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Statsrådet och chefen för

Miljödepartementet

Den 19 januari 1995 bemyndigade regeringen chefen ñr
Miljödepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt en

bereda frågan huvudmannaskapet föratt fastighetsbildning ochom
lämna förslag till på rättssäkerhet grundad, ändamålsenlig ochen
väl fungerande organisation för fastighetsbildning och
fastighetsregistrering.

Med stöd detta bemyndigande förordnades fr.o.m. den 24av
januari 1995 landshövdingen i Västmanlands län, Jan Rydh, som
särskild utredare.

Sakkunniga i utredningen har fr.o.m. den 7 februari 1995 varit
lantmäteridirektören Bengt G. Andersson, Lantmäteriverket, lant-
mätaren Bengt L. Andersson, Karlstads kommun, kommunalrådet
Håkan Eriksson, Sundsvalls kommun, riksdagsmannen Rune
Evensson, riksdagsmannen Stig Grauers, riksdagsmannen Agne
Hansson, kommunalrådet Anders Knape, Karlstads kommun,
oppositionsrådet Christina Raud, Götene kommun, riksdagsmannen
Britta Sundin f.d. kommunalrådet Kerstin Tyrstrup,samt Malmö
kommun.

Som har fr.o.m. den februari7 1995experter deltagit
hovrättsassessorn Britta Ahnmé-Kågerman, Justitiedepartementet,
departementssekreteraren Ivar Frostenson, Miljödepartementet,
teknD Rune Olsson, Miljödepartementet hovrättsassessornsamt
Kjell-Olof Wennström, Miljödepartementet.

Sekreterare har fr.o.m. den 8 februari 1995 varit ñLkand.
Mattias Gustafsson.

Utredningen har antagit Huvudmarmaskapsutredningen.namnet
ÖvrigaSärskilt yttrande har lämnats Bengt G. Andersson.av

sakkunniga, däribland riks- och kommunalpolitikerna, står eniga
bakom mitt förslag.



Fastighetsbildningöverlämnar härmed mitt betänkandeJag en-
uppgift ñr och och har därmed slutförtkommunstatgemensam

mitt uppdrag.

Stockholm den 2 maj 1995

RydhJan

GustafssonMattias



SOU 1995:54

Innehåll

Sammanfattning 9
. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Inledning1 17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..1.1 Direktiven 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .1.2 Allmänt mitt uppdrag 18om . . . . . . . . . . . .. . . .1.3 Betänkandets uppläggning 18
. . . . . . . . .. . . . . .

2 Berörda verksamheter och deras organisation 21
. . . . . . . .2.1 Verksamheterna 21

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..2.1.1 Fastighetsbildning 21
. .. . . . . . . . . . . . . .2.1.2 Fastighetsregistrering 23

. . . . . . . . . . . . .2.1.3 Mätningsverksamhet 24
. . . . . . . . . . . . . .2.2 Organisationen 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.2.1 Fastighetsbildning 24
. . . . . .. . . . . . . . . .2.2.2 Fastighetsregistrering 26

. . . . . . . . . . . . .2.2.3 Mätningsverksamhet 26
. . . . . . . . . . . . . .2.3 Den framtida fastighetsbildningen och

fastighetsregistreringen 28
. . . . . . . . . . . .. . . . .2.4 Aktuella förändringar i lantmäteriorganisationen 29

.

3 Ansvaret för fastighetsbildningen 33
. . . . . . .. . . . . . . . .3.1 Ett delat 33ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2 Erfarenheter nuvarande ansvarsfördelning 35av . . . .3.3 Tidigare överväganden och handlingsalternativ 37

. .

4 Utgdngspunkter och grundläggande ställningstaganden 41
. .4.1 Fastighetsbildningsverksarnheten delär en av

infrastrukturen 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 Sambandet med den kommunala plan- och

byggprocessen 42
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .4.3 Rättssäkerheten grundkravär 44ett . . . . . . . . . . .4.4 Behovet samverkan mellan och kommun 47statav . .4.5 Behovet stabil och långsiktig organisation 51av en . .



1995:54SOU

5 Fastighetsbildning statligt med möjlighet tillett ansvar-
kommunal medverkan 53

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..5.1 delegerbartEtt statligt 53ansvar . . . . . . . . . . . . .sakfrågor5.1.1 kräver närmaresom
överväganden 55

. . . . . .. . . . . . . . . . . .
5.2 Beslutsordning vid beslut delegation 58om . . . . ..5.2.1 Allmänt villkoren och bedömningenom av

dessa 58
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5.2.2 Beslutsinstans 59

.. . . . . . . . . . . . . . . . .Överklagande5.2.3 59
. . . . . . . . . .. . . . . . . .Övergängstider5.2.4 60

. . . . . . . . . . . . . . . . .5.3 Frågan kommunal samverkan 62om . . .. . . . . . . .
5.4 lokala ansvarsfördelningenDen mellan statliga och

kommunala myndigheter 64
. . . . . . . . . . . . . . . .

5.4.1 Huvudalternativ för ansvarsfördelningen 64
. .5.4.2 Tidigare erfarenheter 65

. . . . . . . . . . .. . .5.4.3 modifierad 67En odelbarhetsprincip
. . . . . .Ärenden5.4.4 skall handläggas statligsom av

lantmäterimyndighet 68
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4.5 Utgångspunkter för ansvarsfördelningen i
övrigt 70

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.6 Exemplet Västerås 71

. . . . . . . . . . .. . . .5.5 Kompetenskrav kommunal lantmäterimyndighet 73på
5.5.1 Verksamhetens krav 73

. . .. . . . . . . . . . .
5.5.2 Kompetensutvecklande verksamheter 75

.. . .
5.5.3 Krav tillräckligtpå verksarnhetsunderlag 77

.
5.5.4 förrättningsverksamhetensKrav på

omfattning 78
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

5.5.5 grundutbildning 80Krav på
. . .. . . . . . . . .5.5.6 Behov vidareutbildning 81av . . . . . . . . ..5.6 förRätt sakägare begära överlämnande 81att . . . . .5.7 Lantmäterimyndighets inordnande i den kommunala

organisationen 85
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.7.1 Tidigare överväganden 86

. . . . . . . . . . . ..5.7.2 Min grundsyn 88
. . . . . . . . . . . . .. . . . .5.7.3 Riktlinjer för organisatorisk inplacering av

lantmäterimyndighet 89
. . . . . . . .. . . . . .



SOU 1995:54

5.7.4 Villkor for delegation 92
. . . . . . . . . . .. .5.8 Rättssäkra arbetsuppgifter för kommunal

lantmäterimyndighet 93
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..5.9 Lantmäteriverkets tillsyns- och samordningsroll 97

. .5.9.1 Nuvarande förhållanden 97
. . . . . . . . . . ..5.9.2 Tillsyn och samordning i den nya

organisationen 98
. . . . . . . . . . . . . . . . ..5.10 Förrättningsforberedelser och samarbetsavtal 101

. . .5.10.1 MBK-verksamheten och samarbetsavtal C 101
.5 10.2 Avtalsparternas förrättnings-påsyn.

förberedelser och samarbetsavtal 104
. . . . . .5.10.3 LOU och dess konsekvenser för

samarbetsavtal C 106
. . . . . . . . . . . . . . . .5.l0.4 Förrättningsförberedelsernas karaktär 107

. . .5.10.5 Betydelsen samarbetsavtal 109av . . . . . . . . .5 10.6 Villkor for delegation förrättnings-av.
förberedelser 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.10.7 Slutsatser 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.11 Finansieringsfrågor 114. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 Genomförande och konsekvenser 117. . . . . . . . . . . . . . . .6.1 Genomförande 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.1 Tidsplan 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.1.2 Författningsfrågor 118
. . . . . . . . . . . . . . . .6.2 Konsekvenser 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.1 Ansvarsfördelningen mellan ochstat

kommun 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.2 Regionalpolitiska konsekvenser 121
. . . . . . .6.2.3 Ekonomiska konsekvenser 122

. . . . . . . . . .6.2.4 Personal 124. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.2.5 Prövning offentliga åtaganden 124av . . . . . .6.2.6 Jämställdhetspolitiska konsekvenser 125
. . . . .

Särskilt yttrande 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

Bilaga: Direktiv 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Sammanfattning 9SOU 1995:54

Sammanfattning

Mitt uppdrag

rättssäker-förslag tillenligt mina direktiv lämna påharJag att en
organisation förfungerandeändamålsenlig och välhet grundad,

fastighetsbildnings-fastighetsregistreringfastighetsbildning och
mellanbl.a. sambandetverksamhet. skall härvid beaktaJag

kommunalastatliga ochfastighetsbildning och angränsande
service.tillgång till lokalverksamheter, sakägarnas behovsamt av

viktig för mitt uppdrag skapamålsättningEn är gynnsamtatt ett
helaoch kommunerna inomsamarbetsklimat mellan staten

intressemotsättningar rörandelantmäterisektorn. Tidigare ansvaret
Mittöverbryggas.fastighetsbildningen i möjligaste månför bör

förhandling där jaghaftuppdrag har därför karaktären av en
iochmig i sakfrågor finnakoncentrerat på att gemensamma

Mitt förslag betraktaverksamheten väl förankrade lösningar. är att
långtgåendeförhelhetslösning inte lämnar utrymmeen somsom

ändringar i delfrågor.

Bakgrund

mellanfastighetsbildningsverksamheten i dag delatförAnsvaret är
verksam-statliga Huvuddelendet lantmäteriet och kommunerna. av

24fastighetsbildningsmyndigheter ochbedrivs vid 81 statligaheten
fastighetsregistermyndigheter. utförs också vid 41Verksamheten

kommunalakommunala fastighetsbildningsmyndigheter och 29
fastighetsregistermyndigheter. kommunala myndigheternaDe

delade harhela eller del kommun. Detför ansvaretav enansvarar
intressemotsättningar ochorsakatZO-årsperiodunder drygt en

fastighetsbildnings-kring bl.a. inrättandet kommunalakonflikter av
verksamhetsområden.avgränsningen dessasmyndigheter och av

inomoch kommunoch samordning mellanSamverkan stat
lantmäteriområdet har härigenom försvårats.
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organis-det statliga lantmäterietsjanuari 1996 kommerDen 1
fastighetsbildnings- ochBefintliga statligaation reformeras.att

lantmäteri-regionala24fastighetsregistermyndigheter ersätts av
sambandverksamhetsområde.länen Imyndigheter med som

fastighetsregistreringen med fastighetsbildningen.härmed integreras

ställningstagandenUtgångspunkter grundläggandeoch

bör mångaFastighetsbildningen gemensammasom en avses
fördjupatförtroendefullt ochbrett,uppgifter inom för ettramen

behovetoch kommun. Detsamarbete mellan storastat gemen-av
enligt minöverskuggarlantmäteriområdetinsatser inomsamma
fastighets-förorganisatoriska fråganmening den ansvaretom

bildningsverksamheten.
i grundenfastighetsbildningsverksamheten ärAnsvaret for

verksamheternasbakgrundnaturligtstatligt. Detta är mot av
fastighets-förfungerandevälkaraktär infrastruktur. Ett systemav

planering, mark-fysiskbetydelse förindelning centralär av
med fastigheterkreditmarknadenfastighetsomsättning,användning,

fastighetsbeskattning, folkbok-ochfastighetstaxeringpant,som
övergripandestatistikproduktion. Staten harföring och ett ansvar

organisation förfungerandevälfinnsför det i hela landetatt en
fastighetsbildningsverksamheten.

samband med denharFastighetsbildningsverksamheten näraett
behovharoch byggprocessen. Kommunernakommunala plan- av

aktiviteter ochövrigafastighetsbildningen medsamordnaatt
fortsattmotiverarvilketaktörer inom plan- och byggprocessen, en

fastighetsbildningsverksamheten.medverkan inomkommunal
och hand-myndighetsutövningFastighetsbildning innebär

obundenhet ochkännetecknasdärförmyndigheter skallläggande av
för säkerställahög kompetens. Dettaopartiskhet ägasamt atten

i myndighetsutövningen.förutsägbarhetlika behandling och
utgångspunkt för övervägandengivenRättssäkerheten utgör omen

fastighetsbildningsverksarnheten.organisationen for
stabil långsiktig.bör ochorganisation skapasDen varasom nu

förändringar iflexibel och tillåtaSamtidigt denbör ansvars-vara
ochsamhällsutvecklingen. Stabilitetmedfördelningen i takt
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kriteriertydligafasta ochflexibilitet kombineraskan attgenom
ochi ansvarsfördelningen mellanformuleras för förändringar stat

kommun.

Mitt förslag

fastighetsbildnings-forMitt förslag innebär ansvaretatt
via Lantmäteriverket,främst åvilarverksamheten staten men av

ochefter särskild ansökantill kommunverket kan delegeras om
uppfyllda.vissa villkor är

föreslås skallvillkor för kommunal medverkan härDe varasom
Lantmäteriverkets beslutden enda bedömningsgrunden för om

uppfyller villkoren fördelegation till kommun. Kommun somen
förprövning beviljasdelegation skall vidare egetettutan ansvar

fastighetsbildningsverksamheten.
fastighets-inrätta kommunalaTidigare har intressena for att

behållabildningsmyndigheter möjligheternavägts ettattmot
tillräckligt för statliga myndigheterna. Deverksamhetsunderlag de

ochproblem detta beskrivits i tidigare utredningarorsakat har
beslutmotiverar avvägning inte bör ske vidsådannågonatt om

delegation.
lantmäterietkommande det statligaDen omorganisationen av

vidverksamhet deskapar förutsättningar för rationellnäatt en
statliga särskilda hänsyn till detmyndigheterna utan att egna

kommunalaverksamhetsunderlaget behöver vid besluttas om
myndigheter.

sammanfattas iMina förslag delegationtill villkor för kan
följande sju punkter:

visa dendelegerat skallansökerKommun attett ansvarsom om
verksamhet inomlantmäterimyndigheten kommer hakommunala att

fem ärsarbetskrafter.lantmäteriområdet motsvarande

lantmäteri-anställda vid den kommunalade2. Minst två av
förrättningar.handläggaskall behörigamyndigheten attvara

ytterligare tjänstemanchef skall finnasmyndighetensFörutom en
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frånde kunskaper och erfarenheter krävs förmed utövaatt ettsom
chefen delegerat för förrättningsverksamhet.ansvar

lantmäterimyndighet skall uppfylla deChefen för kommunal
nuvarande lantmäteriinstruktionbehörighetsregler uppställs isom

civilingenjörs-skall haSFS 1974:336. innebär chefenDetta att
motsvarande kunskaperfrån teknisk högskola eller samtexamen

utförs vid fastighets-minst erfarenhet verksamhetertvå års somav
bildnings- eller fastighetsregistermyndighet.

skall ha förväntad volymKommunal lantmäterimyndighet aven
000understiger intäkter 600förrättningsverksatnhet inte påsom

utifrånhärvid uppskattaskronor Intäkterna skallår. ettper
genomsnitt för period fempå år.en

kommunaladenansökan delegation skall framgå5. I attom
kommunalalantmäterimyndigheten inordnas i denkommer att

inordnad underinte blirorganisationen sådant denpå sättett att en
exploateringsfrågor ochellerför ochnämnd med mark-ansvar

karaktär.inordnas i förvaltning verksamheter har sådanen vars

för fastighets-ansöker delegeratKommun ett ansvarsom om
arbetsuppgifterdebildningsverksamheten skall visa att som

lantmäteri-kommunalakommer tilldelas personalen vid denatt
förrättnings-omfattarmyndigheten praktiskt uteslutandetaget

myndig-förverksamhet och verksamheter ligger inom ramensom
hetsservice enligt avsnitt 5.8.

fastighetsbildnings-förAnsökan delegeratettom ansvar
enskild kommun.verksamheten skall utövatettavse ansvar av

inte i samverkan medkan beviljas delegeratKommun ett ansvar
kommun.annan



SOU 1995:54 Sammanfattning 13

Kommun så önskar kan ansöka delegerat föreettsom om ansvar
den l juli varje år. Kommun medges delegeratettsom ansvar
inrättar lantmäterimyndighet för utföra fastighets-atten egen
bildningsverksamheten. delegeratEtt tills vidare.utövasansvar
Ansökningar avslås kan överklagas till regeringen.som

En modifierad odelbarhetsprincip

Kommunala lantmäterimyndigheter skall verka hela kom-över
För skapa tydlig myndighetsstruktur skall denyta. attmunens en

kommunala myndigheten i princip alla fastighetsbildnings-ta emot
ärenden för förrättningsarkivet inom sitt verksamhets-samt ansvara
område.

Statlig fastighetsbildning kommer dock fortfarande utövasatt
i kommuneräven med delegerat för fastighetsbildnings-ett ansvar

verksamheten. Det råder enighet vissa förrättningar knutnaattom
till infrastruktursatsningar, till jord- och skogsbruket vissasamt
specialförråttningar regelmässigt bör handläggas statligaav

Ärendeuppdelningenlantmäterimyndigheter. i övrigt mellan statliga
och kommunala myndigheter bör grundas pá samråd och informella
överenskommelser.

Rätt för sakägare begära överlämnandeatt

Enligt mina direktiv skall jag särskilt uppmärksamma de fastighets-
bildningsärenden där kommun sakägare. vidär Det dessaären
ärenden särskild vikt den handläggande förrättnings-attav
lantmätaren obunden kommunalaär intressen. Jag kanav
konstatera inga konkreta rättssäkerhetsproblem har kunnatatt
påvisas vid sådana ärenden, frågan viktig för främjaäratt attmen
medborgarnas förtroende för myndigheten. föreslarJag sakägareatt
vid förrättning där kommunenäven sakägare skall haär rätt att
efter begäran få ärendet överlämnat till statlig lantmäteri-en
myndighet. Denna rättighet skall gälla under hela förrättnings-

Rätten till överlämnande gäller dock inte de förrätt-processen.
ningar där slutit överenskommelse enligt jordabalkensparterna
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regler. Avtal enligt jordabalken bindande förär ochparterna
normerande för förrättningen. Förrättningar där sådana avtal ingåtts

därför inteär meningsfulla förse med överlämnandemöjlighet.att

Lantmäteriverkets tillsynsroll

Lantmäteriverket har tillsyns- och samordningsansvar för såvälett
statliga kommunala lantmäterimyndigheter. Dettasom ansvar
innebär Lantmäteriverket skall tillse villkoren föratt att ett
delegerat fortlöpande uppfylls i kommuner medansvar egen
lantmäterimyndighet. Om kommunal myndighet inte uppfylleren
villkoren för delegation bör Lantmäteriverket efter samråd med-
berörd kommun och efter kommunen haft tillfälle vidtagaatt att
åtgärder för uppfyllaåter villkoren dra tillbakaövervägaatt att-

för fastighetsbildningsverksarnheten tillansvaret staten.
föreliggerDet behov samordning inom det tekniskaett stort av

området mellan det statliga lantmäteriet och kommunala lant-
mäterimyndigheter. Kommun ansöker delegation måstesom om
redovisa tekniska kan leverera och enligthämta datasystem som

viss standard och därmed säkrar utbytbarhet data mellan staten av
och kommun. Kommun önskar lantmäterimyndighetsom egen
måste också beredd för ajourhållning framtidaettvara svara av
GFI geografisk fastighetsindelning inom den kommunala
myndighetens område.

Förrättningsförberedelser och samarbetsavtal

64 kommuner medverkar via mätningsorganisation ien egen
törrättningsförberedelser, mätningstekniska i dent.ex. moment,
statligt bedrivna fastighetsbildningen. Denna medverkan baseras
sedan 1972 formpå samarbetsavtal benämns C-avtal.en av som
Erfarenheterna detta samarbete mellan det statliga lantmäterietav
och kommunerna i huvudsak goda ochär den kommunala med-
verkan erbjuder klara samordningsfördelar och rationaliserings-
möjligheter.
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Lantmäteriverket och SvenskaMin rekommendation är att
kommunförbundet principeröverenskommelse denår om somen
skall för i förrättningsförberedelser ochgälla kommunal medverkan

för kommunal detramavtal sådan medverkan. Jagett nyttom anser
mycket angeläget sådan överenskommelse träffas och kanatt en
bilda mellan detgrunden för långsiktigt och hållbart samarbeteett

Lantmäteriverket och landets kommuner. Har inte nåttparternanya
1995överenskommelse regeringen under hösten läggernären

proposition ansvarsfördelningen för fastighetsbildningen,rörande
bör regleringregering och riksdag ställning till fastareta en avom
frågan nödvändig.är

Genomförande och konsekvenser

Kommuner lantmäterimyndighetönskar inrätta ansökersom egen
delegerat för verksamheten före den juli 1996.1 Deettom ansvar

kommuner beviljas delegerat kan inleda sinett ansvarsom
verksamhet den januari 1998.1

Sammantaget torde resultatet mina förslag bli antaletattav
kommuner för fastighetsbildningen blirutövar ett egetsom ansvar

eller mindre i dagens organisation.något Detta underänsamma
förutsättning möjligheten till avtal C-avtal kvarstår. Iatt typenav

fall torde antalet kommuner med myndighet bli större.annat egen
En påtaglig förändring i relation till tidigare ansvarsfördelning blir
emellertid den generella utvidgningen det kommunala ansvaretav
till i samtliga fall omfatta hela kommunen.att

Sakägarnas behov tillgång till lokal service allmäntav gynnas
möjligheten till kommunal fastighetsbildningen.medverkan i Deav

statliga lantmäterimyndigheternas verksamhetsområden utvidgas
1996 följdunder den organisationen för det statligasom en av nya

lantmäteriet. Ett något minskat ärendeunderlag grundpå av
kommunal medverkan försämrari fastighetsbildningsverksamheten
därför de statliga myndigheternas möjligheterknappast godatt ge
service i kommuner myndighet. detta talar också deFörutan egen
möjligheter till samverkan mellan regionala statliga lantmäterimyn-
digheter skapas i den organisationen.som nya
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l Inledning

l l Direktiven
.

