamen
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bör formerna föröverväga samlad uppdragsorganisation. Om interen en
skäl framstårtalar däremot statligt bolag lämplig lösning. Ett alterna-som en
tiv bör utredas eller fleraär bolag ägdaett ochsom gemensamt statenav
kommunerna.

Denna uppdelning nuvarande verksamhet i principär klar och enkel. lav
praktiken kommer uppstådet emellertid rad avgränsnings- ochatt awäg-en
ningsfrågor måste uppmärksammas utredaren. Uppdelningensom av av
verksamhet bedrivs integrerat innebär bl.a. vissa samhällsekono-som attnu
miska fördelar förlorade.kan Utredaren bör eftersträva dessa förde-att

så långtlar möjligt till i fortsättningen.äventassom vara
För decentraliserad lantmäteriverksamhetatt skall kunna bevarasen

måste glesbygdsområdensärskilt i långsiktiga avtal kunna träffas mellan fas-
tighetsmyndigheten och uppdragsorganisationen. innebärt.ex. Detta att

förrättningsförberedelser kan läggast.ex. uppdragsorganisationen.ut
Det emellertid väsentligtär detta sker under beaktandeatt fastighets-attav

måstemyndigheten ha formellt och reellt förett den myndighetsutö-ansvar
vande verksamheten. ocksåDet är viktigt för stödja den lokala verksam-att
heten utvecklingsverksamhet inriktasatt enkla lösningar för lokal till-mot
låmpning.

Kommunerna bestämmer hur arbetet med den mätnings- och kart-egna
läggningsverksamheten MBK skall organiseras. Utredaren skall inte när-

analysera denna verksamhet i deän avseenden där det finnsmare annat sam-
band med uppdraget i övrigt. Fastighetsmyndigheten bör kunna lång-träffa
siktiga avtal med kommuner har MBK-organisation med innebördsom egen

kommunaladen organisationen iatt tillämpliga fall förbereder fastig-t.ex.
Ävenhetsbildningen. i dessa fall det väsentligtär arbetsfördelningen bliratt

sådanatt fastighetsmyndigheten får formellt och reelltett för myndig-ansvar
hetsutövande verksamhet. Sambandet mellan fastighetsbildning och plan-
genomförande, särskilt i tekniskt hänseende, bör dock tillmätas vikt.stor
Former för förenkling fastighetsbildningen i enkla plansittrationert.ex.av
bör särskilt kunna iövervägas detta sammanhang. Lösningar bör eftersträ-

tillgodoser såväl kraven enhetlighet och effektiv organisationvas som
kommunernas behov. Den angivna inriktningen medger kommu-som att

friare kan utveckla sinsättett verksamhet området.inomnerna egen
De föreslagna förändringarna leder till vissa konsekvenser särskiltsom

sådanbör frågaEnövervägas. hur rådgivningsverksamhetdenär detsom
statliga lantmäteriet bedriver skall organiseras. Denna verksamhet harnu

betydelse småför och medelstorastor kommuner. frågaEn gällerannan
överlantmätarmyndigheternas roll och formen för biträda länsstyrelsenatt
med lantmäteritjänster jämför 198889: 154, bet. l98990:BoU9, rskr.prop.
l98990:89. Utredaren bör detpröva i fortsättningenäven behövsom en
regional nivå i den organisationen. Awecklingen särskildade fastig-nya av
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arkivfrågorna behöverbl.a.innebärhetsregistermyndigheterna att upp-
märksammas.

centralaorganisation detillhuvudalternativetUtgångspunkten för av
en fastig-bakgrund det skall finnasangiventidigare attfunktionerna är mot

bör föras all be-Till denuppdragsorganisation.ochhetsmyndighet senareen
böringå fastighetsmyndigheten elleriskallinteverksamhetrörd sornsom

form.ibedrivas annan
verksamheteningående övervägandenuppdelning krävsdennaVid om

ingårverksamhet be-landskapsinformation. dennalochmed kartor annan
samord-tillsyn ochmyndighet,i dag utförsuppgifter t.ex.tydande enavsom

utvecklingsverk-forsknings- ochkartverksamhet,ochmätnings-allning av
ajourhållning databaser,uppbyggnad ochsamordningsamhet, ansva-avav

sekretessgransk-vårdat ortnamnsskickändamålsenligt och samtför ettret
ochgranskaUtredaren böri krig.kartförsörjningenförning och ansvar

skall utföras.uppgifterolikaförslaglämna om var
ochmyndighetfördelning mellanutgångspunkt bör oavsettEn vara -