Jag har i uppdrag lämna förslag till på rättssäkerhetatt grundad,en
ändamålsenlig och väl fungerande organisation för fastighets-
bildning och fastighetsregistrering. Mina direktiv för detta arbete
sammanfattas i det följande. Direktiven återges i sin helhetäven i
bilaga

I mina direktiv framhålls det är särskild viktatt attav en
förrättningsman obundenär andra intressen för inte riskeraattav
rättsförluster för enskilda. Jag skall därför olikapröva lösningar for

tillgodose kravetatt opartiskheten i myndighetsutövningenatt inte
skall kunna ifrågasättas. Bl.a. demåste fall där kommun ären
sakägare uppmärksammas. Sambandet mellan fastighetsbildning och
angränsande statlig och kommunal verksamhet skall också beaktas,
liksom sakägarnas behov tillgång till lokal service. Vidare skallav
jag i mina förslag eftersträva åstadkomma såatt ett gynnsamt
samarbetsklimat möjligt mellan och kommuner inom helastatsom
lantmäterisektorn. Slutligen har jag redovisa tidsplan föratt en
genomförandet föreslagna åtgärder.av

I direktiven framhålls mitt arbete skall utgå frånatt vad
Bostadsutskottet tidigare uttalat i frågan. Bostadsutskottet bet.
199394:B0U19 anförde rättssäkerheten visserligen böratt utgöra
grunden för fortsatta överväganden, också andra för-attmen
hållanden måste in.vägas Här åsyftades bl.a. nämndaovan
samband mellan fastighetsbildningen och angränsande statlig och
kommunal verksamhet sakägares behov tillgång till lokalsamt av
service. Dessutom framhöll utskottet väl fungerande ochatt överen
tiden stabil organisation for fastighetsbildningen förutsätter att
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förutsätterDettaöverbryggas.kanintressemotsättningarnuvarande
ochändamålsenligupplevsorganisationensin deni somtur att nya

förankringbredsåberedningen somfortsattaden ges enatt
möjligt.

uppdragmittAllmänt1.2 om

ochförhandlingsledningkaraktärenhaftuppdrag harMitt av
synpunkter vägtsolikalösningsförslag där samman.i ettutmynnar

iingårförslagde presenteras enföljd detta ärEn att somav
ändringarlångtgåendeförlämnarintehelhetslösning utrymmesom

arbetemittstrikt koncentreratjagföljd ärdelfrågor. Eni attannan
konkretapålösningarfinnaoch påsakfrågorpå att gemensamma

fastighets-inomansvarsfördelningenmedsambandiproblem
nödvändigtskapaförDetta ettbildningsverksarnheten. sam-att

prägladorganisation ettstabilförgrund avförstånd ensom
samarbetsklimat.gynnsamt

ochriks-dekonstaterauppdragslutfört attefterkanJag
enigastårutredningenideltagitsakkunnigakommunalpolitiska som

ocksåbedömerJag attbetänkandet.iläggsde förslagbakom som
rubbarinteutredningentillfogatsyttrandesärskildadet som

förankring.bredmedförslagminagenomföramöjligheterna enatt

uppläggningBetänkandets1.3

derasverksamheter,berördaförkortfattatredogörKapitel 2
3Kapitelorganisationsförändringar.aktuellaochorganisation

nuvarandedenerfarenhetercentrala ansvars-redovisar några av
fastighetsområdet.inomoch kommunmellanfördelningen stat

framfördatidigaresammanfattningmedavslutasKapitlet aven
mellanansvarsfördelningeniförändringarförhandlingsalternativ

och kommun.stat
grundläggandeochutgångspunkterallmännaredovisarKapitel 4

denpåmingrund förtillliggerställningstaganden synsom
fastighetsbildningsverksam-inomansvarsfördelningenframtida
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heten. Jag i kapitel 5 mitt förslag i beskriverpresenterar stort samt
kort de sakfrågor behövernärmare inomövervägas försom ramen
förslaget. Huvuddelen kapitel 5 sedanägnas precisera ochattav
förtydliga mitt förslag pá nödvändiga punkter. Betänkandet avslutas
med kapitel vilket behandlar konsekvenserna mitt förslagav

vissa genomförandefrågor.samt
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2 verksamheter och derasBerörda

organisation

2.1 Verksamheterna

huvud-delas in iVerksamheten inom lantmäteriområdet kan tre
fastighetsregistrering och mätnings-fastighetsbildning,grenar -

verksamhet.
inskrivningsverksamhet och fastighets-Tillsammans med

ñrdatasystem berörda verksamheter central betydelseär attav
förunderhålla och fastighetsindelningen grundutveckla som en

delsdels samhällets redovisning äganderätten till mark,av
markanvändningen. verksamheternasamhällets styrning Attav

bedrivs iakttagande högarationellt och ändamålsenligt och med av
krav enhetlighet hela landeträttssäkerhet och ärpå över en
förutsättning fungeraför fastighetsindelningen skall kunnaatt som

del samhällets infrastruktur.en av

2.1 1 Fastighetsbildning.

fastighetsbildnings-Fastighetsbildning särskildahandläggs av
Vid förrättningen bestårmyndigheter och vid förrättning.prövas

fastighetsbildningsmyndigheten förrättningslantmätare,av en
Förrättningar enligtbiträdd skereventuellt godetvå män.av
1970:988, anläggnings-reglerna i främst fastighetsbildningslagen
1973:1144. Fastighets-lagen 1973: 149 och ledningsrättslagenl

enligt lagenbildningsmyndigheten handlägger också ärenden om
Fastighetsbildningexploateringssamverkan 1987:11 m.fl. lagar.

enligt fastighetsbildningslagen sådana åtgärderutgörs somav
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bildas,servitutinnebär fastighetsindelningen ändras eller attatt
fastighets-ändras Fastighetsbildning skereller upphävs. genom

ombildning fastigheter, ochreglering dennär somavavser
innebärsammanläggning denavstyckning, klyvning eller när att

frågorfastighetsbestämning klarläggsfastigheter bildas. Genomnya
frågorfastighetsindelning ochbeskaffenheten gällande omom av

servitut.bl.a. omfånget ledningsrätt ellerav
önskarefter ansökan från denFörrättningsförfarandet görs som
mark-överföringfå genomförd, i formåtgärd ettt.ex. aven av

ledningsrätt.fastighet till ellerområde från uttagannan aven en
principenmyndighetsutövning och bygger påFörfarandet utgör om

utredningspliktmyndigheten harofficialprövning. innebärDetta att
överläggningar ellernödvändigt skall hållaoch sånär är samman-

handläggningen ärendet. Närunderträden med berörda sakägare av
framställdaförrättningslantmätarenärende fárdigutrettär prövarett

gällandeeventuella överenskommelseryrkanden och gentemot
bestämmerFörrättningslantmätarenlagstiftning och fattar beslut.

örrättningsbeslutetoch ersättningar Ftillträdestidpunkteräven m.m.
Fastighetsdomstolens utslagfastighetsdomstol.överklagas tillkan

domstolen.till Itill och vidare Högstakan överklagas hovrätten
ochmedgivande till förrättningsâtgärderkommunaltvissa fall krävs

i principföreligger åtgärden överensstämmadetaljplan måsteom
med denna.

fastighetsbild-gällandetillämpningenErfarenheterna från av
möjligtLagstiftningen detningslagstiftning goda. görär att genom

enskildatill dethandläggningenFörrättningsformen anpassa
opartiskaocksåför förrättning kanärendet. Inom enramen

kanförhandlingar mellangenomföras ochutredningar parterna
Hand-opartisk ledning.sker underunderlättas deattgenom
oftastmed berörda ochläggningen sker i samarbetenära parter

förrättningarfåtalEndast efterfattas beslut i samförstånd. ett
Förrättningsformen kanersättningsbeslut.anförs besvär över t.ex.

frågor vidkompliceradesmidigt och rationellt lösahärigenom
fastighets-detalj- ochinfrastrukturprojektgenomförande samtav
smidighet10. Genom sinoch bygglagen 1987:planer enligt plan-

ochanvändningkommit till allthar förrättningsformen större
procedurerkompliceradeofta andra,kompletterar eller ersätter mer
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för hantera frågor markåtkomst.att om
fast egendom ochFastighetsbildningen tillpåverkar äganderätten

förrättningarutnyttja marken.de rättsliga befogenheterna I vägsatt
viktigtdärförenskilda och allmänna intressen varandra. Det ärmot

uppfattashandläggande myndigheter och ävenär,att som,
opartiska i till andra intressen.och obundna förhållande

projekt detgenomförandet omfattandeInte minst vid ärav mera
kvalitet,vikt förrättningsförfarandet kännetecknasstor att avav

förrättnings-kostnader. s.k. aktivtsnabbhet, enkelhet och låga Ett
aktivt driver ärendet ochförfarande där förrättningslantmätaren

alla instru-föreslår med utnyttjande lagstiftningenslösningar av
och skapaförutsättning för uppfylla dessa målär attment, en

förrättnings-förtroende förrättningsinstimtet. aktivtför Ett
ekonomiskförfarande i juridisk, teknisk ochförutsätter sin tur

kompetens hos förrättningslantmätaren.

2.1.2 Fastighetsregistrering

fastighetsregister-Fastighetsregistreringen särskildahandhas av
delasmyndigheter FRM. kanVerksamheten vid FRM grovten

registerkarta, skötseli förande fastighetsregister och avupp av
information frånförrättningsarkiv och tillhandahållande av

fastighetsregister, registerkarta och förrättningsarkiv.
fastighetsregister registerkarta innebär delsAtt föra och att nya

m.m., delsuppgifter förs in om förrättningar, planer, adresser att
registreraderegistret befintliga,kompletteras med redan

den officiellauppgifter. Fastighetsregistret innehåller uppgifter om
markanvänd-fastighetsindelningen, gällande detaljplaner, andra

Register-fastigheters adresserningsreglerande bestämmelser, m.m.
och planomrádenaskartan utvisar bl.a. fastighetsindelningen

utsträckning.
till-fastighetsindelningenRegisterinformationen utgörom

förrättningsarkiven denmed kartor och handlingar isammans
gäller beteckningar,legala beskrivningen fastigheterna vadav

slutfasenFastighetsregistrering iomfattning, läge utgörm.m.
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fastighetsbildningen, vilken inte fullbordad förrän registreringär
har skett.

Registerverksamheten teknisk utvecklingundergår snabben som
syftar till forbilliga fastighetsbildningen fastighets-såvälatt som
registreringen och få till stånd bättre möjligheter till spridning av
information från registren. utvecklingslinje datateknisktEn är att
koppla fastighetsbildning fastighetsregistrering. Vidareochsamman
pågår utveckling och stegvis uppbyggnad digital register-ett av en

Ävenkarta. lagrings- och spridningsmetoder för arkivennya
bl.a. datateknik under utveckling.genom

2.1.3 Mätningsverksamhet

mätningsverksamhet fastighetsbildningenMed från delvisavses
fristående mätnings-, kartläggnings- utstakningsverksamhet,och
dvs. åtgärder for mätning, grundkartor ochavseende stomnät
primärkartor, utstakning byggnader och andra anläggningar,av

opreci-nybyggnadskartor Mätningsverksamhet är ettm.m. mera
begrepp fastighetsbildning fastighetsregistrering ochochänserat

forfattningsreglerad.verksamheten inte i utsträckningär samma
Vissa behörighetsregler, finnsbestämmelser, bl.a. kvalitetskrav och
emellertid 1974:339.i mätningskunggörelsen

2.2 Organisationen

2.2.1 Fastighetsbildning

Nuvarande organisation fastighetsbildningen grundar sig iför
huvudsak prop.på riksdagsbeslut 1970 1970:188, bet.årett
1970:SU208, rskr. 1970:423. Beslutet innebär huvudansvaretatt
för fastighetsbildningen åvilar via Lantmäteriverket. Detstaten
statliga lantmäteriet omfattar förutom den centrala myndigheten en
Överlantmätar- och fastighetsregistermyndighet i varje län samten
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81 fastighetsbildningsmyndigheter. Själva fastighetsbildningen
utförs vid dessa fastighetsbildningsmyndigheter, vilka omfattar 69
lantmäteridistrikt specialenheter.och 12

1970 riksdagsbeslutårs genomfördes 1972 i form statligav en
grundorganisation för fastighetsbildningen där riket delades in i 87
lantmäteridistrikt. Varje distrikt försågs med statlig fastighets-en
bildningsmyndighet SFBM med distriktet verksamhets-som
område. distrikten inrättades sin oftaInom i lokalkontor. Sedantur
beslutet distriktsindelningen trädde i kraft har distriktantaletom
minskat till 69 bl.a. sammanslagningar.genom

Distriktsindelningen kompletteras särskilda specialenheterav
för vissa former fastighetsbildning. handhaFör attsom svarar av

uppgifter i samband med jord- rationaliseringoch skogsbrukets
inrättades 29 specialenheter huvudsakmed i länen verksamhet-som
sområde. Dessa enheter har minskatsedemera kraftigt i antal och

12.är nu
För underlätta samordningen med den kommunala hanter-att

ingen plan- och byggärenden, skapades dessutom 43 special-av
enheter för bebyggelseutveckling inom Med undantagtätorter m.m.
för specialenhet i Malmöhus län dessa enheter kom-etten gavs
munalt huvudmannaskap. I dag antalet enheter förär tätorts-
utveckling 41, samtliga kommunala.ärvarav

14 de kommunala fastighetsbildningsmyndigheterna KFBMav
har hela kommunens verksamhetsområde. Detta gälleryta som
KFBM i Göteborg, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Kalmar,
Lund, Malmö, Mölndal, Sollentuna,Nacka, Solna, Stockholm,
Täby och Västerås. ÖvrigaI 27 kommuner verkar KFBM inom en
del respektive kommun, med det statliga lantmäteridistriktetav som
ansvarigt för resterande del. Gränslinjerna mellan ochKFBM
lantmäteridistrikten drogs 1972, har sedan dess justeratsupp men
i flera kommuner. del flesta fall har justeringarna inneburit att
verksamhetsområdet for KFBM utvidgats.

Fastighetsbildningen finansieras huvudsakligen via avgifter från
sakägarna. De statliga kommunalaoch fastighetsbildnings-
myndigheterna hade under budgetåret 199394 intäkter i form av
avgifter från sakägarna motsvarande 358 mkr, fördelade 330påca
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mkr vid de statliga myndigheterna och 28 vidmkr de kommunala.
Den kommunala verksamheten omfattade således mindre 10 %än

den totala intäktsvolymen.av
Under budgetåret 199394 avslutade SFBM 16 900 ochca

KFBM 2 900 förrättningsåtgärder.ca

2.2.2 Fastighetsregistrering

Fastighetsregistreringen vanligenär statlig angelägenhet,en men
den kan utföras myndighet.även kommunal Verksamhetenav
bedrivs vid särskilda fastighetsregistermyndigheter. Statliga
fastighetsregistermyndigheter ingår sedan den 1 juli 1990 i det
statliga lantmäteriets organisation och har länet verksamhets-som
område.

129 kommuner verkar kommunala fastighetsregistermyndigheter
med hela eller del kommunen verksamhetsområde.av som

Den statligt bedrivna verksamheten anslagsfinansierad ochär
hade 199394 total kostnad 102på mkr. Den kommunalaen ca
fastighetsregistreringen finansieras med kommunala medel och
motsvarade 199394 uppskattad kostnad 15 mkr.påen

2.2.3 Mätningsverksamhet

Den omorganisation lantmäteriverksamheten genomfördesav som
1972 innebar för produktionen grundläggande kartoratt ansvaret av
och mätningar delades mellan och kommunerna. Det ansågsstaten

kommunerna via sitt för plan- och bebyggelsefrågornaatt ansvar
och kommunens utveckling i olika avseenden också hade ett ansvar
för erforderliga mätnings- och kartarbeten.

Staten via det statliga lantmäterietär ansvarig för geodetiskade
riksnäten och de allmänna kartserierna ekonomiska och topo-
grafiska kartan i skalomrádet 1:10 000 och mindre. Kommunerna

för lokala och den storskaliga kartläggningenstomnät iansvarar
skalområdet 10 000. principiellastörre än Denna ansvarsfördel-
ning utesluter inte kommunerna producerar översiktligaävenatt
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kartor för sin ärendehantering och översiktliga planering, liksom
for vissa storskaliga kartor vid fastighetsbildningstaten t.ex.svarar

och fastighetsregistrering.
MBK mätning, beräkning kartframställningoch benäm-är

ningen denpå samordnade kart- och mätningstekniska produktionen
inom det kommunala ansvarsområdet.

Till MBK-verksamheten räknas primärkartor, bas-stomnät,
kartor, samlingskartverk ledningsnät, namngivning ochöver
belägenhetsadresser. basfunktionDenna stöd for informa-utgör
tionsbehandling inom sektorerna fysisk planering, plangenom-
förande och övrig kommunalteknisk verksamhet. Den sektoriella
MBK-verksamheten omfattar olika ärendeprodukter,typer t.ex.av
nybyggnadskartor, förrättningskartor, grundkartor lednings-och
kartor.

Kommunerna kan välja ombesörja denna verksamhetatt genom
har också möjlighet anlita det statliga lant-attegna organ, men

mäteriet eller enskilda konsultföretag.
Drygt hälften landets kommuner har valt inte inrättaattav egna

för MBK-verksamheten. tiotalNågra dessa kommunerorgan av
anlitar konsulter för utföra MBK-verksamheten. 120 kommuneratt

mätningsorganisation anlitar det statliga lantmäterietsutan egen
lokala organisation för utföra verksamheten enligt s.k. A-avtal.att
A-avtalet normalavtal förär samarbetet mellan enskildaett
kommuner och det statliga lantmäteriet. tillkomDet under 1970-
talet för långsiktigt kunna reglera kringsamarbetet mätnings-att
verksamheten och utformat Lantmäteriverketär och Svenskaav
kommunförbundet A-avtalen innebär det statligagemensamt. att
lantmäteriet ersättning för delar eller hela denmot svarar av
fristående mätningsverksamheten och oftast utföräven annan
fastighetsrättslig och fastighetsekonomisk service i kommunen.

Knappt hälften kommunerna i landet har valt byggaattav upp
kommunala stadsingenjörskontor eller mätningskontororgan - -

ombesörjer MBK-verksamheten. 64I dessa kommunersom av
medverkar den kommunala mätningsorganisationen i förrättnings-
förberedelser, mätningstekniska i den statligtt.ex moment,
bedrivna fastighetsbildningen. förFormerna denna medverkan
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regleras sedan 1972 s.k. C-avtal. C-avtalet liksomär A-genom
avtalet form normalavtal upprättatsen av gemensamtsom av
Lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet. Normalavtal C

grunden förutgör lokala avtal mellan det statliga lantmäteriet och
respektive kommun.

Det förekommer också olika kombinationer A- och C-avtal,av
kallade specialavtal. Ett tjugotal kommuner har i dag specialavtal.

A-avtalen och specialavtalen är under avveckling på grundnu
de faller under den lagenatt offentlig upphandlingav nya om

1992: 1528. Den upphandlingslagens förhållande till C-avtalennya
dockär oklart. Jag kommer i avsnitt 5.10 återkomma tillmera att

frågan kommunal medverkan i förrättningsförberedelser och C-om
avtalens framtida roll.

2.3 Den framtida fastighetsbildningen och
fastighetsregistreringen

Fastighetsbildningen torde i framtiden komma behålla sinatt
nuvarande karaktär juridisk-teknisk Några störreav process.
strukturförändringar förefaller inte aktuella. Förrättnings-vara
institutet kan dock komma införas för ytterligare fallatt av
markåtkomst och den praktiska verksamheten kommer undergåatt
väsentliga förändringar. På den judiciella sidan förväntas relativtett

inslagstörre komplexa förrättningar. Vid utbyggnadenav av
samhällets infrastruktur i form järnvägar, ledningssystemvägar,av

kan förrättningsförfarandet komma användas i stället förm.m. att
dyrare och omständliga förfaranden vid markåtkomst imera
kombination med reglering ekonomiska mellanhavanden mellanav

Genom förrättning kanparter. skadeförebyggande åtgärder som
markbyten och byggandet.ex. ersättningsvägar utredas ochav

beslutas i kontaktnära med och oftast i samförståndparterna
mellan dessa. Ersättningsanspråk kan hanteras snabbt, enhetligt och
rättssäkert.

Även den omständigheten tätortsbyggande för boende ochatt
verksamheter väntas bli genomfört med mindre kommunalt
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i markförsörjningen tidigare, medför kompli-än attengagemang
cerade markåtkomstfrägor fullföljaskan behöva aktivtettgenom
förrättningsförfarande.

ochDessa andra förändringar medför fortsatt krav påstora
opartiskhet, obundenhet och kompetens hos förrättnings-
lantmätarna.

Den tekniska delen förrättningsarbetet kommer förändrasattav
denavsevärt för starka krav snabbhet,utsätts påattgenom

rationalitet och kostnadsbesparingar. De möjligheter öppnarsom
sig den datatekniska utvecklingen kommer i sig verkaattgenom
förändringsdrivande. Sambandet mellan fastighetsregistreringen,
den allmänna kartläggningen den kommunala mätningen ochsamt
storskaliga kartverksamheten, härvid Utvecklings-mäste beaktas.
arbeten i fråga informationssystem och handläggningssystemom
pågår och kommer behöva intensifieras inriktningmed bl.a.påatt

ökat utnyttjande datateknik därmedoch sammanhängandeett av
förändringar i arbetsorganisationen. samordningNärmare av
fastighetsbildning och fastighetsregistrering har redan beslutats se
avsnitt 2.4. Alla dessa faktorer medför bl.a. ökade krav pá
personalens tekniska kompetens. Om flera organisationer skall
samverka i den datatekniska informationshanteringen och i
handläggningen fastighetsbildningsärenden, ställs också krav påav

dessa organisationer enkelt skall kunna utbyta information efteratt
fastlagda standarder.

2.4 Aktuella förändringar i

lantmäteriorganisationen

Riksdagen beslutade den 1 juni 1994 prop. 1993942214, bet.
199394:BoUl9, rskr. 1993942375 organisation förom en ny
lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten Förslagen im.m.
propositionen grundade sig Lantmäteri-på och inskrivnings-
utredningens principbetänkande Kart- och fastighetsverksamhet i
myndighet och bolag SOU 1993:99 och remissbehandlingen av
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detta Ds 1994:68.
Riksdagsbeslutet innebär Centralnämnden för fastighetsdataatt

och Statens lantmäteriverk förs till central myndig-samman en ny
het benämnd Lantmäteriverket. Den myndigheten kommer attnya

för både myndighetsutövning och uppdragsverksamhet. Dessasvara
verksamheter skall dock hållas väl i sär.

På lokal och regional nivå avvecklas nuvarande statliga
Överlantmätan, fastighetsbildnings- och fastighetsregisterrnyndig-
heter och med 24 regionala lantmäterimyndigheterersätts mednya
i huvudsak länen verksamhetsområde. Lantmäterimyndighetensom
i länet får huvudsaklig uppgift ombesörja fastighetsbildningattsom

fastighetsregistrering.och I arbetsuppgifterna kommer också att
ingå bl.a. regional samordning och rådgivning inom såväl fastig-

Ävenhetsområdet mätnings- och kartområdet. desom om nya
myndigheterna får länet verksamhetsområde, förutsättssom
verksamheten liksom för närvarande bedrivas i decentraliserad
form med utspridd lokalisering kontor.en av

Omorganisationen innebär vidare fastighetsregistreringenatt
avvecklas fristående funktion. I fortsättningen skall dennasom
utföras den myndighet handlägger fastighetsbildningen.av som

Riksdagsbeslutet innebär vidare begränsad bolagiseringatt en av
lantmäteriverksamheten skall genomföras, med målsättningen att

avskilja ytterligare förverksamheter bolagisering ellersenare
privatisering. Uppdrag kan skada förtroendet för myndighets-som
utövningen eller andra skäl bör bolagiseras avskiljs frånav
myndigheterna eller privatiseras. Viss lokalt utförd uppdrags-
verksamhet karaktären myndighetsservice bör detta kunnatrotsav
bedrivas de regionala myndigheterna vid sidan myndig-av nya om
hetsutövningen. Avsikten i instruktion för lantmäteri-är att
myndigheterna denna verksamhetavgränsa så noggrant att
förutsättningarna blir klara för bl.a. olika aktörer marknaden.på

förberedaArbetet med genomförandet omorganisationenatt av
drivs sedan september 1994 inom Utredningen organisationom av
lantmäteri- fastighetsdataverksamhetenoch OLoF dir. 1994: 100
och 1994:145. Utredarens förslag skall enligt direktiven slut-
redovisas maj 1995.1senast
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mitt iJag har i enlighet med de riktlinjer för arbete som anges-
direktiv haft med denna utredning.mina fortlöpande samråd-
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3 förAnsvaret fastighetsbildningen

3.1 Ett delat ansvar

De riktlinjer för omorganisation lantmäteriverksamhetenav som
beslutades riksdagen 1970 prop. 1970:188, innebar attav

for fastighetsbildning och fastighetsregistrering deladesansvaret
mellan och kommun. statliga basorganisationen,Den byggd påstat

rikstäckande distriktsindelning, kompletterades med special-en
enheter för dels jord- och skogsbruksförrättningar, dels tätorts-
utveckling. För de kunde kommun önskade blisåsenare som
ansvarig. förutsattesDet också kommunala fastighetsregister-att
myndigheter skulle kunna inrättas. Bestämmelser och villkor
rörande det kommunala reglerades särskild lagansvaret genom en

kommunal fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndighetom
prop. 1971:58.

I 1970:188 anförde ansvarigt följandestatsrådprop. om
för fastighetsbildningen 53 f.:ansvaret

Som jag det frågan huvudmannaskapetär relativtser om av
underordnad betydelse. Avgörande vikt bör enligt min mening
i stället fästas vid organisationen blir effektiv möjligtsåatt som
och medger smidig samverkan med andra inom samhälls-organ
planeringen. De mig förordade specialenheterna torde,av

huvudmarmaskapet, i och för sig väl ägnadeoavsett attvara
tillgodose både effektivitetskravet och behovet samverkan. Iav
vissa fall kan emellertid samverkan otvivelaktigt ytterligare
främjas, specialenhet för bebyggelsefrågor ställs underom
kommunalt huvudmarmaskap. harJag tidigare framhållit skälatt
kan anföras for fastighetsbildningsmyndighet särskildmedatt
inriktning förrättningarpå för tätortsutveckling också bör ha
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hand mätningsverksamheten inom sitt verksamhetsområde.om
Om kommun under alla omständigheter behöveren egen
organisation för mätningsverksamhet och det fnns förut-om
sättningar inom kommunen inrätta specialenhet föratt en
tätortsförrättningar, kan det alltså med hänsyn till behovet av
samordning mellan fastighetsbildning och mätningswrksamhet
bedömas lämpligt kommunen får huvtdman föratt vara
specialenheten så all mätningsverksamhet kan förläggas tillatt
denna enhet. Också andra lokala förhållanden liksom kommu-

önskemål i frågan kan motivera kommumlt huvud-nens egna
marmaskap för specialenhet ifrågavarande slag. Jagav anser
därför kommun önskar huvudman för sådan enhet,att som vara
skall ha möjlighet till detta.

En grundtankarna bakom med specialenhetersystemetav attvar
detta skulle skapa flexibel organisation. specialenheter för t.ex.en
bebyggelseutveckling skulle kunna inrättas i den arbets-min
organisatoriska förhållanden medgav detta och de lokala förut-
sättningarna lämpliga. Avgränsningen mellan de kommunalavar
enheterna för tätortsutveckling och de statliga distriktsenheterna
skulle i princip funktionell enheterna för bebyggelse-vara -
utveckling skulle handlägga de frågor enheten inrättats för.som
Ärendefördelningen skulle dock utmärkas smidighet. Iav sam-
verkan mellan distriktet och specialenheten skulle finnas möjlighet

ärendefördelningen ända ärendenivå.påatt anpassa ner
Även med specialenheter i princip byggde påsystemetom en

funktionell ärendefördelning, ansågs det praktiskt i vissa fallatt
kunna specialenheternas uppgifteravgränsa till vissa territoriella
områden. Verksamhetsområdet för specialenheterna för tätort-
sutveckling kom därför geografiskt. Territoriellaavgränsasatt
gränslinjer drogs innebar specialenheterna blevatt ettupp som
slags lantmäteridistrikt inom lantmäteridistriktet.
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3.2 Erfarenheter nuvarandeav

ansvarsfördelning

Lantmäteriutredningen LU80 redovisade i sitt slutbetänkande
Lantmäteriverksamheten och dess lokala organisation DsBo
1983:3 kartläggning erfarenheterna den dåvarande lokalaen av av
lantmäteriorganisationen. Den lokala organisationen har sedan dess
inte genomgått betydandenågra förändringar och de erfarenheter

redovisas i betänkandet därför i huvudsakär relevanta iävensom
Ävendag. Lantmäteri- och inskrivningsutredningen kunde i sitt

betänkande fastighetsverksamhetKart- och i myndighet ochsenare
bolag SOU 1993:99 konstatera den problembild Lantmä-att som
teriutredningen redovisade i utsträckning fortfarande aktuell.ärstor

Med ledning enkätundersökning farm Lantmäteri-av en
utredningen lantmäteriverksamheten i allt väsentligt fungeratatt bra
i de kommuner ansvarade för verksamheten inom kommunenssom
hela Verksamheten fungerade också väl i deyta. kommuner där
den enbart ombesörjdes det statliga lantmäteriet. De problemav

utredningen kunde konstatera uppstod i kommuner därsom
verksamheten på något sätt uppdelad mellan statliga ochvar
kommunala organ.

Vidare konstaterade Lantmäteriutredningen den funktionellaatt
ansvarsfördelning förutsattes mellan lantmäteridistrikten ochsom
specialenheterna för tätortsutveckling inte fungerat fullt ut.
De territoriella införtsgränser för specialenheter utgjorde isom
praktiken absoluta gränslinjer för ärendefördelningen. fast-En
låsning vid territoriella medgränser framställningarmånga om
ändringar gränslinjerna mellan statliga och kommunala myndig-av
heter hade uppstått.

enkätundersökningenI hade påpekatsäven det förhållandeatt att
två myndigheter verksamma inom kommun kundevar samma
orsaka förvirring hos sakägarna och ofta orsakade onödigt dubbel-
arbete.

Utredningen kunde vidare påvisa vissa problem i samband med
Lantmäteriverkets beslut utformningen den lokala organi-om av
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sationen. Intressena specialenhetupprätta föratt tätort-av en
sutveckling kom här möjligheternavägas behållaatt mot att ett
visst verksamhetsunderlag för den statliga distriktsenheten.
Motsvarande avvägningar gjordes i fråga storleken special-påom
enheternas verksamhetsområden. Resultatet dessa avvägningarav
kunde få till följd specialenhet inrättades i kommun,att medanen

kommun anfört i skäl för sittstort setten annan som samma
önskemål nekades specialenhet. På motsvarande vissasätten gavs
specialenheter territoriellastörre verksamhetsområden andra.än

förhållandenDessa hade enligt utredningen skapat osäkerheter. om
kriterierna för möjligheterna inrätta specialenheter för tätorts-att
utveckling för avgränsningen enheternas geografiskasamt av
verksamhetsorriråden.

Lantmäteriutredningen fann dessutom C-avtalen ochatt
tillämpningen dessa medförde liknande problem. När C-avtalenav
ingicks efter omorganisationen 1972 avsåg de i allmänhet det eller
de områden där lagen fastighetsbildning i stad tidigare till-om

dvs.ämpats, del eller till och med delar kommunen.en av
Härigenom skedde geografisk uppdelning flera kommuneren av
med C-avtal på motsvarande i vissa kommunersätt med ettsom
delat för fastighetsbildningen. Utanför C-avtalsområdetansvar
skapades också liknande situation i kommuner med delatetten som

detpå sättet organisation fastighets-svarade förattansvar en
bildningen och för mätningsverksamheten.en annan

Utredningen drog slutsatsen situationen i kommunerbådeatt
med delat för fastighetsbildningen ioch C-avtalskommuneransvar
präglades intresseavvägning mellan önskemål från denav en
kommunala organisationen ombesörja delarsåatt storaom av
verksamheten möjligt och å andra sidan den statliga organi-som
sationens önskemål handha verksamheten inom sina enheter. Iatt
båda fallen hade påpekade förhållanden medfört statiskovan en
organisation med ibland besvärliga intresseavvägningar och
problem med samverkan.

Slutligen farm Lantmäteriutredningen bedömningenatt av
fastighetsbildningslagstiftningens användningsområden i framtiden
och betydelsen rutin hos förrättningslantmätaren varieradeav
mellan statliga och kommunala företrädare. denFrån statliga sidan
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hävdades i fastighetsbildningsfrågornautredningen skulleatt
komma bli alltmera komplicerade den successivaatt genom

sanerings-övergången från nyexploatering till ombyggnads- och
verksamhet med expropriativa i fastighetsbildningen.inslag Mot
denna bakgrund det motiverat forrättningslantmätarnaansågs att var
sysselsatta med förrättningsverksamhet i denomfattning. Frånstor
kommunala sidan hade i stället framförts uppfattningen fastig-att
hetsbildningen skulle komma bli verkställighetsåtgärd,attmera en
där de principiella frågorna skulle lösas planåtgärder,genom
förhandlingar och liknande. Kommunala företrädare framhöll
därför möjligheten integrera fastighetsbildningsmyndighetenatt att
i den kommunala organisationen viktigare fråga.var en

3.3 Tidigare ochöverväganden
handlingsalternativ

föregåendeI avsnitt presenterades de problem kopplade till det
delade för fastighetsbildningen beskrevs Lantmät-ansvaret som av
eriutredningen LU 80 i 1983:3. Sammaslutbetänkandet DsBo
utredning skisserade också möjliga handlingsalternativ försex en
organisationsförändring, detta inte ingick i dess uppdrag.trots att
Även inget handlingsalternativ i praktiskadessa utmynnatom av
reformer, deär intresse sammanfattning tänkbaraav som av

i frågalösningar för fastighetsbildningen.ansvaretom
Utredningens första ytterlighets-och andra alternativ var

alternativ, kommunaliseringinnebärande respektive förstatligande
fastighetsbildningen.av
En kommunalisering skulle enligt utredningen kommunernage

ökade möjligheter integrera lantmäteriåtgärder medatt arman
kommunal verksamhet. Problemen förmed det delade ansvaret
fastighetsbildning, med C-avtal med dubbelarbetesamt antogs

dettaförsvinna alternativ. Samtidigt skulle emellertidgenom nya
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special-inomverksamhetenmedi sambandbl.a.tillstöta,problem
ocksåmenadeUtredningenskogsbruk. attjord- ochforenheterna

omorganisationbetydandetillledaskullekommunalisering enen
kraftigEnberöras.kommaskulleanställdaantaldär attstortett
där detskulle krävas,organisationenkommunalautbyggnad denav

organis-kommunerfor mindreskulle bli svarttroligen att anpassa
efter behovet.ationen

verksamhetenförstatligandefarmUtredningen även ettatt av
fastighets-fördelatmedproblemenskulle innebära ettatt ansvar
försvinna.skulledubbelarbetemedC- avtalbildningen, med samt
kommun-strävandendockskulle gaförstatligande attEtt emot

gräns-ochsamhällsplaneringeninomverksamheteralisera nya
kommunalaandrakunna uppståskulledragningsproblem mot

förstatligandeskullekommunaliseringLiksom ettenorgan.
omfattandeorganisationsförändringinnebäradessutom storen

anställda.många
odelbarhetsalternativet.förutredningenkalladeAlternativ tre

fördelaterfarenhetutredningensfasta på ettattDetta ansvartog
ochmindre brafungeratkommuninomfastighetsbildningen samma

verkaskullefastighetsbildningsmyndighetendastförutsatte att en
fastighets-kommunaladär denI kommunervarje kommun.inom

verksamhetsområdehaderedanbildningsmyndigheten ett som
områdeskulle desskommunen,sigsträckte över merparten av

därI kommunerhela kommunen.omfattatillutvidgaskunna att
andelmindreutfördeendastmyndighetenkommunaladen aven
område,kommunensbegränsad delinomförrättningarna aven

fastighetsbildnings-statligadeni stället övertasskulle ansvaret av
myndigheten.

valfrihetskulle attkommunernainnebarAlternativ fyra att ges
skulle,alternativDettafastighetsbildningsmyndighet.inrätta egen

för kommunernamöjlighetergoda attdet,utredningen såg gesom
bra sätt.enskilda kommunenför denverksamheten påordna ett

mindre kommu-deförproblemtilldock ledaAlternativet ansågs
inteärendeunderlagminskatkraftigtmedeftersom statennerna,
tillservicemed godverksamheteffektivbedrivaskulle kunna en

övriga kommuner.
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Utredningens femte alternativ innebar i princip oförändrad
organisation, med preciserade riktlinjer för inrättandetmen mera

kommunala myndigheter och för utformningen derasav av
verksamhetsområden. Sådana preciseringar minska osäker-antogs
het och konfliktpunkter i organisationen. Utredningen påpekade
dock följden skulle bli begränsningar i möjligheten tillävenatt en
allsidig och fri prövning från fall till fall.

Utredningens sjätte och sista alternativ berörde inte i första hand
själva organisationen. Alternativet byggde i stället förenklingpå en
och avformalisering fastighetsbildningsverksamheten vid bl.a.av
de förrättningar då inga motstridiga intressen förelåg. Tanken var

fastighetsbildning i normalfallet utförasskulle kommunaltatt av
medan statliga fastighetsbildningsmyndigheter enbart skulleorgan,

prövningslutlig och registrering ärendet. Endast vidgöra en av
komplicerade ärenden, eller ärenden där motstridiga intressenmera

förelåg, skulle den statliga myndigheten sig iengagera mera
ärendet ocheller handläggning i förrättningsform.ske Detta
alternativ skulle enligt utredningen kunna goda möjligheter attge
integrera fastighetsbildningsarbetet i plan- och byggprocessen och
skulle troligen lösa konflikter i samband med C-avtal.upp
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4 Utgångspunkter och

grundläggande ställningstaganden

4.1 Fastighetsbildningsverksamheten är

del infrastrukturenen av

F astighetsbildningsverksamhet fastighetsbildning inklusive fastig-
hetsregistrering grunden för landets indelning i fastigheterutgör
och för förändringar i denna indelning. Fastighetsindelningen ligger
bl.a. till grund för redovisningen äganderätten till mark ochav
samhällets styrning markanvändningen. väl fungerandeEttav
fastighetsbildningssystem i sin grundläggande betydelseär tur av
för samhällsfunktioner fysisk planering, markanvändning,som
fastighetsomsättning, kreditmarknaden med fastigheter pant,som
fastighetstaxering fastighetsbeskattning, folkbokföringoch och
statistikproduktion. Fastighetsbildningsverksamheten sålundaär av

betydelse för angränsande statliga, kommunala och privatastor
verksamheter med viktiga funktioner inom samhällsekonomin. Den

viktigutgör pä detta del samhällets infrastruktur ochsätt ären av
därmed starkt statligt intresse.av

Ovanstående infrastrukturella grundsyn berörda verksamheterpå
har tidigare framhållits Lantmäteri- inskrivningsutredningenochav
SOU 1993:99 och i regeringens proposition Finansiering avm.m.
lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet prop. 166.199495: Jag
ansluter mig till detta och för fastighets-synsätt att ansvaretanser
bildningen i grunden statlig Statenangelägenhet. harär etten
övergripande för i landet finns väl funge-det helaattansvar en
rande organisation för fastighetsbildningsverksamheten.
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plan-kommunalamed denSambandet4.2

och byggprocessen
medfastighetsbildningensamordnastarkt behovfinnsDet attett av

plan-tillämpningenIoch byggprocessen.plan-kommunaladen av
utsträckningökadi10 kommuner1987 har mångaoch bygglagen :

förplangenomförande. Inomochplanläggningsamordnat ramen
hållamedarbetar kommunerna attoch byggprocessenplan-
plan-fysiskkartframställningmedverksamheternasamman -

besiktningarmätningar.bygglovfastighetsbildningläggning ---
alltmersuccessivtfastighetsregistrering blirochFastighetsbildning

informa-ADB-baseradesektorsövergripandeintegrerade delar av
kommunerna.inomtionssystem

övrigaochfastighetsbildningmellansamordningBehovet av
löses påbyggprocessenplan- ochkommunaladenaktiviteter inom

fastighets-ikommunal medverkangradenberoende påolika sätt av
lantmäteridistriktetstatligadetdärde kommunerbildningen. I

fastighetsbildningsverksamhetochmätnings-bådeföransvarar -
myndig-statligadenär strävanA-avtalskommunernafrämst att-

kommunalamedsamrådhaskall kunnalokalvia närvaroheten en
Oftaoch byggprocessen.plan-aktiva inommyndigheter ärsom

tilltidervid vissamyndighetenstatligadenpersonal frånfinns
förrättningslantmätareStatligalokaler.förfogande i kommunens

ibyggnads-fastighetsbildningsärendenkommunerföredrar i många
med-mätningskontorkommunaltdärde kommunernämnden. I

förrättningsförberedelserförrättningenitekniskaverkar i moment
samordnarationaliseringsvinsternå attkan kommunen genom

i anslut-MBK-verksamhetövrigmedförrättningstörberedelsema
förharkommunenNär ansvaretoch byggprocessen.plan-ning till

fastighetsbildningsmyndighet kanviafastighetsbildningenhela egen
sarnhälls-isammanhållenytterligare mottassteg processen

byggandet.
principbetänkandeinskrivningsutredningensLantmäteri- ochI

SOUbolagochmyndighetifastighetsverksarnhetochKart-
iintegrationfastighetsbildningensfrågan1993:99 studerades om

påtagligafannUtredningeningående.och byggprocessen attplan-
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effektivitetsvinster kunde inom fastighetsbildningen dengöras när
har samband med plan- och byggprocessen. Dock påpekade
utredningen verkliga förenklingar och besparingar kräveratt att
integreringen går längre till kommunen för förrätt-än att svarar
ningsförberedelserna medan statlig fastighetsbildningsmyndigheten
handhar myndighetsutövningen i förrättningsförfarandet.

Enligt utredningen den genomförandebeskrivningutgör som
enligtupprättas plan- och bygglagen viktig del bakgrunds-en av

materialet för beslut genomförandet detaljplaner. Fastighets-om av
bildningen del plangenomförandetutgör och studeras därfören av
parallellt med utformningen detaljplanen. Genomförande-av
beskrivningen kan i den del den berör det fastighetsrättsliga
genomförandet vägledande för fastighetsbildnings-vara
myndighetens prövning vid förrättningar. Att genomförandeplanen
är vägledande innebär dock inte den har självständig rätts-att
verkan, den skall uppfattas sarnrådsyttrandeutan att ettsom av
berörd myndighet. Fastighetsbildningsmyndigheten själv-prövar
ständigt aktuella förrättningsåtgärder och avvägning mellangör en
berörda intressen.