produktionen kartor,bekostadedenuppdragsorganisation statenatt avav-
med riketsverksamhetenlandskapsinformationflygbilder och samtannan

ibedrivasfortsättningsvis börriksgränsarbeten stat-ävenochgeodetiska nät
motiverasDetoch kommun.mellansamarbeteeventuellt ieller statlig form
producentskall tillgodoseskartbehovförsvaretsbl.a. även sammaavattav

från säkerhetssyn-bedrivsarbetetintressedärmed ettdetoch är attettatt
godtagbartsynpunkter sätt.andraochpunkt

inriktashuvudalternativet börÄven förtalaranförtsharvad attsom nu
grund.statligkommunalellerstatliguppdragsorganisationsamladmot en

också starka samban-detuppdragsorganisation talarsammanhållenFör en
uppdragsproduktiondärtill knutenoch samtkartläggningallmänmellandet

uppdel-ytterligareviduppkommaskulleavgränsningsproblemsvåra enatt
effektivitets-ytterligaretillmöjligheternabelysaskallning. Utredaren även

fråga kartproduk-iSjöfartsverketmedsamarbeteökatvinster omgenom
tion.

budgetpropositionenföreslagit iharregeringenbör,Tjänsteexport som
börUtredarensärskilt bolag.ibedrivas15,bil.199293: 100 ettprop. upp-

organisationerdeochmellan detta bolagsambandbehovetmärksamma av
föreslå.kommahan kan attsom

Finansiering

lantmäteri-enligtavgifterfinansieras utFastighctsbildningcn tassomav
för verksamheten.kostnadernaskall täckaAvgifternal97l:ll0l.taxan
finansieras enligtÄven fastighctsbildningenbedrivnakommunaltden
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Fastighetsregistreringen, fastighetsdataverksamheten och in-taxa.samma
finansieras skallskrivningsverksamheten anslag expedi-motsvarasav som av

tionsavgifter för bevis vid inskrivningsmyndigheterna. Ett undantag ärm.m.
bedrivna registreringen bekostas medden kommunalt vilken kommunala

kartläggningenallmänna finansieras statliga skatte-skattemedel. Den med
medel.

förhållande bör uppmärksammas i finansieringssamman-Ett särskilt som
delar berördabetydande verksamheter inriktadehang är äratt attav

infrastrukturgrundläggande i utsträckning nyttiggörsskapa storsomen
inom andra delar samhället.av

lämna förslag hur finansieringenUtredaren bör verksamheternaom av
föreslås. utgångs-bakgrund organisationskall ordnas den Enmot av som

avgifter för möjliga delpunkt skall finansieringen.störstaatt svararvara av
såAvgiftssystemet skall enkelt möjligt. Det angelägetär att syste-vara som

sådant så långtdet möjligtkonstrueras blir direktsätt attmet som en
koppling mellan utförd prestation och avgift. Utredaren skall beakta vad

fråga avgiftsnivånbl.a.kommit fram i i Fastighetsbildningskostnads-som om
remissbehandlingenutredningens förslag och detta.av

det gäller finansieringen den allmännaNär kartläggningen bör utreda-av
del redovisningen det uppdrag dnr M9222797 Lantmäte-ta avren av som

skall redovisa till regeringen denriverket 31 1993 och bl.a.senast mars som
fråga. åtkomstskall behandla denna Statskontorets arbeten kring av geogra-

ocksåfiska data kan underlag.utgöra ett
fråga uppdragsverksamhet baseradl fastighetsdatasystemet bör ut-om

sådanredaren i vilken utsträckning verksamhet i ökad omfattning börpröva
bidra till finansieringen driften systemet.av av

lnstansordning vid överklagande

ocksåVad har organisation anledningsagts att tasom nu om en ny ger upp
frågan skall överklaganden de beslut fattas inomprövaom vem som av som

frågaorganisationens I instansordningen gäller i dag olika bestäm-ram. om
fastighetsbildningsmyndigheter,melser för fastighetsregistermyndigheter

och inskrivningsmyndigheter. Talan fastighetsbildningsmyndighetsmot en
i fastighetsdomstolen.beslut förs normalt Fastighetsregistermyndighetens

Överklagan-beslut däremot regel överklagasskall till kammarrätten.som
inskrivningsmyndighetens beslutden ihovrätten. Det kan ochprövasav av

sådanafinnas skäl för skillnader eftersomför sig myndigheternas verksam-
åt.i flera avseenden skiljer sig Utredaren börheter emellertid undersöka om

samordning instansordningen någraviss skulle kunna innebära förde-aven
lar.
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tidsplangenomförande,Arbetets m.m.