Fastighetsbildningsmyndighetens juridiskt obundna ställning
hindrar inte den inom plan- och byggprocessen viktigutgöratt en
del i samrådsförfarande mellan olika aktörer. Olika delmomentett
i plan- och byggprocessen har tendens bli integreradeatten mera
på grund kommunernas förkorta ochsträvan att ettav processen
allt vanligare proj ektinriktat arbetssätt. En tyngdpunktsförskjutning
från nyproduktion bostäder inom exploateringsområden tillav nya
sanering och komplettering befintliga bostadsområden, ställerav nu
också högre krav samordning inompå den fysiska planeringen.
Fastighetsbildningsfrågoma imåste dag på helt sätt änett annat
tidigare lösas samtidigt med utformningen detaljplaner. Plan-av
och bygglagens bestämmelser fastighetsbildningen skallattom vara
genomförd för erhållande bygglov ställer dessutom ökade kravav

snabbhetpå och närhet till den kommunala förvaltningen. Sarnrnan-
fastighetsbildningenär ofta del andra aktivitetermångataget en av

och berör olika intressentermånga i plan- och byggprocessen.
Fastighetsbildningen i detta perspektiv del i därär en en process
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arbetssätt.projektinriktatidelarolika aktörer utgörinsatser från ett
samordnabehovetkommunalabedömning detMin är attatt av

inom plan-aktöreraktiviteter ochmed övrigafastighetsbildningen
medverkankommunalfortsattmotiveraroch byggprocessen en
medverkandennaocksåfastighetsbildningen. Jaginom attanser

förrättnings-itekniskadetill endastkan gå längre än momenten
tidsbesparandeocheffektivrimligtförefallerarbetet. Det att en

idärkommun såbefrämjasskulleoch byggprocessplan- attav
förrättningsprocessen.för helalämpligtövrigt är ett ansvarges

motståendemyndighetsutövning, därFastighetsbildning innebär
opartiskoberoende ochofta skall sammanvägasintressen av en

detalj-speciellt inomförrättningar,Vidförrättningsman. många
hand-vidsakägare. Det ärområden, kommunenplanelagda är

fastighets-viktförrättningarsådanaläggningen attytterstaavav
ochmark-kommunalaoberoende frånbildningsmyndigheten står

integreringdärför påpekasbörexploateringsintressen. Det att aven
inomaktivitetermedkommunaltfastighetsbildning under ansvar

rättssäkerhets-oproblematiskintebyggprocessen ärplan- och ur
rättssäker-debehandla bl.a.4.3i avsnittkommersynpunkt. Jag att

sammanhang.i dettaaktualiserashetsaspekter som

grundkravRättssäkerheten är4.3 ett

förorganisationreformeradframhållsdirektivutredningensI att en
rättssäker-utformas medfastighetsbildningsverksamheten måste

organisation förproposition Enregeringensgrund. Iheten nysom
199394:2l4prop.fastighetsdataverksamhetochlantmäteri- m.m.

myndighetsutövninghelhetfastighetsbildning i sin utgörbetonas att
möjligtfastighetsbildning långtsåhandharmyndigheteroch att som

intressen.kommunalastatliga elleroberoende andrabör avvara
givenrättssäkerheten ärvidareunderstrykerPropositionen att en

åtgärderorganisatoriskaochmyndighetsutövningutgångspunkt för
rättssäkerhetenbetonassammanhangdenna. I dettarör attsom

verksamhetenförförtroendemedborgarnashandlarockså enom -
Attfinns.förtroendesådantverksamhet förutsättereffektiv att ett
förförtroendemedborgarnasochrättssäkerhetenupprätthålla
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fastighetsbildningen central uppgiftär för såväl statligaen som
kommunala fastighetsbildningsmyndigheter.

En hög kompetens hos förrättningslantmätaren viktigär en
aspekt rättssäkerheten vid fastighetsbildning. Samtliga lant-av
mäterimyndigheter skall sådanäga kompetens sakägareatt oavsett
vilken myndighet handlägger ärendet höggaranterassom en
kvalitet förrättningen.på handlarDet här tillgodose krav påattom
lika behandling och förutsägbarhet i myndighetsutövningen.

Lantmäterimyndighetens oberoende ställning i förhållande till
enskilda och allmänna intressen central betydelse.är Myndig-av
heten skall inte kunna misstänkas för partisk i hand-att vara
läggningen. I dessa hänseenden har uppmärksammats vissa
principiella problem vid både statliga och kommunala lantmäteri-
myndigheter. statligaDet lantmäteriet utför på uppdragt.ex.
utredningar och värderingar sedan kan åberopas vidpartsom av en
förrättning. Den uppdelning det statliga lantmäteriets verksamhetav
mellan myndighetermyndighetsutövning och bolagluppdrags-
verksamhet beslutats riksdagen och underär närmaresom av nu
utformning, kommer dock åtgärda dessa problem.att

På den kommunala sidan består problemet i kommunen oftaatt
är vid förrättningar handläggs vid den kommunalapart som
myndigheten. vilkenI utsträckning detta innebär problem ur
rättssäkerhetssynpunkt hänger bl.a. hurmed kommunalasamman
fastighetsbildningsmyndigheter inordnats i den kommunala
organisationen. Lantmäterimyndigheten bör inordnas i den
kommunala organisationen så den oberoende i förhållandeär tillatt
de kommunala för uppgifter där kommunenorgan som ansvarar
uppträder exploatör, fastighetsägare fastighetsförvaltare.ochsom
Det sigrör här verksamheter köp och försäljningt.ex.om som av
fast egendom, exploatering, markupplåtelser m.m.

Från kommunalt håll har påpekats konkretanågra rättsatt
säkerhetsproblem på grund partiskhet i kommunal fastighets-av
bildning inte har kunnat påvisas. Ingen kommun har blivit fälld för
jäv vid fastighetsbildning sedan kommunala fastighetsbildnings-
myndigheter började verka i början 1970-talet. Antalet över-av
klaganden beslut vid dessa myndigheter mycket få.ärav
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Det har också anförts de viktigaste markanvändningsbeslutenatt
fattas antagande detaljplaner. Till skillnad från beslutgenom av om
fastighetsbildning överklagas detaljplanebeslut relativt ofta.
Kommunernas fatta besluträtt enligt plan- och bygglagen haratt
dock inte ifrågasätts, planläggningen ofta berör mark-trots att
områden kommunernaägs och detaljplaner kan fåtrots attsom av
expropriativa effekter.

Slutligen har kommunala företrädare betonat kommunernaatt
också för myndighetsutövning bl.a. inomnumera ansvarar -

miljöskydd och socialtjänst där beslut betydelse förstorav-
enskilda fattas.

I detta börsammanhang dock erinras fastighetsbildningensom
speciella karaktär och ställning i förhållande till kommunal
myndighetsutövning i allmänhet. Kommunal myndighetsutövning
enligt plan- och bygglagen och miljöskyddslagen har karak-t.ex.
tären administrativt beslutsfattande med rättsverkningarav

enskilda. Förrättningar vid statliga och kommunalagentemot
fastighetsbildningsmyndigheter berör dock ibland frågor om
rättsförhållanden mellan enskilda intressen. I den frågorna intemån
kan redas i samförstånd mellan de berörda dessaärut parterna
hänvisade till lösning i judiciell ordning. Förrättningslant-en

får härvidmätaren rollen opartisk domare avvägningargörav som
mellan partsintressen och beslut har fastighetsrättslig verkan.vars

Vidare bör uppmärksammas beslut planer och bygglovatt om
enligt plan- och bygglagen inte fastighets-så avgörande förär
bildningen denna endast kan betraktas oproblematisktatt ettsom
led i genomförandet detaljplaner. Planer och bygglovav anger

för markens användning och kan ligga till grund för inlösenramar
mark. Särskilt vid den form avstyckning vanligast iärav av som

itätortsområden de högär grad styrande för fastighetsbildningen.
Emellertid förrättningslantmätarenmåste i alla ärenden försvara
civilrättsliga bedömningar och avgöranden, vad gällert.ex.
sakägares behörighet och befintliga fastighets- och ägande-
förhållandena. Tolkningar kan också behöva utföras överens-av
kommelser ingetts för ligga till grund för förrättningen.attsom
Vid sidan de oftast mindre komplicerade avstyckningarna,av
förekommer också juridiskt komplicerade förrättningar inommera
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både och landsbygdsområden.tätorts- Stora krav juridiskpå
kompetens ställs därför alla fastighetsbildningsmyndigheterpå

huvudman.oavsett
Det sagda inte min slutsats ingamotsäger konkretaattovan

uttryck för rättssäkerhetsproblem kan påvisas inom den kommunala
fastighetsbildningen. Mina överväganden och förslag rörande
rättssäkerhetsaspekter därför inte betingadeär faktiskanågraattav
brister härvidlag behöver åtgärdas. Rättssäkerheten kan dock ges

vidare definition frånvaroän överklaganden. Den kanen av
formuleras rättighet för medborgarna inte behövaattsom en ens
misstänka partiskhet eller jäv. Mina överväganden och förslag är
motiverade sådan formulering rättssäkerheten. Det ärav en av
också viktigt säkerställa rättssäkerheten inte rubbas vidatt att
stundande organisationsförändringar, understryka desssamt att
betydelse grund för den framtida fastighetsbildnings-ävensom
verksamheten.

4.4 Behovet samverkan mellan statav

och kommun

Frågan för fastighetsbildningsverksamheten böransvaret sättasom
in i vidare perspektiv relateras till de kravett attgenom som
teknikutvecklingen ställer bådepå statliga och kommunala myndig-
heter. Mot bakgrund redan genomförda och kommande storaav

insatser inom fastighetsinformationsområdet,gemensamma
förefaller frågan för fastighetsbildningenansvaret ettom vara
organisatoriskt problem mindre betydelse. Icke desto mindreav
medför behovet samverkan och samordning mellan ochstatav
kommuner frågan för fastighetsbildningsverksam-att ansvaretom
heten bör finna lösning för inte i onödan försenaatten snar
angelägna insatser på fastighets- och landskaps-gemensamma
informationsområdena. Det viktigt medär konstruktivtett samar-
bete mellan och kommun för till de möjligheter tillstat att ta vara
effektivisering och rationalisering fortlöpande sig.öppnar Detsom
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därförär viktig del mitt uppdrag eftersträva åstad-atten av att
komma så samarbetsklimat möjligt mellanett gynnsamt statensom
och kommunerna inom hela lantmäterisektorn.

Eftersom den kommande utvecklingen inom fastighetsbildnings-
området många uppgifter borde fastighets-rymmer gemensamma
bildningsverksamheten kunna för ochstatenses som en
kommunerna infrastrukturen uppgift. Ett sådant synsättgemensam
borde leda till integreringnärmare statlig och kommunalen av
verksamhet i stället för den tendens till markering avståndav som

finns. bordeDetta avspeglas i utvecklings-t.ex.nu gemensamma
insatser, samråd, utbildning, information osv.

Det sagda innebär inte problemen i mellanumgängetattovan
och kommuner framstår dramatiska i dag. Tvärtom mittstat ärsom

intryck samarbetet mellan statliga och kommunala myndigheteratt
den lokalapå nivån oftast fungerar mycket bra. Potentiella

konfliktområden ärendeuppdelningen mellan statliga ocht.ex.som
kommunala fastighetsbildningsmyndigheter, har i flera fall lösts

hållbara informella överenskommelser funktionellaärgenom som
för båda Ett samarbete finns mellan Svenska kommun-parter.
förbundet och Centralnämnden för fastighetsdata CFD, bl.a. om

CFD skall den viakanal vilken kommunerna maskinelltatt vara
kan uppfylla sin rapporteringsskyldighet till olika statliga myndig-
heter.

belysaFör mina behovet samverkan,att resonemang om av
kommer jag nedan några exempel på områden där ochatt statge
kommuner aktivt bör sig i utveck-gemensamtnu mera engagera
lingsarbete.

Geografisk fastighetsinformation GFI

Fastighetsdatasystemet saknar idag möjlighet till geografisk
presentation fastighetsinfonnation. Lantmäteriverket ochav
Svenska kommunförbundet har emellertid i samverkan utarbetat ett
förslag till hur för redovisning denett geografiskasystem av
fastighetsindelningen skall kunna byggas och fogas ihop medupp
de data redan finns i fastighetsdatasystemet. Konceptet tillsom en
sådan grafisk komplettering fastighetsdatasystemet benämns GFIav
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geografisk fastighetsindelning. GFI-konceptet bygger på att
geografiska data fastighetsindelningen samlas i databaser medom

teknik och kommunerna och Lant-samma programvara som
mäteriverket normalt använder för lagring och tillhandahållande av
landskapsinformation. förutsättningEn för GFI bl.a. den kanär att
grundas på information i kommunala primärkartor.

Via dataterminaler skall GFI erbjuda lättillgänglig, aktuell och
kostnadseffektiv information i form kartor landets allaövert.ex.av
fastigheter med beslut markanvändning. Data från GFI väntasom
få betydelse grunddata i geografiska informationssystemstor som
GIS. GFI förutses fä bred användning med betydandeen
samhällsekonomiska spridningseffekter. Stora kunder bl.a. detär
statliga lantmäteriet, kommunerna, skogsförvaltare, kraft-
producenter och Telia.

GFI-projektet investeringär i infrastrukturen gemensam av
det statliga lantmäteriet och kommunerna.staten Lant-genom

mäteriverket för insamla den grundläggande kart-attsvarar
informationen inom landsbygdsområdena och kommunerna för
motsvarande arbete inom huvudsakligen Utifrån dettatätortema.
basmaterial skall enligt konceptet statliga och kommunala fastig-
hetsregistermyndigheter för uppbyggnaden systemet.svara av

GFI underlättar integration fastighetsbildning ochen av
fastighetsregistrering. En integrering dessa verksamheter öppnarav

möjligheter till rationaliseringar och förenklingar.stora Här krävs
dock teknisk samordning mellan fastighetsdatasystemet sidaná ena
och handläggningsrutinerna för fastighetsbildning och fastighets-
registrering å den andra.

Integrering fastighetsbildning fastighetsregistreringochav

Under hösten 1995 avslutas arbetet med skapa ADB-baseratatt ett
fastighets- och inskrivningsregister, det s.k. fastighetsdatasystemet.
Systemet har byggts under ledning Centralnämnden förupp av
fastighetsdata CFD i samarbete med Lantmäteriverket, Domstols-
verket och kommunerna. Förutom fastighets-, inskrivnings- och
pantbrevsregister innehåller fastighetsdatasystemet också ett
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basregister byggnader,över vilket i sin i framtiden kan kommatur
grund för basregisterutgöra adresseröver och lägenheteratt m.m.

Fastighetsdatasystemet har förbättrat försörjningen med fastighets-
baserad information och har inneburit förenklingar, besparingar
och tillämpningar inom många användningsområden. Infor-nya
mation från utnyttjas antal myndigheter,systemet ett stortav
banker och andra företag enskilda. Som regeringen framhållitsamt
i propositionen Finansiering lantmäteri- och fastighets-m.m. av
dataverksarnhet prop. 1994952166 har dock utbyggnaden av
fastighetsdatasystemet inte åtföljts någon egentlig integrationav
mellan fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Båda verksam-
heterna kan rationaliseras och effektiviseras kopplasattgenom

datatekniskt. Detta förutsätter dock ADB-stöddasamman att
handläggningssystem utvecklas. Lantmäteriverket har utarbetat ett
persondatorbaserat handläggningssystem för lokal mätning och
kartering, betecknat AutoKa-PC eller APC. I samarbete mellan
Lantmäteriverket och CFD pågår också arbete för utvecklaett att

motsvarande för den administrativa delen förrätt-ett system av
ningsförfarandet. Detta utvecklingsarbete baserar sig på redanett
befintligt stödsystem vid förrättningar kallat HELAS. Utvecklings-
arbetet med ADB-stödda handläggningssystem har hittills visat sig

relativtgå långsamt bl.a. beroende tekniskapå och ekonomiska
problem. Här finns därför ytterligare behovett av gemensamma
utvecklingsinsatser och kommuner för inhämta effektivi-stat attav
tetsvinster förstärka och utveckla förrättningsförfarandet.samt

Ajourhållning

Fullföljandet och vidareutvecklingen fastighetsdatasystemet ochav
digital registerkarta i GFI-form leder successivt tillen att sam-

arbetet ajourhållningen blir allt viktigare uppgift. Ajour-om en
hållning GFI skall ske kontinuerligt och samordnas medav
ajourhållningen fastighetsdatasystemet. Härmed ocksågaranterasav

fullständig överensstämmelse mellan dessa system.en
Ajourhållningen GFI skall bygga principen registreringpåav

vid källan och utföras både statliga och kommunala myndig-av
heter. Samverkan med kommunerna blir nyckelfråga i dettaen
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sammanhang. Väl fungerande former finns redan för kommunernas
medverkan i uppbyggnad och ajourhållning basregistret överav
byggnader. Detta gäller för andra delaräven fastighetsdata-av

För utvecklad samverkan i syfte undvikasystemet. atten mer
dubbelarbete och effektivisera verksamheten krävs insatser ñr att
skapa helhetslösning för samarbetet mellan den statligaen nya
lantmäteriorganisationen och kommunerna.

Lantmäteriverket har redan i dag samordningsroll vad gälleren
uppbyggnad och ajourhållning nationella databaser för läges-av
bestämd information. Verket bedriver rådgivningsverksamhetäven
regionalt och lokalt inom fastighets- och landskapsinforrnations-
områdena. förstärkningEn samordningsfunktionerna för attav
främja spridningen teknik, kompetens och informationav om
standarder, tillgängliga databaser och ajourhållningsrutiner dockär

Ävenönskvärd, kanske framförallt regionalpå och lokal nivå.
ajourhállningen de nationella databaserna för lägesrelateradav
information bör ske källanså möjligt.nära Detta kan bl.a. skesom

utnyttja information från kommunala kartdatabaser.attgenom

4.5 Behovet stabil och långsiktigav en

organisation

En nackdel med den nuvarande organisationen för fastighets-
bildning den inte tillåtitär smidiga förändringar iatt ansvars-
fördelningen mellan och kommun. Visserligen har destat geo-
grafiska mellan statligagränserna och kommunala myndigheter
justerats vid flertal tillfällen, inga C-avtal har tecknatsett men nya
sedan 1972 och antalet kommunala fastighetsbildningsmyndigheter

iär oförändrat. Trots viddet inrättandetstort organi-sett att av
sationen för fastighetsbildning förutsattes denna skulleatt vara
flexibel och efter samhällsutvecklingen, tycks organisa-anpassas
tionen befinna sig i låst läge där konflikter kring befintligaett
positioner lätt uppstår.
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Samtidigt behov ökad flexibilitet föreligger, fram-ettsom av
håller mina direktiv behovet skapa tidenöver stabilattav en
organisation för fastighetsbildningsverksamheten. Detta behov
framstår viktigt bakgrund verksamhetens viktigaextra motsom av
funktion infrastruktur och den snabba tekniska utvecklingen.som

En stabil organisation kan i princip skapas på två Detsätt. ena
alternativet innebär det slås fast viss organisations-att att en
utformning skall gälla tills vidare med mycket små möjligheter till
förändringar inom den givna Hur organisationen ärramen.
utformad den tillskapas blirnär här viktigare vilka villkorän och
kriterier organisationsförändringar. Det andra alternativetstyrsom
innebär organisationen utformas så den i grunden flexibel,att äratt

med fasta och mycket tydliga villkor för hur förändringar kanmen
ske.

Jag bedömer stabil och långsiktig organisation föratt en
fastighetsbildningsverksamheten bäst skapas inom för detramen
andra alternativet. Den viktigaste förutsättningen för stabilen
organisation brett förankrade, fastaär och tydliga villkor för
ansvarsfördelningen och förändringar i denna. Inom Förramen en
sådan organisationsutfornming bör förändringar kunna ske utan
någon dramatik.större
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5 Fastighetsbildning statligtett-

möjlighetmed tillansvar

kommunal medverkan

5.1 Ett delegerbart statligt ansvar

Jag har i föregående kapitel tagit ställning för huvudansvaret föratt
fastighetsbildningsverksamheten i fortsättningen åvilaskalläven

Detta naturligt bakgrund verksamhetens karaktärärstaten. mot av
infrastruktur. statliga lantmäteriorganisationen fyllerDenav

dessutom flera sin uppgiftpå väl. Den svenska organisationensätt
för fastighetsbildning internationellt uppmärksammad och erkändär
för sin effektivitet och rättssäkerhet. Utvecklingsinsatser krävs dock
för bl.a. förkorta handläggningstider, minska kostnaderna ochatt
integrera fastighetsbildning och fastighetsregistrering. Sådana
utvecklingsinsatser kommer successivt inomgenomföras denattnu
statliga lantmäteriorganisationen. Resultaten från dessa insatser
skall kunna tillämpas ansvarsfördelningen mellan ochoavsett stat
kommun inom verksamhetsområden

Jag har också kunnat konstatera finnsdet starkt sambandatt ett
och behov samordning mellan fastighetsbildning framföralltochav
den kommunala plan- och byggprocessen. Min bedömning är att

befintliga kommunalaäven fastighetsbildnings- och fastighets-
registermyndigheter utfört sina uppgifter väl. kommun harIngen
blivit fälld för jäv vid förrättning erfarenheteroch de kommunalav
fastighetsbildning utredningen tagit del pekar inte på någraav
kompetensproblem vid kommunala myndigheter. för-Dessa
hållanden talar för fortsatt kommunal medverkan inom fastig-en
hetsbildningen.
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Den tekniska utvecklingen inom lantmäteriontrâdet snabb.är Ny
teknik åtföljandemed tillämpningar och rationaliserings-nya
möjligheter introduceras successivt och kräver investeringarstora
i framtid. Utvecklingennära inom fastighets- och landskaps-en
informationsområdena kräver samordning och samverkan mellan

och kommuner. Det behovet insatserstat stora av gemensamma
överskuggar enligt min mening den organisatoriska frågan om
ansvarsfördelningen mellan och kommun det gällernärstat
fastighetsbildningsverksamheten. astighetsbildningenF bör ses som

viktig uppgift inom för brett, fördjupat ochetten gemensam ramen
förtroendefullt samarbete mellan och kommun.stat

Mina förslag vad gäller den framtida ansvarsfördelningen mellan
och kommun frånutgår ovanstående förhållanden och ställ-stat

ningstaganden. I huvudsak innebär förslagen föratt ansvaret
fastighetsbildningsverksamheten i grunden åvilar viastaten
Lantmäteriverket, detta enligt vissa villkor och efterattmen ansvar
särskild ansökan kan delegeras till kommun. Kommunen som
erhåller delegerat inrättar lantmäterimyndighet förett attansvar en
handha verksamheten. Lantmäteriverket ansökningarprövar om
delegation och har tillsyns- och samordningsansvar för såväl
statliga kommunala lantmäterimyndigheter.som

Som påpekades redan i Lantmäteriutredningens slutbetänkande
DsBo 1983:3 kan de hittills gällande riktlinjerna för kommunal
medverkan i fastighetsbildningsverksamheten förefalla oprecisa. De
avvägningar gjordes i samband med beslut inrättandesom om av
kommunala fastighetsbildningsmyndigheter och vid utformningen

dessa myndigheters verksamhetsområden enligt utredningenav var
inte helt kända vilket skapade osäkerhet och konflikter. Lant-
mäteriutredningen dennaansåg bakgrund preciseringmot att en av
riktlinjerna för ansvarsfördelningen tänkbar utgångspunktenvar
ñr reformering den lokala lantmäteriverksamheten.en av

viktigtEtt mål för mina förslag skapa ökad klarhet iär att nu
fråga ansvarsfördelningen mellan och kommunstat attom genom
tydliggöra kriterierna för kommunal medverkan i fastighets-
bildningsverksamheten. viktigEn utgångspunkt därvid deär att
villkor för kommunal medverkan jag föreslår avseddaär attsom

den bedömningsgrundenenda för Lantmäteriverkets beslutvara om
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delegation till kommun.en
Vid utformningen den lokala organisationen har hittillsav

intressena för inrätta specialenhet for tätortsutveckling vägtsatt mot
möjligheterna behålla tillräckligt verksamhetsunderlag för deatt ett
statliga lantmäterimyndigheterna. De problem detta har lett tillsom
har beskrivits i avsnitt 3.2. Enligt min mening bör därför sådanen
avvägning inte längre komma i fråga vid prövning delegation tillav
kommun.

Den omorganisation det statliga lantmäteriet kommer attav som
genomföras under de åren innebärnärmaste nuvarande lant-att
mäteridistrikt och statliga specialenheter regionalaersätts av
enheter med länen verksamhetsområde. Tillsammans medsom
integreringen fastighetsbildning och fastighetsregistrering skaparav
detta förutsättningar for rationellnå verksamhet vid deatt en
statliga myndigheterna särskilda hänsyn till detutan att egna
verksamhetsunderlaget behöver vid beslut kommunalatas om
myndigheter.

Lantmäteriverket har central myndighet inom lantmäteri-som
området För sin organisation och verksamhetett attansvar anpassa
till de grundförutsättningar omorganisationen ochnya som
ställningstagandena för fastighetsbildningsverksam-ansvaretom
heten skapar. Utredningen organisationen för lantmäteri- ochom
fastighetsdata OLoF dir. 1994:100 och 1994:145 har pekat på
de möjligheter till bättre flexibilitet och rationalitet sigöppnarsom

samverkan mellan de regionala lantmäterimyndig-t.ex.genom
heterna.

5.1.1 sakfrågor kräver närmaresom
överväganden

Mitt förslag med delegerbart statligt for fastighets-ett ansvar
bildningsverksamheten kräver preciseringarnärmare flerapå
punkter för överensstämma med de målsättningar återñmisatt som
i mina utredningsdirektiv. kommerJag nedan kort redogöra föratt
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vilka sakfrågor kräver vidare bearbetning dessasamtsom var
återfinns i betänkandet.

Villkor för delegation formernaoch för förändringar i
ansvarsfördelningen

Direktivens önskemål stabil organisation och framtidaettom en
samarbetsklimat inom lantmäterisektorn krävergynnsamt att

villkoren för delegation till kommun klara och tydligagörs samt att
smidiga former skapas för förändringar i ansvarsfördelningen.
Mina överväganden i avsnitt 5.2, 5.3, 5.5, 5.7 och 5.8 utmynnar
i antal villkor för delegation avsedda ha den klarhetärett attsom

krävs för så långt möjligt problemfri tillämpning.som en

Ansvarsfördelningen på nivålokal

ändamålsenligEn och väl fungerande organisation för fastighets-
bildningsverksamheten innebär bl.a. ansvarsfördelningen mellanatt
statliga och kommunala lantmäterimyndigheter lokal nivå, dvs.på
inom kommun, utformasmåste så oklarheter i myndighets-atten
strukturen undviks. viktigt förDetta undvikaär dubbelarbeteatt
och oenigheter kring ärendeuppdelningen för skapasamt att
tydlighet sakägarna. Mina förslag vad gäller lokaladengentemot
ansvarsuppdelningen återfinns i avsnitt 5.4.

Rättssäkerhetsaspekter

Av direktiven framgår rättssäkerheten skall grunden förutgöraatt
mina förslag. För enskilda inte skall riskera rättsförluster detäratt
enligt direktiven särskild vikt ñrrättningsman obundenärattav en

andra intressen. har i dettaJag sammanhang uppmärksammaattav
bl.a. de fall där kommun sakägare. Jag kommerär också atten
behandla kommunal lantrnäterimyndighets organisatoriska in-
placering vilka arbetsuppgifter vid sidan förrättnings-samt av
verksamhet rättssäkerhetssynpunkt bör kunna utförassom ur av

vidpersonal lantmäterimyndighet. Mina rekommendationer för att
tillgodose kraven obundenhet och opartiskhetpå i myndighets-
utövningen återfinns i avsnitt 5.6 5.8.-
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samtligaRättssäkerheten kräver också hög kompetens viden
likalantmäterimyndigheter för säkra förutsägbarhet ochatt

i avsnitt 5.5behandling i myndighetsutövningen. Jag föreslår ett
kommunalaantal kompetenskrav bör gälla försom

lantmäterimyndigheter.

Tillsyn samordningoch

ñrhar i kapitel slagit fast det statliga huvudansvaretJag 4
behovfastighetsbildningsverksamheten understrukit detsamt av

kommunalamellan statliga ochsamverkan och samordning
teknikutvecklingen leder till. dennamyndigheter bl.a. Motsom

5.9 mina överväganden rörandebakgrund i avsnittpresenteras
till desamordningsroll i förhållandeLantmäteriverkets tillsyns- och

kommunala lantmäterimyndigheterna.

Förrättningsförberedelser och samarbetsavtal

samverkan mellan det statliga lant-Behovet samordning ochav
framtida tillmäteriet och kommunerna berör de möjligheternaäven

C berördes i avsnittsamarbetsavtal liknande det normalavtal som
2.2.3. framtida samarbetsavtal och de delarMin påpå avsyn
fastighetsbildningen i begreppet förrättningsför-innefattassom
beredelser, återfinns i avsnitt 5.10.
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vid beslutBeslutsordning5.2 om

delegation

bedömningenochvillkoren5.2.1 Allmänt avom

dessa

föruppställsvillkordebetydelsecentralDet attär somav
tydlighetmed såutformas attkommuntill stordelegation en

fåförvillkorundviks. De att ettmöjligaste månitolkningstvister
ochklaraframståformuleras måstedelegerat somsom nuansvar
förvillkorenEndastkrav.verksamhetensiförankrade om

oproblematiskaobjektiva och attuppfattasdelegering kan som
försmidigt instrumentfungera attdekantillämpa anpassaettsom

förhållanden. Kommunerförändradeefterorganisationen som
fastighetsbildningsverksamhetenñrdelegeratansökt ett ansvarom

utifrånplaneraochansökansinresultatetförutsägakunnabör av
skallkravenuppfyllerkommunenvisaransökandetta. En attsom

ytterligareför någoninteoch utsättasbeviljasregelmässigt
prövning.

fåansökerkommunaktuellt attbliocksåkanDet att omen
Eftersomfastighetsbildningsverksamheten.försigavsäga ansvaret

skallLantmäteriverket,viavilar pågrundeni statenansvaret
beviljas.alltidansökningarsådana

konti-verketinnebär bl.a.tillsynsrollLantmäteriverkets att
delegation ärförförutsättningarnaskallnuerligt pröva upp-om

LantmäteriverketOmdelegeratmedfyllda i kommuner ett ansvar.
deuppfyllerlängreinteberörd kommunfinnervid tillsyn att

delegeradedetåterkallaskälföreliggeruppställda kraven, att
ansvaret.
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5.2.2 Beslutsinstans

tillsyn haLantmäteriverket skall i framtiden bl.a ochutövaäven ett
samordnings-ochutvecklingsansvarförfastighetsbildningsverksam-

därför naturligt beslut delegation till kommunheten. Det är att om
fattas Lantmäteriverket. den kommun berörsFörav som av
beslutet frågan betydelse, och delegation statligär storav av en

myndighetsutövning rimligenverksamhet innebär avgörssom av
verkets centrala ledning. Antalet kommunala ansökningar kan efter

kortare förväntas bli relativt få.övergångsskedeett
Beslut delegation utgångspunkt i generellafattas medom

kriterier vilka enligt vad i avsnitt inte inkluderar5.1sagtssom- -
överväganden det statliga lantmäteriets organisation. Frånom
kommunalt håll ibland med eller hävdatshar rätt orätt att- -
tidigare beslut fastighetsbildningsmyndig-inrätta kommunalaattom
heter fattats enligt oklara kriterier och med alltför hänsyns-ett stort
tagande till effekterna de statliga myndigheternas verksamhets-på
underlag. trovärdighetsproblem härigenom talarDet uppståttsom
också för delegation bör ske nivå inombeslut pá centralatt om
Lantmäteriverket.

Överklagande5.2.3

Även allmänt kriterier tillklara och accepterade bör leda attom
antalet tvistiga ärenden blir få, bör beslut delegation kunnaom
överklagas till instans. Härvid har bl.a. föreslagitshögre atten
överklagande skall ske till nämnd beståendepartssammansatten av
företrädare från Lantmäteriverket ochbåde kommunerna. Detta
förslag innebär ingen befintlig överklagandeinstans belastas medatt
ytterligare nackdelen myndighetärenden, har måsteatt en nymen
skapas.

olämpligt inrätta myndighet förJag det att attanser en ny
handlägga överklaganden beslut delegation. Eftersom antaletomav

bli få enklareöverklagade beslut kan förväntas det ochär mera
rationellt befintlig myndig-låta överklagandena överlämnas tillatt
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politiska ställnings-överklaganden utgöraktuellahet. Den typen av
statliga och kommunalamellanansvarsfördelningentaganden om

rimligtprövning det regeringen görsådanmyndigheter. Vid är att
ansvarsfördelningenvillkoren förbedömningen hurslutligaden av

tillöverklagande sker direktdärförföreslårskall tolkas. Jag att
regeringen.

regeringen skallfå beslutvill prövatKommun ett avsom
månader.beslut inom KommunLantmäteriverketsöverklaga tre

beslutdelegationvid ansökansåväl beslutöverklagakan somom
skall dockbåda fallenIdelegeratindragning ett ansvar.avom

och prövnings-överklagande-gälla underLantmäteriverkets beslut
utträdaansökanrörande kommunsBesluttiden. ettatt urom

alltideftersom sådan ansökanöverklagas,kandelegerat ansvar
förstatliga huvudansvaretdetmed anledningbeviljas. Detta av

fastighetsbildningsverksamheten.

Övergângstider5.2.4

lantmäterimyndigheternaregionalaoch deLantmäteriverketFör att
organisa-sinochkunna planeraskallkommunernasamt anpassa

ansvarsför-förändringar igälla vidÖvergângstidertion, måste
ochdelegeraterhållerkommundelningen. Både när ett ansvaren

framför alltbehöversig dettaönskarkommun avsäganär ansvar,
sintidsperiod förvisslantmäterimyndigheten i länet att anpassaen

verksamhet.
lösas påtröghet i kanstabilitet ochvissBehovet systemetav en

vidansökningar endasttillåtaalternativolika Ett ärsätt. att
eller femtidsintervall år. Enmed påtidpunkterbestämda tre annan

kontinuerligt, införaansökningarlösning tillåtamöjlig är att men
beslutstidåtföljas vissansökan skallvarjebestämmelser att avom

tvåkombinera detredjeövergångstid. sätt ärocheller En att
ochintervallmed bådeskapasalternativen så att ett system

Övergângstider.
intervallbådemed några årsbedömningMin är att ett system

Även konstruktionalltför stelt.övergångstider skulle blioch en
och dessutom interelativt stelbliintervall skullemed bara
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tillgodose det angelägna behovet hinna vidta lämpligamest attav
åtgärder efter själva beslutet delegation.om

föreslårJag ansökningar skall kunna lämnas varjeatt år, men
de skall ha inkommit den 30 juni. Varje ansökanatt skallsenast

sedan behandlas och beslut fattas inom högst månader frånsex
detta datum, dvs. före årets slut. Beslut delegation tillom en
kommun skall följas övergångstid på tolv månader. Oavsettav en

under beslutstidennär Lantmäteriverket meddelar beslut, gäller
Övergångstiden från det årsskifte beslutstidendå till ända.är Denna
konstruktion innebär förändringar i myndighetsstrukturen alltidatt
träder i kraft den 1 januari. Eftersom både det statliga och
kommunala budgetåret inom kort kommer omfatta kalenderår,att

häri förändringar i verksamheten till budgetcykeln.anpassas genom
Om kommun överklagar beslut avslå ansökan ochatten

överklagandet bifalls, skall den kommunala myndigheten inleda sin
verksamhet vid närmaste årsskifte detta infaller efter minstom sex

Ärmånader. tiden fram till årsskiftet kortare än månader, skersex
övergången i stället vid nästkommande årsskifte.

besluts-De och övergångstider jag föreslagit utformadeärovan
för behovet stabilitet i verksamheten ochatt trygga möjlighetav ge
till väl planerade förändringar i ansvarsfördelningen stat-kommun.
Skulle både Lantmäteriverket och berörd kommun i något fall finna
det ändamålsenligt använda andra besluts- ochellerattmera
övergångstider, jag inga hinder för sker.såattser

Särskilda besluts- och övergångstider bör gälla for de falläven
då Lantmäteriverket efter tillsyn finner delegerat böratt ett ansvar
återkallas. Om kriterier for säkra rättssäkerhet och kompetensatt
inte uppfylls, bör den aktuella kommunen möjlighet inomattges
högst 12 månader verksamheten så den åter uppfyllerattanpassa
villkoren for delegation. Om så sker skall kommunen kunna
fortsätta delegeratutöva för fastighetsbildnings-att ett ansvar
verksamheten. I Lantmäteriverkets tillsynsroll ligger råd ochatt ge
anvisningar for hur kommunens verksamhet och organisation bör
utformas. Har nödvändiga förändringar i verksamheten inte skett
inom tid, kan Lantmäteriverket besluta medutsatt omedelbaratt
verkan återkalla det delegerade Om förmodanansvaret. mot en



62 Kapitel 5 1995:5SOU

kommunalt bedriven verksamhet skulle uppenbart rättsosäker,vara
skall den med omedelbar verkan kunna ställas under Lantmäteri-
verkets ansvar.

Om kommun överklagar beslut återkallande delegeratettom av
och överklagandet bifalls, den kommunalaåterupptaransvar

myndigheten omedelbart sin verksamhet.
behöver särskiltDet vilka Övergångsbestämmelserövervägas

vid tillkrävs övergången med delegeratett system ettsom ansvar
for fastighetsbildningsverksamheten. förstaI skede kan antaletett
ansökningar från kommunerna förväntas bli relativt med tankestort

41 kommuner i dag har fastighetsbildningsmyndighet.på att egen
Övergångsbestämmelserna måste Lantmäteriverketsåavvägas att

möjlighet samlatpå behandla ansökningarna ochsättatt ettges
verksamheten väntetiden för sökande kommunerutan attanpassa

härigenom blir orimligt lång.
Mitt förslag kommuner redan i utgångsläget önskarär att som
delegerat for verksamheten skall ansöka delegationett ansvar om

före den juli 1996. Lantmäteriverket1 behandlar sedan samtliga
inomansökningar de besluts- och övergångstider diskuteratssom

Under beslutstiden och den därpå följande övergångstidenovan.
upprätthålles verksamheten befintliga kommunala och statligaav
myndigheter. För skapa samlad tillövergång detatt en nya

möjlighetoch till period ostörd verksamhet,systemet ge en av
föreslås inga ytterligare ansökningar behandlas under periodenatt
l juli 1996 till januari 1998. Därefter vidtar1 medsystemet att
ansökningar skall ha inkommit den 30 juni respektive år.senast

5.3 Frågan kommunal samverkanom

ansvarsfördelningNuvarande mellan och kommun intemedgerstat
eller flera kommuner hartvå för fastig-att ett gemensamt ansvar

hetsbildningen. I propositionen organisation för lantmäteri-En ny
fastighetsdataverksamhetoch prop. 1993942214 anförs attm.m.

kommunal samverkan inte skulle främja syftet åstadkommaatt en
integrationförbättrad inom plan- och byggprocessen. Det har också

hävdats kommunal samverkan skulle kunna få negativa effekteratt
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för de mindre kommunerna. Om antal kommuner väljerett stort att
samverka kring fastighetsbildningsverksarnheten, skulle ärende-
underlaget för de statliga myndigheterna kunna urholkas så kraftigt

det skulle bli svårt upprätthålla god service övrigaatt att en
kommuner.

Som för kommunal samverkan inom fastighets-argument
bildningsverksamheten har i andra sammanhang bl.a. hävdats att
sådan skapar förutsättningar för arbetsformer kan Ökanya som
effektiviteten, bättre utnyttja och minskagemensamma resurser
kostnaderna. har framhållitsDet kommunalt samarbete skulleatt

ledutgöra i utveckling ökad kommunal valfrihet,ett moten
avreglering och konkurrens inom fastighetsbildningsverksamheten.

Jag imotsats till vad iprop. l99394z2l4, attanser, som anges
kommunal intesamverkan skulle främja samord-argumentet att

ningen med plan- och byggprocessen inte längre övertygande.är
Däremot kan grund finnas för framförallt de mindreattoron
kommunerna skulle få service.sämre Min huvudinvändning moten
kommunal samverkan dockär sådan skulle stridaatt moten
grundprincipen fastighetsbildningen statligtär Mittatt ett ansvar.
förslag med delegerbart förändrar inte denna grund-ett ansvar
princip. enskildNär kommun inte vill eller kan utöva ett eget

för verksamheten gäller huvudalternativet med statligtansvar ett
Kommunal samverkan ofta bådeär naturlig och önskvärdansvar.

i de fall ålägger samtliga kommuner obligatorisktstaten ett ansvar
för verksamhetsområde. Fastighetsbildningen dockett utgör en
frivillig verksamhet endast under vissa bestämda förutsätt-som
ningar kan delegeras.

Min slutsats blir därför det inte heller i fortsättningen böratt
möjligt med kommunal samverkan inom fastighetsbildnings-vara

verksamheten.
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5.4 lokalaDen ansvarsfördelningen
mellan statliga och kommunala
myndigheter

Även inom kommuner med delegerat för fastighets-ett ansvar
bildningsverksamheten kommer det statliga lantmäteriet bedrivaatt
viss verksamhet. Den lokala organisationen bör emellertid såvara
utformad myndighetsstrukturen blir tydlig för sakägarna. Detatt
skall klart vilkenstå myndighet ansökan ochtar emotsom svarar
för uppbörd avgifter. sådanEn tydlig utformning organisa-av av
tionen motverkar dubbelarbete ochäven merkostnader för berörda
myndigheter. Mot alltför strikt avgränsning talar dock detatten
kan fördel det finns möjlighet överlämna ärendenattvara en om
mellan myndigheter bl.a. för säkerställa kompetent hand-att en
läggning vissa specialtörrättningar.av

5.4.1 Huvudalternativ för ansvarsfördelningen

Tre huvudalternativ kan urskiljas vad gäller ansvarsfördelningen
mellan statlig och kommunal fastighetsbildningsverksamhet inom

kommun. Ansvaret kan delas enligt territoriell respektiveen upp en
funktionell princip eller innehas odelat myndighet enligtav en en
odelbarhetsprincip. Vid territoriell avgränsning mellan statligaen
och kommunala myndigheter respektive myndighet föransvarar
alla ärenden inom sin geografisk del kommunen. Envar av
funktionell ansvarsuppdelning innebär båda myndigheternaatt
verkar hela kommunen,över handlägger olika kategoriermen av
ärenden. Odelbarhetsprincipen innebär den myndighet statligatt -
eller kommunal för fastighetsbildningsverksarn-ansvaretsom ges-
heten handlägger och uppbär avgifter för samtligatar emot,
ärenden inom hela kommunens yta.
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5.4.2 Tidigare erfarenheter

Redan i betänkandet lantmäteriNytt SOU 1969:43 från Utred-
ningen rörande fastighetsbildnings- och mätningsväsendets organi-
sation, drogs slutsatsen territoriell uppdelning föratt ansvareten av
fastighetsbildningen inom kommun olämplig. Utredningenen var
anförde 103 följande:på s.