utvecklingsmöjlighe-förhållandena ochnuvarandedebeskrivningDen av
föregående bildeniverksamhetsområdet detjag lämnat gerinom somterna

förordar ökarsomjagutredningdenGenomförändring.snabb gra-nuenav
i belys-dockFörestående förändringar böromställning ännuden sesmer.av

finnas kvar ävenkommerfunktionernahuvudsakliga attde omning attav
mellanfördelas sättoch t.ex.rationaliseras nyttettkommakande att

aktörer.andrabolag ochkommuner,myndigheter,
arbetasinleds bör nämntsomställningRiktlinjerna för den somsom nu

1993novemberredovisas före denskall 1förstalsnabbt.fram stegett som
genomföran-huvudstrukturochprincipöverväganden samtbehandlas enen

frågor författ-bl.a.behandlautredarenbörandraIdeplan steg omettm.m.
slutredovisasskallfinansieringslösningar. Uppdragetochningsändringar

1994.ljunidenföre
spridapåfrestande och osä-upplevaskanförändringarnaaktuellaDe som

utsträckningvisslverksamheter.berördainomarbetardemkerhet hos som
Förändringarskeden.i dynamiskafinnasalltidsådan osäkerhet attkommer

också förväntningarfinnsDetpositivainnehåller emellertid moment.även
gällervadställningstagandenklargörandeorganisationerberördainom om

frågordessaGenominriktning. taslångsiktiga attverksamhetens uppnu
skall skapas,möjligtorganisationså optimalutgångspunkt imed att somen

tillämpningar. Detta ärutveckling ochför fortsattmöjligheterna avökar nya
verksamhetsområdct.inomarbetarför dembetydelse som

utredningsar-hållas informeradebörpersonalorganisationerBerörda om
synpunkter.framföratillfälleberedasbetet attsamt

förtillkallatsharsärskilda utredaresamråda med denskallUtredaren som
fråga1992:03. lMoch bygglagenfrågor i plan-vissa omöver m.m.att se

utredarenorganisationen skallnivå i denregional sam-behovet nyaav en
1992:06.CRegionberedningenråda med

pågår aktuelltinomutredningardedelskall i övrigtUtredaren ta somav
frågorstå frittutredarenområden. börDet att taangränsande omoch upp

i detberörtsinteverksamheterangränsandemed andrasamband även som
föregående.

kommittéer och sär-till samtligadirektivregeringensgällerarbetetFör
1984:5,dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredareskilda

regionalpoli-redovisning1988:43dir.EG-aspekter samtbeaktande avav
1992:50.dir.konsekvensertiska

Justitiedepartementetsamrått chefen förmedärendet särskiltiharJag
Kommunikationsdepartementet.chefen förstatsrådet Laurénoch samt
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Hemställan

hcmställerjag regeringenjag har anfört be-till vadMed hänvisning attnu
statsråd föredra ärenden lantmäte-har till uppgiftmyndigar det att omsom

fastighetsdataverksamhetIandskapsinformation ochriet,
kommittéförordningenutredare omfattadsärskildtillkallaatt aven -
organisation för fastig-lämna förslaguppdrag-med1976:119 att nyom en

produktionfastighctsdataverksamhet,fastighetsregistrering,hetsbildning,
in-landskapsinformation övervägakartor och attsamt omm.m.annanav

integreras med denna organisation och under-skrivningsverksamheten bör
land- och sjökarteverk-för ökat samarbete inomsöka förutsättningarna ett

samheterna samt
och biträdesakkunniga, sekreterarebesluta experter, annat utre-att om

daren.
kostnaderna skall belastahemställerjag regeringen beslutarVidare attatt

Utredningarfjortonde huvudtitelns anslag m.m.

Beslut

sig föredragandens överväganden och bifalleransluter tillRegeringen
hennes hemställan.

Miljö- och naturresursdepartementet
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GeografiskaGSD Sverigedata
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InskrivningsmyndighetIM
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SamGIS Samverkan GISom
SCB Statistiska centralbyrån
SFBM Statlig fastighetsbildningsmyndighet
SFL 1973:1150 förvaltningLagen samfálligheterom av
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SGU Sveriges geologiska undersökning
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SIDA Styrelsen för internationell utveckling
SIGI T Svenska institutet för geografisk

informationsteknologi
SIS Standardiseringskommissionen i Sverige

SjöfartsverketSjöV
SK Svenska kommunförbundet
SKM Skattemyndigheten
SMHI Statens meteorologiska och hydrologiska institut
SNA Sveriges nationalatlas
SNV Statens naturvårdsverk
sou offentligaStatens utredningar
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