En territoriell uppdelning baserasmåste distinktapå gränser,
något också framhållits i direktiven för utredningen. Dettasom

särskiltär angeläget publicitetshänsyn. Allmänheten ochav
offentliga skall sålunda svårighet kunna finna rättutanorgan
myndighet. Detta innebär delning kommun huvudöveratt en av

måste olämplig. Inom kommuntaget skulleanses en en
gränsdragning i och för sig kunna tänkas mellanannars
områden planlagts enligt byggnadslagen och andrasom om-
råden. En sådan skulle emellertidgräns undergå mycket snabba
förändringar med därav följande olägenheter. Som påpekats i ett
tidigare sammanhang sker vidare inte ringa del fastighets-en av
bildningen för urbana ändamål med stöd inte fastställdaännuav
detaljplaneförslag och mellan skildagräns verksam-en organs
hetsområden skulle här sig orationell och omotiverad. Varjete

grund för territoriell uppdelning kommun i härannan av en
aktuellt avseende torde bli i hög grad diskutabel och skulle
kräva för ändamålet särskilt konstruerad gräns.en

I betänkande övervägdes också alternativ medsamma ett en
funktionell ansvarsfördelning inom kommun, byggd påen upp-
delningen mellan å sidan jord- och skogsbruksärenden och åena
andra sidan och bebyggelsefrågor.tätorts- Utredningen farm att
även sådan ärendefördelning skulle kunna erbjuda betydandeen
svårigheter i praktiken. En gråzon ärenden kan sägasav som
beröra både tätortsutveckling och jord- och skogsbruksfrågor skulle
uppkomma vissa förrättningar omfattar såväl jordbruks-attgenom
och skogsmark tätortsområden. Vidare skulle förrättningarsom

primärt har ändamål sekundärt kunna beröra även andraettsom
intressen. T.ex. måste vid avstyckningar utanför fastställd detalj-
plan bedömning ske konsekvenserna för jordbruket.en av
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Som redovisades i avsnitt 3.1, grundtanken organisa-närvar
tionen för fastighetsbildningen reformerades 1881972 prop. 1970:

funktionell arbetsfördelning skulle skapas statligamellan deatt en
lantmäteridistrikten, de statliga specialenheterna för framförallt
jord- och skogsbruksfrågor de kommunala specialenheternasamt
för tätortsutveckling. Tanken specialenhetermedatt systemetvar
skulle flexibel organisation kunde efterge en som anpassas
varierande förutsättningar och möjlighet till samverkans-ge
lösningar ända ärendenivån.påner

Vid omorganisationen drogs emellertid territoriellaäven gränser
mellan de kommunala specialenheterna och de statligaupp

lantmäteridistrikten. De slutsatser Lantmäteriutredningensur
slutbetänkande DsBo 1983:3 redovisades i avsnitt 3.2, visarsom

den funktionellaavsedda uppdelningen mellan tätortsärendenatt
och övriga ärenden härigenom kom fastlåsning vidstörasatt av en
territoriella Omfattningen och avgränsningen degränser. av
kommunala specialenheternas verksamhetsområden kom också att
variera från fall till fall, vilket bidragit till skapa osäkerhetatt en

vilka kriterier tillämpats.om som
Utredningen slutsatsen lösningar statligdrog med odeladatt

eller kommunal verksamhet fungeratallmänt bättre. Ett av
utredningens förslag till handlingslinjer vid organisations-sex en
förändring tidigare presenterade i avsnitt 3.3 därför att envar- -
odelbarhetsprincip skulle tillämpas vid beslut inrättandeom av
kommunal fastighetsbildningsmyndighet.

En sådan odelbarhetsprincip skulle enligt utredningen leda till
den kommunala specialenhetens verksamhetsområde utvidgadesatt

till hela kommunens i de kommuner där bebyggelseutvecklings-yta
frågorna dominerande och den kommunala specialenhetenvar
redan utförde huvuddelen törrättningarna. de kommuner därlav
statliga fastighetsbildningsmyndigheter handlade merparten av
ärendena skulle däremot all fastighetsbildningsverksamhet föras

till dessa myndigheter.över
Utredningen påpekade emellertid problemet dennamedatt

handlingslinje det i praktiken blikan mycket svårtatt attvar
den statliga eller kommunala myndigheten i kommunenavgöra om

handhar huvuddelen verksamheten. Att enbart beakta ärende-av
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mängden skulle otillräckligtutgöra kriterium eftersom för-ett
rättningar kan mycket varierande omfattning och komp-vara av
lexitet. Som redovisats förekommer också i flera fall attovan

förrättning berör både bebyggelseutveckling och jord- ochsamma
skogsbruksfrágor.

5.4.3 En modifierad odelbarhetsprincip

Ovan redovisade erfarenheter indikerar framförallt territoriellatt en
uppdelning varit orationell och konfliktskapande.ansvaretav

ÄvenDenna form uppdelning bör därför undvikas.av en
funktionell uppdelning har ibland erbjudit vissa problem grundpå

svårigheter dra klar mellangräns ärenden kopplade tillattav en
bebyggelseutveckling och övriga ärenden. En odelbarhetsprincip
förefaller således lämplig förgrund utformningen denmest som av
lokala organisationen för fastighetsbildningsverksamheten. En
konsekvent genomförd odelbarhetsprincip skulle innebära att
kommun med för fastighetsbildningsverksamheteneget ansvar
skulle handlägga alla ärenden inom hela kommunens territorium.

Min bedömning emellertidär införandet fullständigatt av en
odelbarhetsprincip enligt Lantmäteriutredningens förslag skulle

allförutgöra schablonartad lösning på fråganen om ansvars-
fördelningen mellan och kommun. Jag förordar i ställetstat en
form modifierad odelbarhetsprincip där skapas förutrymmeav en
funktionell ärendefördelning byggd på konstruktivt samarbeteett
mellan statliga och kommunala myndigheter.

funktionellEn uppdelning för fastighetsbildnings-ansvaretav
verksamheten inom kommun kan vissa nackdelar. Detsamma ge
blir svårare för sakägare vilken myndighet skallatt veta som
handlägga ärende och ärenden kan också kommaett flyttasatt
mellan olika myndigheter. Ett ärende fastighet invidrörsom
gränsen mellan det statliga och det kommunala ansvarsområdet kan
komma handläggas båda myndigheterna innanatt denav ena
myndigheten slutligen ärendet.över Härmed kan också vissttar
dubbelarbete uppkomma och ärenden försenas och fördyras.
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Dessa problem motiverar odelbarhetsprincip tillämpas såatt en
till vida alla fastighetsbildningsärenden inomatt typer av en
kommuns territorium i princip skall inlämnas till myndighet ochen

denna myndighet den statlig eller kommunaläratt oavsett om- -
också förrätt uppbörden avgifter för de ärendenattges svara av
den handlagt. Samma myndighet skall också för arkiv-ansvara
hållningen inom hela kommunens de fall kommun efterIyta.
delegation har for fastighetsbildningsverksamheten bliransvaret
alltsa den kommunala lantmäterimyndigheten huvudansvarig på
detta sätt.

Mina tankegångar ligger här väl i linje med det förslag till
finansiering kommunal fastighetsbildning förelagtsav som
riksdagen i propositionen Finansiering lantmäteri- ochm.m. av
fastighetsdataverksamhet prop. 199495:l66, 199495:BoU17. I
propositionen föreslås bl.a. det där det statliga lant-att system
mäteriet för uppbörden avgifter för fastighetsbildningensvarar av
och sedan återbetalar till kommunen i efterhand skall avskaffas. I
stället föreslås kommunen själv skall för uppbördatt svara av
avgifter för de förrättningar utförs kommunal myndighet.som av

Ärenden5.4.4 skall handläggas statligsom av

lantmäterimyndighet

faktumDet den kommunala lantmäterimyndigheten, där sådanatt
inrättas, huvudansvarigär myndighet och i princip mottagare av
alla ärenden, utesluter ingalunda statlig verksamhet i dessatyper av
kommuner. Från kommunalt håll föreligger främst intresseett av

handlägga ärenden har samband med den kommunala plan-att som
och byggprocessen, dvs. ärenden knutna till detaljplane-ärsom
lagda områden övriga ärenden har bebyggelseutvecklingsamt som

huvudsakligt ändamål.som
Inom kommuner med delegerat för fastighetsbild-ett ansvar

ningsverksamheten bör därför statligadet lantmäteriet bedriva viss
Ävenverksamhet med inriktning specialiserade förrättningar.mot

kommunala företrädare har under utredningen betonat det äratt
lämpligt statliga med specialistkompetens inteatt organ en som
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finns vid den kommunala myndigheten handlägger vissa typer av
törrättningar. Jag föreslår denna bakgrund vissa för-mot att
rättningar regelmässigt skall lantmäteri-överlämnas till statliga
myndigheten Enighet tycks råda följandeatt tre typerom av
förrättningar bör handläggas vid statliga myndigheter:

Infrastrukturförrättningar berör flera lantmäterimyndig-som
heters verksamhetsområden och involverar sakägare regionl-på
riksnivå. Det fördelär för dessa ärenden läggsansvareten om
på arbetsgrupp under ledning enda forrättningslant-en av en
mätare.

Stora och komplicerade jord- och skogsbrukstörrättningar som
inte berör nybebyggelse.

Specialförrättningar hit hör vissa anläggningsñrrätt-större-
ningar och äganderättsutredningar kompetens- ochellersom av
resursskäl bör handläggas den statliga lantmäterimyndig-av
heten.

Eftersom ovanstående ärenden regelmässigt skall handläggas av
statliga lantmäterimyndigheter, det rimligt de kan inlämnasär att
direkt till statlig myndighet och omedelbart handläggas utan atten
först skickas till den kommunala myndighet huvudansvarigärsom
enligt modifierad odelbarhetsprincip. statligaDen myndighetenen
har givetvis också ha hand uppbördenrätt avgifter för deatt om av
ärenden den handlagt. Den kommunala lantmäterimyndigheten
måste dock hållas informerad vilka ärenden ochtas emotom som
handläggs vid den statliga myndigheten. Den statliga myndigheten
skall skyldig lämna material på densättattvara samma som om
kommunala myndigheten fullföljt ärendet. Detta underlag föravser
både arkiv och register.

En uppdelning för fastighetsbildningen mellanansvaret statav
och kommun har ibland beskrivits negativ för utvecklingensom av
förrättningstörfarandet sådant och för dess möjligheter attsom
komma i fråga för tillämpningar och användningsområden. Inya
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den förrättningsförfarandetsmån utveckling beroendeär av
erfarenheterna från nuvarande tillämpningsområden torde detta
gälla främst de slag förrättningar i mitt förslag fortsätterav attsom

statligt Omsorg förrättningsinstitutetsettvara ansvar. ut-om
veckling därför knappastär något hållbart delatargument mot ett

Ävenför fastighetsbildningen. vad gäller utvecklingenansvar av
förrättningsförfarandet i tätortstillämpningar bör mina förslagm.m.
kunna ligga till grund för förstärkt utvecklingsverksamhet ien
samverkan mellan och kommun.stat

5.4.5 Utgångspunkter för ansvarsfördelningen i
Övrigt

I princip har kommunal myndighet möjligheten att oavsett
ärendetyp överlämna alla ärenden bedöms lämpligasom vara mera
för handläggning vid statlig myndighet. Denna möjlighet naturligär

bakgrund via Lantmäteriverketmot och de regionalaatt statenav
lantmäterimyndigheterna har det primära för fastighets-ansvaret
bildningsverksarnheten i riket. Utifrån sin möjlighet överlämnaatt
ärenden, har den kommunala myndigheten förett attansvar
möjligheten till överlämnande utnyttjas för de ärenden som av
hänsyn till fastighetsbildningsverksamhetens effektivitet och
rättssäkerhet bör handläggas statlig lantmäterimyndighet.av

Vad gäller den exakta tolkningen vilka ärenden fallerav som
inom de kategorier skall handläggas statligatre myndig-som av
heter, har kommunen tolkningsföreträde i kraft sitt huvudansvarav
för fastighetsbildningsverksamheten inom hela kommunens yta.
Emellertid bör den kommunala myndigheten varken i dessa eller
andra fall ensidigt vilkaavgöra ärenden lämpligaärtyper av som

överlämna. Frågan vilkenatt myndighet bör handlägga ettom som
ärende kan inte heller baseras helt på överväganden från fall till
fall. En väl fungerande ansvarsfördelning lokalpå nivå förutsätter

kommunala lantmäterimyndigheter iatt samråd med den statliga
regionala lantmäterimyndigheten arbetar fram överenskommelseen

lägger fast grunderna för ärendefördelningen mellan myndig-som
heterna. En sådan överenskommelse kan klargöra ansvars-
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fördelningen vad gäller ärenden inte regelmässigt skall utförassom
den statliga myndigheten.av

förutsätterJag aktuella konflikter kringatt om nu ansvars-
fördelningen mellan och kommun kan lösas för allapåstat ett

acceptabelt kommer möjligheter till förtroendefulltsätt,parter ett
samarbete ärendehanteringen lokal nivå sig.på öppnaattom

5.4.6 Exemplet Västerås

Redan i dag löses inom flera kommuner där den kommunala
myndigheten formellt verkar kommunens hela fråganöver yta om
ärendeuppdelningen underhandskontakter och informellagenom
överenskommelser. För konkret exempel på hur ärende-att ettge
fördelning och samverkan kan lösas lokalt, redovisar jag nedan hur

Ärendefördelningendessa frågor lösts i Västerås kommun. regleras
i denna kommun infomellt kontrakt utarbetat videttgenom
överläggningar mellan företrädare för den kommunala och den
statliga myndigheten.

Den lösning vuxit fram i Västerås bör kunna ståsom som
modell för ärendefördelningen i de kommuneräven ettsom ges
delegerat för fastighetsbildningsverksamheten enligt mittansvar
förslag.

I Västerås handlägger den kommunala fastighetsbildnings-
myndigheten alla fastighetsbildningsärenden med undantag av
följande åtta ärendegrupper, vilka regelmässigt utförs detav
statliga lantmäteriet:

fastighetsbildning för jord- och skogsbruk och därmed samman--
hängande vidåtgärder, nybebyggelseutom

fastighetsbildning utanför tätbebyggelse för eliminering av-
plankorsningar utökning och sträckning järnvägsamt ny av

fastighetsbildning och anläggningsåtgärder utanför tätbebyggelse-
föranleds sträckning eller indragning allmän vägsom av ny av
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ledningsrätt för televerkets ledningar utanför tätbebyggelse samt-
inom vidtätort sammanhängande linjer

ledningsrätt för stamlinjer i elkraftnätet-

fastighetsbildning för genomförande naturreservatav-

skogsbilvägar i samverkan Skogsvardsstyrelsenmed andrasamt-
enskilda landetvägar på

fiskevards- och jaktvárdsområden.-

Överenskommelsen mellan myndigheterna innebär förrättnings-att
åtgärder i ärenden inte klart omfattas uppräknadesom av ovan
ärendetyper utförs den kommunala myndigheten. kanDet not-av

jordbruksforrättningar i Västerås inte enbartatt äreras en an-
gelägenhet för den statliga myndigheten. kommunalaDen myndig-
heten utför ofta förrättningar berör jordbruksfastigheter dåsom
dessa avstyckningar för bostadsändamál.avser

Den ärendefördelning här redovisats emellertid inteärsom
Ävendefinitiv. andra kund- och verksamhetsanpassade lösningar

kan utformas utifrån myndigheternas specialkunnande och resurser.
Vid vissa komplicerade förrättningar utför den kommunalat.ex.
myndigheten mätningsverksamheten medan det statliga lantmäteriet
handlägger själva förrättningen.
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5.5 Kompetenskrav kommunalpå
lantmäterimyndighet

Den ansvarsfördelning på lokal nivå presenterades i före-som
gående avsnitt ställer höga krav kompetenspå hos kommunala
lantmäterimyndigheter. Dessa skall ha huvudansvaret för fastighets-
bildningsverksamheten helaöver kommunens Kvaliteten påyta.
förrättningarna måste upprätthållas vidäven handläggning av
ärenden inte direkt koppladeär till detaljplaneområden ochsom

kan beröra jord- och skogsbruksfastigheter.t.ex. Sammasom
grundkrav bör därför ställas på kommunala på statligasom
lantmäterimyndigheter för säkra god kompetensnivå vidatt allaen
myndigheter.

5.5. l Verksamhetens krav

Fastighetsbildningslagstiftningen innehåller smidiga instrument för
förändra fastighetsindelningenatt och genomföra projekt olikasamt

planer enligt bl.a. plan- och bygglagen. Inom förramen en
förrättning kan opartiska utredningar genomföras, partsutredningar
vägas och förhandling ske under opartisk ledning.samman
Förrättningsförfarandet innebär samhällets kostnader föratt
hanteringen frågor kring markátkomst låga.är En bred enighetav
finns därför förrättningsformen böratt värnas och utvecklasom

tillämpningar. Det faktummot förrättningar berör rättsför-nya att
hållanden knutna till den fasta egendomen och därmed utgör
myndighetsutövning, innebär också höga krav ställs denpåatt
personal handlägger fastighetsbildningsärenden. En förrätt-som
ningslantmätare har vidare enskilt beslutsansvar i kompli-även
cerade situationer. Förrättningslantmätaren skall i beslutsfattandet

oberoendegöra avvägningar mellan olika enskilda ocheller
allmänna intressen. Hanhon hamnar ibland i situationer där
tvångsåtgärder vidtas.måste Förrättningsprocessen ställer mot
denna bakgrund viktiga krav juridisk,på teknisk, ekonomisk och
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Äger lantmäteri-funktionell kompetens.kallasvad kanpå ensom
områdeninom äventyrasdessatillräcklig kompetensmyndighet inte

förrättningsinstitutet.irättssäkerheteneffektiviteten ochbåde
förrättningslantmätareninnebärjuridiskKraven på att

verksarnhets-inomgällandemed rättväl förtrogenmåste vara
dessfastighetsbildningslagstiftningen ochområdet. Förutom

allmänbl.a.inomkompetenssituationer krävstillämpning i olika
civilrättsligjordabalksfrågor ochsärskiltfastighetsrätt annan

Särskiltavtalsrätt processrätt.familje- ochlagstiftning såsom samt
tillämpningenkunskapbl.a. behovetuppmärksammasbör avomav

fastighetsindelningensbedömningarbygglagen. Förplan- och om
krävsfast egendomäganderätt tillavgörandenbeskaffenhet och om

rättspraxis.lagstiftning ochinom äldreockså kompetens
harförrättningslantmätarenteknisk kompetensMed attavses

förrättnings-itekniskaiinsikter deminst sådana momenten
bedöm-ochverksamheten görakan ledahanhonattprocessen
Härförsakkunniga.utförtsarbetenkvalitetenningar på avsomav
snabbaMBK-verksamheten. Denbl.a. kunskaperkrävs om

informationssystemhjälpmedel ochtekniskautvecklingen av
Samtligakunskaper.tekniskabehovmedför också ett stort av

följaförha kompetensområdetmyndigheter inom måste attt.ex.
informations-geografiskainomapplikationeri utvecklingenmed av

positionsbestärnningglobalGIS hjälp GPSmed samtsystem av
inrymmerinformationssystemförvaltningi uppbyggnad och somav

registerkarta.digitalen
förrättnings-motiverasekonomisk kompetensKravet på attav

värderingssakkunnigförordnadviaantingen själv ellerlantmätaren
haFörrättningslantmätaren måsteförrättningsvärderingar.utför

förståkanhanhonvärderingsfrågorkunskaper iminst sådana att
årunderlagsakkunnigas arbetesjälvständigt bedöma deoch som

värderingsmetoder,kunskapergodasitt beslut. kräverDetta om
fastighets-prisutvecklingenpraxis och påersättningsregler, om

marknaden.
förmed målethängerfunktionella kompetensenDen attsamman

fastig-inomöverenskommelserhållbaraförrättningsprocessen är
samförståndfrämstlösningar skapashetsområdet. Hållbara genom

därförskallFörrättningslantmätaren ägamellan berörda parter.
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förmågan på aktivt ledaatt sätt förrättningenett och bidra till att
lösning förhandlas fram mellan Sakägarnaen skall aktivtparterna.

kunna delta i överläggningarna och påverka förrättningsresultatet.
Det handlar här märmiskokärmedom i allmän bemärkelse,om mera

också problemlösningsförmåga,men samrnanträdesvanaom och
förhandlingsskicklighet.

Slutligen kan framhållas förrättningslantmätareatt bör ägaen
god kännedom och erfarenheter kommunala verksamheterom av
inom samhällsbyggandet. Via praktiska erfarenheter plan- ochav
byggnadsfrågor bör förrättningslantmätaren ha förvärvat förmåga

effektivt samordnaatt fastighetsbildningsverksarnheten med andra
verksamheter och aktörer inom plan- och byggprocessen. För-
rättningslantmätaren kan sådana erfarenheter och kunskapergenom
bidra till rationalisera plan- ochatt byggprocessen. Samtidigt
utvecklas förrättningslantmätarens förmåga hävda fastighets-att
bildningens och lantmäterimyndighetens obundna och opartiska
ställning i plan- och byggprocessen.

Strävan nära samarbete medmot ett andra aktörer i plan- och
byggprocessen får inte undergräva kravet på lantmäterimyndig-att
heten i sin myndighetsutövning både ochär uppfattas opartisksom
och obunden. Jag kommer i avsnitt 5.7-5.8 överväga vilka kravatt
rättssäkerheten ställer på arbetsuppgifter kan utföras vidsom
lantmäterimyndigheter lantmäterimyndighetspå inplaceringsamt i
den kommunala organisationen.

5.5.2 Kompetensutvecklande verksamheter

I propositionen organisation för lantmäteri- och fastig-om en ny
hetsdataverksamhet prop. 1993942214, påtalar regeringenm.m.

förrättningsverksamhetenatt måste hålla hög kvalitet fören att
bl.a. rättssäkerheten. Enligttrygga propositionen bör förrättnings-
lantmätare för upprätthålla sin rättsligaatt och tekniska kompetens

sysselsatta praktiskt uteslutande medvara förrättnings-taget
verksamhet. Regeringen konstaterar också kommunaltatt oavsett
eller statligt för fastighetsbildningen har förrättnings-mångaansvar
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lantmätare inte sig törrättningsverksamhet i den omfattningägnat
med 1970-talets till delavsågs lantmäterireformer. De har storsom

också sig andra i och för sig uppgifterägnat angelägna med
anknytning till samhällsbyggandet.

Det kan konstateras frågan sambandet ñrrätt-mellanatt om
ningsverksarnhetens omfattning vidmakthållandeoch kompe-av

inte berördes Bostadsutskottet. Utskottettensen av
199394:BoU19 delade regeringens rättssäkerhets-attsyn
aspekterna bör för fortsattagrunden övervägandenutgöra om
huvudmarmaskapet för fastighetsbildning. Utskottet anförde dock

andra förhållanden in i den fortsatta bered-även måste vägasatt
ningen. Bl.a. sambandet mellan fastighetsbildningmåste och
angränsande statlig och kommunal verksamhet beaktas. skallJag
enligt mina direktiv från vad Bostadsutskottet anfört i frågan.utgå

Hänsynen till sambanden mellan fastighetsbildning och angrän-
sande verksamheter, bl.a. den kommunala plan- och bygg-

motiverar andra verksamheter för-även änattprocessen, ren
rättningsverksamhet betraktas kompetensutvecklande. Fram-som
förallt förrättningsman vid kommunal lantmäterimyndigheten en
bör ha god kännedom erfarenheteroch andra kommunalaom av
verksamheter inom sarnhällsbyggandet.

Samtidigt får inte behovet erfarenhetersådana rubbaav
förtroendet för personalen vid lantmäterimyndigheten opartiskäratt
och intar obunden ställning. rättssäkerhetenAven omsorg om
kommer jag i avsnitt 5.8 rekommendera törrättningslant-att att

vid såväl statligamätare kommunala myndigheter skallsom vara
praktiskt uteslutande sysselsatta med lantmäteriverksamhet.taget
Denna lantmäteriverksamhet skall endast omfatta förrättnings-
verksamhet arbetsuppgifter ligger inom den i avsnitt 5.8samt som
angivna för myndighetsservice. uppgifter inomDeramen som ryms
den föreslagna för myndighetsservice torde problemfriaramen vara

rättssäkerhetssynpunkt samtidigt de bidrar till upprätt-ur som
hållande och utveckling erforderlig kompetens. Själva för-av
rättningsverksamheten dock tillräcklig omfattning.måste vara av
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5.5.3 Krav tillräckligtpå verksamhetsunderlag

Utredningen för genomförande organisation för lant-av en ny
mäteri- och fastighetsdataverksarnheten OLoF dir.m.m.
1994:100 och 1994:145 har övervägt den utformningennärmare

den lokala statliga myndighetsorganisationen inom lantmäteri-av
området. Efter avvägningar mellan önskemål behållaattom en
decentraliserad organisation och hänsynen till ekonomiska och
kompetensmässiga faktorer, utredningengör bedömningen att ett
lokalt lantmäterikontor bör omfatta minst fem årsarbetskrafter.ca
Detta för vad OLoF-utredningenuppnåatt kallar nödvändigen
kritisk massa.

Jag kommunalaäven lantmäterimyndigheteratt skallanser
uppfylla detta krav på verksamhet viss omfattning. Rimligenav en
är den kritiska nivån för upprätthållande kompetens ochav
rationalitet i verksamheten densamma för statliga och kommunala
myndigheter. Kommun ansöker delegation skall därförsom om
visa personalstyrkaatt motsvarande fem årsarbetskrafteren
kommer anställd vid den kommunalaatt lantmäterimyndig-vara
heten. Dessa fem årsarbetskrafter skall sysselsatta medvara
lantmäteriverksamhet i form törrättningsverksamhet ochav
myndighetsservice enligt avsnitt 5.8.

Dessa krav förutsätter volym på verksamheten normalten som
tillräcklig omfattning bådepå den förrättningsverksam-ger en rena

heten och på myndighetsservicen. Det verksamhetsunderlag som
krävs för sådana investeringargöra iatt personal, teknisk utrust-
ning ekonomiskt rimliga bör därför i princip tillräckligtm.m. vara
för tillgodose behovet kompetensutvecklandeatt praktiskav
erfarenhet.

Jag förutsätter berörd kommun medatt utgångspunkt i här
formulerade krav på personalstyrka och i beaktande de övrigaav

behöver tillföras lantmäterimyndighetresurser självsom en egen
kan bedömninggöra vilket verksamhetsunderlag krävsen av som
för verksamheten skall ekonomisktatt rationell. De kommunervara

överväger ansöka kommeratt rimligensom ett egetom attansvar
kritiskt granska de ekonomiska förutsättningarna för inrättaatt en
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situationen i kommu-ekonomiskalantmäterimyndighet. Denegen
särskiltkommunal granskningtorde sådangöra ange-nerna en

lägen.
ekonomisk självstyrelse i kommunernalånga traditionenDen av

densjälv i första handdet också rimligt kommunen ärgör att som
intäktsvolymvilken ärvilket verksamhetsunderlag ochavgör som

med denlantmäterimyndighettillräcklig för motiveraatt en egen
personalstyrka föreskrivits.härsom

5.5.4 förrättningsverksamhetensKrav på
omfattning

personalstyrka fempålantmäteriverksamhet sysselsätterEn ensom
volyminnehålla tillräckligtorde normalt även avenpersoner

balans mellanha rimligfastighetsbildningsärenden, dvs. en
rättssäkerhets-myndighetsservice.förrättningsverksamhet Deoch

kräverförrättningsverksarrxhetenaspekter förknippade medärsom
inompraktisk erfarenhetdock särskild vikt vid behovetläggsatt av

1993942214 kräverdetta område. Som framgår ettav prop.
instrumenteffektivt utnyttjande förrättningsinstitutets alla att enav

handlägger olikaförrättningslantmätare regelbundet typer av
svårighetsgrad ochfastighetsbildningsärenden med varierande

vissauppställakomplexitet. finner därför motiveratJag det att
förminimikrav förrättningsverksamhetens omfattning. Dettapå att

undvika sannolika situationenden i och för sig mindre att en
underlag förvisserligen harkommunal lantmäterimyndighet

begränsadalltförmyndighetsservice i omfattning, harstor enmen
förrättningsverksamhet.

lantmäterimyndighet börMinst de anställda vidtvå varaav en
för myndig-behöriga förrättningar. chefenhandlägga Förutomatt

ochmed de kunskaperheten bör finnas ytterligare tjänstemanen
chefen delegeraterfarenheter krävs för frånutöva ettattsom

handläggerför förrättningar. minst tjänstemänNär tvåansvar
kompetens-förrättningar möjligheter till samråd ochskapas

förrättningsverksamhetensutvecklingen Vidareunderlättas. stärks
ställning vid myndigheten.
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Olika mått kan användas för omfångetmäta förrättnings-påatt
verksamheten vid lantmäterimyndighet. En metod innebären att
helt enkelt räkna antalet ärenden vid myndigheten. Antalet ärenden

dockutgör trubbigt mått möjlighetenpåett upprätthållaatt
kompetensen vid lantmäterimyndighet. Detta beror påen att
fastighetsbildningsärenden är mycket olika karaktär och därmedav
kompetensutvecklande i varierande grad. Ett antal likartadestort
och relativt enkla ärenden kan bidra väsentligt mindre till förrätt-
ningslantmätarens kompetens mindreän antal kvalificeradeett mera
och olikartade ärenden.

Särskilt chefen för lantmäterimyndighet bör hand-en snarare
lägga få och komplicerade ärenden än antalstörre normal-ett
ärenden. Detta skapar goda möjligheter till kompetensutveckling
för såväl chefen för handläggare vid myndigheten.som annan
Chefen kan utveckla sin juridiska och tekniska spetskompetens,
samtidigt medarbetaren via delegation kan utövasom ett stort

för de ärenden inte handläggs chefen. Omansvar antaletsom av
ärenden används förmåttstock verksamhetsunderlaget vidsom en
lantmäterimyndighet, framstår myndighet handläggeren som mera
komplicerade förrättningar med tidsåtgångstörre mindre aktivsom
än myndighet handlagt många enklare förrättningar.en som men
Detta myndigheterna i självatrots verketatt kan ha likaägnat
mycket tid till förrättningsverksamhet.

Ett alternativt och bättre mått förrättningsverksamhetenspå
omfång de intäkter fastighetsbildningenges av som genererat.
Genom kostnaderna ñr förrättningsverksamhetenatt betalas av
sakägarna efter baseras tidsersättning,påtaxa intäkternaären som
direkt relaterade till hur mycket förrättningsverksamhet utförssom
vid myndighet. En lantmäterimyndighets underlag vad gälleren
förrättningsverksamhet bör därför uttryckas i intäkter och inte i
antalet ärenden.

De förväntade intäkterna från förrättningsverksamhet vid en
kommunal lantrnäterimyndighet bör inte understiga vissen
miniminivå. En riktpunkt för vad kan sådansom anses vara en
miniminivå deutgörs kostnader förknippadeär medav som en
förrättningsverksamhet på halvtid ñr chefen och dennes ersättare
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inklusive kringkostnader hjälppersonal.och En rimlig miniminivå
för dessa kostnader 600 000 kr iär år dagens penningvärde.per
Skulle de förväntade intäkterna från förrättningsverksamhet vid en
kommunal lantmäterimyndighet mindre 600 000 krän år,vara per

dettautgör skäl för Lantmäteriverket avslagöverväga påatt
ansökan delegation. Vid bedömningen intäkternas storlekom av
bör Lantmäteriverket hänsyn till verksamhetens omfattningta att
kan variera kraftigt mellan olika Minimikravetår. intäkterpå bör
relateras till genomsnitt för femårsperiod.ett en

5.5.5 Krav på grundutbildning

Den gällande lantrnäteriinstruktionen SFS 1974:336 ochnu
1990:253 innehåller behörighetsregler gäller både statliga ochsom
kommunala fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndigheter.
Bestämmelserna innebär bl.a. chef för fastighetsbildnings-att
respektive fastighetsregistermyndighet skall ha civilingenjörs-

från teknisk högskola eller motsvarande kunskaper. Enligtexamen
instruktionen skall chefen dessutom ha minst erfarenhettvå års av
verksamheter utförs vid fastighetsbildnings- eller fastighets-som
registermyndighet. fallerDet sig naturligt dessa krav påatt
grundutbildning och viss praktisk erfarenhet i framtiden skalläven
gälla chefer vid alla lantmäterimyndigheter huvudman. deIoavsett
fall för fastighetsbildningen delegeras till kommun skallansvaret
alltså chefenäven för den kommunala myndigheten uppfylla dessa
krav.

Den eller de tjänstemän myndighetens chef kan ettsom av ges
delegerat behöver dock inte uppfylla formellaansvar samma
kompetenskrav. Det enligt nuvarande lantmäteriinstruktionär
chefens tillse den personal frånutövaratt attansvar ettsom
honomhenne delegerat har nödvändiga kunskaper ochansvar
erfarenheter. I praktiken torde det sig mätteknikerröra ellerom
kartingenjörer med lång erfarenhet verksamheter bedrivsav som
vid fastighetsbildningsmyndigheter.
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5.5.6 Behov vidareutbildningav

En organisationslösning med möjlighet till delegerat förett ansvar
fastighetsbildningsverksamheten innebär rimligen Lantmäteri-att
verket och berörda kommuner har ñrett gemensamt attansvar
personal hos kommunala lantmäterimyndigheter nödvändigges
vidareutbildning. Vidareutbildningen bör delses som en av en
välutvecklad tillsyns- och samordningsroll för Lantmäteriverket.
Med tanke behovenpå lösningar inom fastighets-av gemensamma
informationsområdet och det kunskapsbehov uppstår närsom
kommun förövertar fastighetsregistreringen,även böransvaret
deltagande i vidareutbildning betraktas både skyldighet ochsom en

rättighet för personal vid kommunala myndigheter. Kommunalen
lantrnäterimyndighet bör skyldig tillse anställdaatt attvara
förrättningsmän får relevant vidareutbildning, samtidigt ha rättmen

kräva kommunala förrättningsmän ersättning får deltagaatt att mot
i lämplig utbildning anordnad det statliga lantrnäteriet.av

5.6 Rätt för sakägare begäraatt

överlämnande

För få uppfattning andelen fastighetsbildningsärenden däratt en om
kommunen sakägare gjordes inomär för utredningenramen en
studie alla fastighetsbildningsärenden periodenunder 1992-94av
i Göteborgs, Karlstads och Skövde kommuner. Den kommunala
fastighetsbildningsmyndigheten i Göteborg verkar kommunensöver
hela medan myndigheterna i Karlstad och Skövde enbartyta,

för verksamheten inom del respektive kommun.ansvarar en av
Studien visar antalet ärenden där kommunen sakägareäratt

enligt fastighetsbildningslagen till 50uppgår totalaprocentca av
antalet ärenden. Likartade förhållanden råder i övriga kommuner

Ävenmed fastighetsbildningsmyndighet. kommunen i ettegen om
mindre antal ärenden är sakägare, föreligger alltsåensam en
teoretisk möjlighet till partiskhet i antal fastighetsbildnings-ett stort
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formnågonmotiverat tillskapaförefaller därförärenden. Det att av
vidmyndighetenförtroendet förstärkamekanism för ytterligareatt

motiverasunderstrukitstidigareSomdenna förrättningar.typ enav
hand-kommunalabrister i dengaranti inte påvisadesådan av

förgrundenundanröja självaläggningen, önskan attutan av en
tvivel rättssäkerheten.om

föra överrättssäkerheten ärenkeltEtt sätt attgaranteraatt
lantmäteri-statligtillsakägaredärärenden kommunen är en
Denkonstruktioner tänkbara.myndighet. fleraHär mestär

kommunen äralla ärenden därkrävarenodlade lösningen är att att
fastighembildningsmyndighet.till statligsakägare skall överlämnas

fastighetsbildnings-hälften allaungefärskulle innebäraDetta att av
lantmäterimyndigheterkommunalainkommer tillärenden som

rättssäkerhets-konkretaingaMed tankedirekt överlämnas. på att
lösningmedför sådanorganisation,existerar iproblem dagens en

myndigheternaskommunalai dealltför omfattande ingreppett
åtgärdsådanperspektiv skulleverksamhet. sakägarnasUr en
skapaocksåoch kanskemyndighetsstrukturen oklartroligen göra

och kompe-obundenhetmyndighetenstvivel den kommunalaom
tens.

kommunenärenden därrekommenderar överlämnandeJag att av
Vidsakägarna.rättighet förutformassakägare i ställetär som en

övrigaskallsakägarnaförrättning där kommunen är en aven
begärabehandlade undantag, hanedansakägare, med vissa rätt att

skallSker sådan begärantill statlig myndighet.överlämnande
tillutnyttjaringen sakägareärendet överlämnas. Om däremot rätten

ordning denärendet i vanligöverlämnande handläggs hela av
lantmäterimyndigheten.kommunala

möjlighetkommunala myndighetenlösning denDenna attger
undersakägaresjälv handlägga ärenden där kommunen äräven

Mittförtroende.alla sakägaresförutsättning myndigheten haratt
fastighetsbildnings-kommunalaförslag bekräftar depå så sätt att

demmyndigheterna utfört sin uppgift väl, ochhittills ett ansvarger
krav ställsärenden därför i fortsättningen handläggaäven storaatt

stärksSamtidigtmyndighetens och integritet.opartiskhetpå
överlämnande.tillmöjligheträttssäkerheten sakägarnasgenom

Överlämnandemöjligheten tydligkommer också utgöraatt en
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indikator på sakägarnas förtroende för den berörda myndigheten.
Om antalet ärenden där överlämnade begärs kraftigt ökar i antal,
kan detta signal till både myndigheten och kommunen attvara en
deras förtroendekapital hos medborgarna i avtagande.är

För till överlämnanderätten skall fungera skallatt avsett,som
kommunal lantmäterimyndighet skyldig säatt snartvara som
möjligt efter ansökan förrättning inlämnats sakägarnaatt om ge
information möjligheten till överlänmande och vad dennaom
innebär. Detta förutsättning förär sakägarna skall ha fullatten
möjlighet utnyttja sin till överlärnnande. Det minskar ocksårättatt
sannolikheten för överlänmande sker i förrättningen ochatt ett sent
därigenom orsakar dubbelarbete och förseningar.

Rätten fä ärende överlämnat till statlig myndighet näratt ett
kommunen sakägare tillfallerär kommunen själv. Omäven
kommunen upplever det förtroendeskadligt ellersom av annan
anledning olämpligt den kommunala myndigheten handläggeratt ett
ärende, skall ärendet begäranpå kommunen överlämnas tillav
statlig myndighet. Denna rättighet för kommunen ibottnar det
faktum för fastighetsbildningsverksamheten i grundenatt ansvaret

statligt.är
Jag har huruvida tillövervägt överlämnade skall gällarätten

de förrättningaräven där kommunen slutit överenskommelse med
övriga sakägare innan ansökan fastighetsbildning inlämnas.om
Statistik frän kommunala fastighetsbildningsmyndigheter och
uppgifter från utredningens änstemannasakkunniga vid handenger

överenskommelse innan förrättningen inleds föreligger iatt en
absolut majoritet de ärenden där kommunen sakägare.ärav

frågaDenna avhängig vilken juridiskär sådana överens-status
kommelser Om de civilrättsligaäger. avtal betraktautgör deär att

bindande för avtalsparterna och fastighets-normerande förärsom
bildningsmyndigheten. tillRätt överlämnande i fall intedessaär
motiverat. Om däremot överenskommelserna inte har denna
rättsverkan kan och ändras förrättningslantmätaren,prövasutan av

det önskvärtär förse dessa fall med överlämnande-ävenatt
möjlighet.
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bindandeAvstyckningsforrättningar föregås ibland överens-av
enligt jorda-överlåtelse mark slutitskommelser där avtal avom

civilrättsligt avtalSådan överenskommelsebalkens regler. utgör ett
ochinte kan frånträdas avtalsparternaän gemensamtannatsom av

official-fastighetsbildningsmyndighetensinte heller ändras vid
därförprövning. Förrättningar där sådana avtal grundenutgör är

tillförse till överlämnande.inte meningsfulla med Rättenrättatt
förrättningar där bindandeöverlämnande bör förbehållas de

överenskommelser inte föreligger.
förekommeravtal enligt jordabalkens bestämmelserUtöver
ersättnings-former överenskommelser, vad gällerandra t.ex.av

belopp. överenskommelsers rättsliga ställning kanFrågan dessaom
vissainte entydigt besvaras. fastighetsbildningslagen framgårAv att

för skydda enskilda vidsärskilda villkor uppställts attsom
förrättning kanskall kunna avtalas bort. Bl.a. överens-genom

ekono-kommelse från lagens bestämmelser dengörasavsteg om
miska sakägarna. Rättspraxis har sedanuppgörelsen mellan
bekräftat kan träffas med bindande verkanöverenskommelseratt
redan innan förrättning inletts.en

i för-Vid fastighetsbildningsmyndighetens officialprövning
rättningens slutskede har dock överenskommelser inte utgörsom

Myndighetenavtal enligt jordabalkens regler ställning.en svagare
vid till frågor inteofñcialprövningen ställning antaltar ett som

definitivt Möjlig-kan regleras andra överenskommelser.genom
heten finns därför myndighetens prövning leder till sådanaatt
förändringar tidigare överenskommelse inte kan fullföljas. Enatt en
oklarhet råder således vilken rättsverkan andra överens-om
kommelser enligt jordabalken kan tillmätas.avtal Dennaän
oklarhet motiverar överenskommelser inte avtalutgöratt som
enligt jordabalken skall omfattas överlämnandemöjlighet förav
sakägarna.

har under förrättning sakägare skall haJag även övervägt när en
till överlämnande. Om överlämnandemöjligheten endast kanrätt

utnyttjas förrättnings inledningsskede, fram tillunder t.ex.en
första eller andra sammanträdet, minskar risken för kostsamt
dubbelarbete. Samtidigt försämras dock sakägarnas möjligheter att
utnyttja överlämnademöjligheten dessa redan i inled-attgenom
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ningsskedet måste vilkenavgöra myndighet de skall hand-anser
lägga ärendet.

Min bedömning hänsynenär till sakägarnaatt här bör väga
För framförallttyngst. privatpersoner fastighetsbildnings-är en

mycket sällsynt händelse dessutomprocess reglerasen som ettav
för lekmannen komplicerat regelverk. Sakägare kan behövaantas

sigsätta in i ärendet, karaktär och regelsystemet underprocessens
längre tid baraän förrättningens inledningsskede.en Nya omstän-

digheter kan också framkomma under själva förrättningen som
påverkar sakägarnas vilja begära överlämnande.att Jag anser
därför sakägare vid förrättningatt där kommunenäven ären
sakägare skall ha möjlighet under hela förrättningenatt begära
överlämnande till statlig myndighet.

Om sakägare begär överlämnande förrättning redanav en som
påbörjad,är denprövar myndighet över ärendet inte detarsom

beslut tidigare fattats under förrättningen. Dessasom bindandeär
även för den myndigheten, prövning för denya vars reserveras
beslut återstår överlämnandetnär sker. Myndighetsom som

överlämnatmottager ärende behöverett inte heller alla derepetera
kart- och mätningstekniska tidigare utförts. Vilkamoment som
delar den första myndighetens arbete kanav ochöver vilkatassom

lämpligen bör utföras påsom avgörs den mottagandenytt, av
myndigheten utifrån genomgång det enskilda ärendet.en av

5.7 Lantmäterimyndighets inordnande i
den kommunala organisationen

I likhet med mina tidigare överväganden i rättssäkerhetsfrågor
syftar det nedan anförs kommunala lantmäterimyndigheterssom om
inplacering i den kommunala organisationen inte till åtgärdaatt
några dokumenterade rättssäkerhetsproblem. Inte heller detär
betingat några förväntade problem i framtiden. Vad saken gällerav
är befästa rättssäkerhetsaspekternaatt grund för framtidasom en
organisationslösningar. Det handlar här mycket tydlighet ochom
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Även föreliggerförtroende. inga faktiska rättssäkerhetsproblemom
det angeläget lantmäterimyndighetkommunalär ävenatt ges enen

ställning tydligt markerar dess obundenhet och inger för-som
troende.

bör understrykas organisationsstruktur därDet behovetatt av en
lantmäterimyndigheten fri från eventuella partsintressenstår
aktualiseras verksamheten handhas statliga elleroavsett om av

Ävenkommunala myndigheter. statliga lantmäterimyndigheter skall
uppfattas från medoch fristående andra statligavara som organ

intresse exploatering, Vägverket ochmarkåtkomst och t.ex.av
Banverket. uppdelning statliga lantmäteriverksamhetenDen denav
i myndigheter och bolaguppdragsverksamhet beslutatssom avnu

199394:BoU19,regering och riksdag prop. 1993942214, bet.
myndighetsutövningenrskr. 199394:375 innebär att enges

organisatoriskt ställning i till uppdrags-fristående förhållandemera
verksamheten. lantmäterimyndighetemaregionala statligaDe
kommer utföra viss uppdragsverksamhet inomdock kunnaatt

för lokal myndighetsservice.ramen

5.7.1 Tidigare överväganden

Behovet skapa fastighetsbildnings-förtroendeatt attav genom ge
myndigheten fristående regeringenställning underströks nären av
den nuvarande organisationen fastighetsbildning tillskapades iför
början 1970-talet prop. 1970:208, rskr.1970:188, SUav
1970:423, 1971:57, 1971:58, CU 1971:15 ochsamtprop. prop.
rskr. 1971:102. 1970:188 förslag till riktlinjer förI medprop.
omorganisation föredragandelantmäteriverksamheten anfördeav
statsråd följande i frågan:

För inte tilltron skalltill lantmäterimyndigheten opartiskhetatt
rubbas bör vidare möjligtmyndigheten långtså som vara
organisatoriskt fristående och alltså inte heller i ellerinordnas
underordnas kan sakägare i fastighetsfrågor,organ som vara

fastighetsförvaltande anförda behöver enligtDett.ex. organ. nu
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min mening inte leda till erforderlig samverkan med andraatt
försvåras. s. 47organ

Specialenhet under kommunalt huvudmannaskap måste
inordnas i den kommunala förvaltningen på sådant sättett att
dess opartiskhet inte kan i fråga.sättas Det torde bl.a. innebära

enheten inte kan underordnas kommunstyrelsenatt eller annat
fastighetsförvaltande organ. 54

Frågan behandlades också i regeringens proposition med förslag till
lag kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighets-om
registermyndighet prop. 1971:58, där exakt målsättningsamma
och formuleringar återkom.

Regeringens synpunkter i denna fråga föranledde dock ingen
reglering i lag. Varken i lagen kommunal fastighetsbildnings-om
myndighet och fastighetsregistermyndighet 1971:133 eller i själva
fastighetsbildningslagen förekommer några bestämmelser hurom
kommunal fastighetsbildnings- eller fastighetsregistermyndighet
skall inordnad i kommuns organisation. Det iansågs ställetvara en
ligga i varje kommuns utforma lämplig lösning.attansvar en
Departementschefen anförde i 1971:58 att:prop.

Det ankommer alltså på kommunen organisera myndighetenatt
eller myndigheterna sådantpå myndighetensätt kan bedrivaatt
sin verksamhet i enlighet med vad föreskrivetär därom.som

10

Staten har intagit liknande hållning vad gäller de myndighets-en
uppgifter utförs inom för plan- och bygglagen bl.a.som ramen -
beviljande bygglov och den tillsyn utförs enligt miljö- ochav som-
hälsoskyddslagen. Kommun skall tillse för dessaatt ansvaret
uppgifter åvilar nämnd inom den kommunala organisationen.en
Däremot inteär den ansvariga nämndens eller verksamhetens
placering i förhållande till övriga nämnder och verksamheter
reglerad. Detta oaktat de för dessa uppgifteratt organ som ansvarar
behandlar bygglov kommunenäven sökandenär respektiveär
utövar miljötillsyn även kommunalaöver anläggningar. Lant-
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mäteriverket tillsynutövar lantmäteriverksamhetenöver i dess
helhet och därmed kommunalaäven över fastighetsbildnings-
myndigheters inplacering i den kommunala organisationen. Verket
har bl.a yttrande angående de organisationslösningaravgett som
valts i antal kommuner. Utredningen känner inte till fallett något
där Lantmäteriverket har riktat kritik kommunalt förslag tillmot ett
organisation. Däremot påpekades i regeringens proposition En ny
organisation för lantmäteri- och fastighetsdata prop.m.m.
1993942214 de förändringarårens i den kommunalaatt senaste
organisationen i några fall medfört den kommunala lantmäteri-att
myndigheten inordnats under kommunala nämnd ärsamma som

för markexploatering och fastighetsförvaltning. Dennaorgan
organisationslösning kan enligt propositionen föranleda tvivel om
huruvida kommunerna verkligen intar strikt hållning vad gälleren
kravet på lantmäterimyndighet skall fristående.att vara

5.7.2 Min grundsyn

Det faktum fastighetsbildningsverksarnheten i några kommuneratt
inordnats i organisationen mindrepå lämpligt innebär intesättett
automatiskt rättssäkerheten i fara. Personalen vid myndig-att satts
heten har möjlighet detta upprätthålla integritethög iatt trots en
sitt arbete. Inte heller bör mindre lämplig organisationslösningen

till intäkt för berörd kommuntas saknar medvetenhetatt om
fastighetsbildningsmyndighetens speciella roll och uppgifter. Jag
finner ändå det inför förändring organisationen föratt en av
fastighetsbildningsverksamheten ñmis anledning understrykaatt
vikten lantmäterimyndigheten friståendeatt ställning.av ges en
Detta både med anledning mindre lämpliga organisations-attav
lösningar förekommit och det kärva ekonomiska läget iatt
kommunerna framtvingar rationaliseringar kommunernasav
organisation. Strävan finna effektiva och rationellaatt nya, mera
organisationslösningar får inte överskugga de rättssäkerhetskrav

viktigutgör utgångspunkt för fastighetsbildnings-som en
verksamheten.
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Lantmäterimyndigheten skall i sin handläggning fastighets-av
bildningsärenden uteslutande fastighetsbildningslag-styras av
stiftningens regelsystem helt friståendesamt från övrigavara
kommunala verksamheter och kommunens politiska ledning. Den
kommunala nämnd under vilken lantmäteriverksamheten är
inordnad har enbart for frågor organisation ochansvar om
bemanning den ekonomiska redovisningensamt verksamheten.av

Som påpekades i regeringens proposition förslagmed till lag om
kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregister-
myndighet prop. 1971:58 ankommer det på kommunerna själva

organiseraatt lantmäterimyndigheten så denna kan bedriva sinatt
verksamhet i enlighet med gällande föreskrifter. Den svenska
kommunallagstiftningen också kommunerna organisatoriskger stor
frihet. Denna ordning har befästs Sveriges ratificeringgenom av
den europeiska konventionen kommunalt självstyre prop.om
198889:119. I konventionens artikel 6 slås fast kommunernaatt
skall kunna bestämma sin inre organisation för denom att anpassa
till de lokala behoven och säkerställa effektiv förvaltning. Minaen
överväganden lantmäterimyndighets inordnande i denom kom-
munala organisationen formuleras därför allmärma riktlinjersom
och minimikrav. Ansvaret för den närmare utformningen av
organisationen ávilar kommunerna själva i viss man Lant-samt
mäteriverket via dess tillsynsroll.

5.7.3 Riktlinjer för organisatorisk inplacering av
lantmäterimyndighet

Organisationslösningar där lantmäterimyndigheten direktär
underordnad nämnd med för mark- ochen exploaterings-ansvar
verksamheten bör iäven fortsättningen klart olämpliga.anses som
Det inte lämpligtär nämnd delsatt for verksam-samma ansvarar
heter där kommunen uppträder i egenskap fastighetsägare, delsav

för ekonomi och personalfrágoransvarar vid lantmäterimyndighet.
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skullebästpartsproblematikenhävdatsiblandhar attDet
enhetutgjorde separatlantmäterimyndighetenundanröjas enom

kanlösningDennakommunfullmäktige.underordnaddirekt
beslutandehögstakommunfullmäktige ärvidatillsåifrågasättas att

ävenkan sägas representeraså sättoch påi kommunenorgan
direktkanVidaremarkägare. enintressenkommunens som

förriskendebattforkommunfullmäktige öppna omtillkoppling en
ledning.högstakommunensfrånpåverkanpolitiskotillbörlig

iredanansågskommunstyrelsenunderdirektinplaceringEn
alternativdåligt:581971proposition genomettangivna varaovan

ochmark-fördirektharnormaltkommunstyrelsen ett ansvaratt
förvaltning.ekonomiskaför kommunensexploateringsfrågor samt

inordnaslantmäterimyndighetenlåtaalternativ ärtänkbartEtt att
mycketexploateringsverksamhetenochmark-frånunder en

tordelösningsådanpersonalnämnd. Ennämndavlägsen t.ex. en-
obundenBehoveträttssäkerhet.påkraven entillgodoseväl av

iliggakan attnackdelardehärfår vägasställning mot som
inomkunskapermindremednämndunderordnasmyndigheten en

verksamhetsområde.myndighetens
omfattardendeli denlantmäteriverksamheten,låtaAtt

tordenämndtekniskunderinordnas varamyndighetsutövning, en
uppgifterövrigadebl.a.bakgrund avlämpligtminde mot av

för.nämnddennakaraktärplangenomförande ansvararsom
ärkommunernaiorganisationslösningenvanligasteDen

underinordnadfastighetsbildningsmyndigheten ärfortfarande att
hänvisningmedifrågasättaskanlösningbyggnadsnänmden. Denna

ställninghaformelltbyggnadsnämnden, somatttill utanatt
vidochsakägaremedjämställaskan envissi månsakägare,

ingaEmellertid harintressen.allmännabevakaförrättning har att
deunderkonstateraskunnaträttssäkerhetsproblemkonkreta

antalifastighetsbildningsmyndigheterna stortettdecennier som
endadetIbyggnadsnämnderna.underinordnadevaritkommuner

lantmäterimyndighetsJKförekommit ansåg attJK-fall som
stredsättnågot motinte påbyggnadsnämndenunderinordnande

93.semyndighetsutövningen äveniobundenhet s.behovet av
byggnads-harbyggärendenochplan-försittGenom ansvar

myndighetsutövning. Nämn-erfarenhetlångocksånämnderna av
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dernas ansvarsområden omfattar i huvudsak verksamheter som
Ävenutgör myndighetsutövning. utifrån behovet samordnaatt

fastighetsbildningen med näraliggande verksamheter inom sarnhälls-
byggandet framstår fortsatt tillämpning denna organisations-en av
lösning ändamålsenlig. Byggnadsnämnderna har normaltsom

för den mätningsverksamhetansvaret tillämpningen plan-som av
och bygglagen påkallar för den kartverksamhetsamt utgörsom
grunden för kommunens fysiska planläggning m.m.

Även i fråga lantmäterimyndighets inordnande i förvalt-om
ningsorganisationen gäller myndigheten inte bör sarnmanblandasatt
med verksamheter där kommunen kan uppträda fastighets-som
ägare. Detta är väsentligt för skapa tilltro tillatt övervägandenatt
och beslut inom den vardagliga verksamheten sker med hög
integritet. En organisatorisk lösning där lantmäterimyndigheten
ingår i stadsingenjörskontor tordeett väl ägnad tillgodoseattvara
kraven på integritet och obundenhet. En sådan organisation
föreligger i tiotal kommuner medett fastighetsbildnings-egen
myndighet. Flertalet kommunerna med myndighet har dockav egen
sammanfört stadsingenjörskontoret med stadsarkitekt- ocheller
stadsplanekontor till stadsbyggnadskontor. Medett utgångspunkt i
de fördes rörande byggnadsnämnden,resonemang som ovan
framstår dessaäven alternativ acceptabla rättssäkerhets-som ur
synpunkt.

När däremot lantmäterimyndigheten inordnas tillsammans med
mark- och exploateringsverksamheten, föreligger lösningen som
är klart olämplig. En lantmäterimyndighet bör inte ingå i kontorett
eller administrativ enhet även utför deannan uppgiftersom som
normalt fullgörs fastighetskontor eller påett mark- ochav ett

Ävenexploateringskontor. de verksamheter vanligen utförs vidsom
tekniskt kontor kan innebäraett kommunen sinutövar ägande-att

rätt fastöver egendom. Dessutom har verksamheten vid teknisktett
kontor praktisk och teknisk inriktning skapar mindreen som en
naturlig omgivning för myndighetsuppgifter.
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delegation5.7.4 förVillkor

organis-uppvisaskalldelegationansökerKommun enomsom
innebärintelantmäterimyndigheten attinplaceringatorisk somav

ochmark-förmednämndunderinordnaddenna är ansvaren
förvaltnings-iinordnadocheller ärexploateringsverksarnheten en

sambandkaraktär. Iharverksamheterorganisation sammavars
Lantmäteriverketdelegation skallansökningarmed kommunala om

in-lantmäterimyndighetensberörd kommunsamråda med om
ansökerSkulle kommunorganisationen.placering i omsom

rättssäkerhetssynpunktvidhållasamråddelegation efteräven en ur
avslåLantmäteriverketskäl förstarkaolämplig finns attlösning,

delegation.ansökan om
för kom-påtalaLantmäteriverketbörsamband med tillsynI

underinordnaslantmäterimyndighetenolämpliga idet attmunen
frågorberederellerbeslutarförvaltningnämnd eller i somomsom

LantmäteriverketmedsamrådEfterexploatering.mark- ochrör
organisations-lämpligadärefter utformakan kommunen mera

rekommenderahärroll blirLantmäteriverketslösningar. att
självkommunenbeslutarsista handändamålsenliga lösningar. I

lösning ärorganisatoriskförhållanden vilken attutifrån lokala som
bibehållaberörd kommunförmodanföredra. Skulle enmot

lantmäterimyndighetenklartinteorganisationslösning engersom
draLantmäteriverketskäl fördettaställning, attsjälvständig utgör

fastighetsbildningsverksamheten tilltillbaka för staten.ansvaret
upphörandeochdelegationbeslutLiksom vid andra avom

medinkommamånaderdärefter inomdelegation kan kommun tre
regeringen.tillöverklagandeett
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5.8 Rättssäkra arbetsuppgifter för

kommunal lantmäterimyndighet
Vid tillskapandet den nuvarande organisationen för fastighets-av
bildning betonades kravet opartiskhetpå och obundenhet medföratt

vissa arbetsuppgifter inte bör utförasatt personal vid fastighets-av
bildningsmyndighet. I propositionen med förslag till riktlinjer för
omorganisation lantmäteriverksamheten prop. 1970: 188av
påtalades att:

Förrättningslantmätaren bör sålunda givetvis inte i ärenden om
köp eller försäljning fastigheter eller i liknande situationerav
låta sig för sakägare, eller kan bli sakägare vidärengagera som
förrättning, sådantpå hanssätt objektivitet vid förrättningenatt
kan ifrågasättas. börHan inte heller i övrigt verksamhetutöva

kan rubba förtroendet för hans opartiskhet 47.som

I den propositionen med förslag till lag kommunalsenare om
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregisterrnyndighet
prop.l971:58 uppmärksammades också frågan personalensom
arbetsuppgifter:

Den förrättningsverksamma personalen bör vidare enligt
propositionen prop. 1970:188 i princip inte sysselsättas i
sådana kommunala arbetsuppgifter utanför enhetens verksam-
hetsområde kan medföra bindningar till vad vidsom som
fastighetsbildningen kommunalautgör partsintressen. Enligt min
mening detär svårt i lag generellt detaljeradeatt ge mer
föreskrifter för tillgodoseende ifrågavarande intressen.av nu
Det tillräckligt föreskriva tjänsteman hos kommunalatt attsynes
lantmäterimyndighet eller fastighetsregistermyndighet inte får
tilldelas uppgifter i verksamhet hos kommunen kanannan som
rubba förtroendet för hans tjänsteutövning hos myndigheten. En
föreskrift härom bör in i lagen.tas

Vikten tjänstemän vid kommunala lantmäterimyndigheter inteattav
arbetsuppgifter binder dem till kommunala partsintressenges som
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tillinplacering,organisatoriskfrån frågantill skillnadkom, om
ii 3 § lagenåterfinnsföreskriftenåsyftadei lagtext. Denuttryck

fastighetsregister-ochfastighetsbildningsmyndighetkommunalom
framgår nästlydelse1971:l33 har denochmyndighet avsom

meningen i citatetsista ovan.
har bara1971Sedanha uppfyllts.tycks ocksåMålsättningen en

ellerJO JKgranskatsfastighetsbildningsmyndighetkommunal av
för-arbetsuppgifterpersonalensanledning ansettsmed attav

troendeskadliga.
fastighetsbildningsmyndighetkommunalgranskningDen somav

bebyggelse-förspecialenhetenvidförrättningförevarit avsåg en
prövadesakägarebegärankommun. Påutveckling i Skellefteå av

fastighetsbildnings-vidtjänstemanlämplighetenhärJK attav
stadsingenjör i kommunen.tjänstgjordemyndigheten även som

jävig iblevhärigenomtjänstemarmenhävdadeSakägaren att
inblandad. JKkommunenfastighetsbildningsärenden där var

inplaceradfastighetsbildningsmyndighetenkonstaterade att var
inordnat underi sinvilketstadsingenjörskontoret,under tur var

underordnadinteByggnadsnänmdenbyggnadsnämnden. varevar
därför denJK ansågfastighetskontor.fastighetsnämnd ellersig att

tjänstemannenaktuelledenförvaltningplats inom kommunens som
i3 § lageniintentionernai stridinnehade inte mot omvar

fastighetsregister-fastighetsbildningsmyndighet ochkommunal
åtgärder.till ytterligareanledningdärmed ingenmyndighet. JK såg

förekommitJK-ärendenövriga JO- ochDe avser an-som
myndigheter.statligamälningar mot

följande tillöverväganden i detsyftar minadenna bakgrundMot
problembefintligaåtgärdainte tillsäkerställa,förebygga och attatt

partsförhållanden.med
medarbetsuppgiftervilkautgångspunkt förlämpligEn som

kommunalpersonal vidutförasbibehållen rättssäkerhet kan av
inomfallauppgifter skallsådanalantmäterimyndighet är att ramen

för degällakommermyndighetsservice. Dettaför begreppet att
omorganisationefter denlantmäterimyndigheternastatliga av

förestår. Det ärfastighetsdataverksamhetenlantmäteri- och som
med delikställslantmäterimyndigheternakommunalarimligt deatt

punkt.dennalokala myndigheterna påstatliga
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När begreppet myndighetsservice används försom en ram
arbetsuppgifter vid kommunal myndighet, innefattabör det docken
också den service myndigheten utför tillgodoseför attsom
kommunala nämnders och förvaltningars behov inom lantmäteri-
området. kan härDet sig bl.a. mätningsverksarnhet ellerröra om

fram kartunderlag för andra kommunala ochatt taom organ
verksamheter.

Riksdagen beslutade 1 juni 1994 prop. 1993942214, bet.
199394:BoU19, rskr. 199394:375 organisation förom en ny
lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten propositionenIm.m.

viss lokalt utförd uppdragsverksamhet karaktärenattanges av
myndighetsservice bör kunna bedrivas inom lantmäteriets lokala
myndighetsorganisation. Myndigheterna bör utföralokalt kunna
den övervägande delen förrättningsarbetet jämte fastighets-av
registreringen och därutöver för service på ettsvara annan som
naturligt kan kopplas till detta arbete. Som exempelsätt på
uppgifter inom myndighetsservice husutsättning,nämns upprätta
fastighetsplan och nybyggnadskarta, utföra lägeskontroll, ajourhålla
primärkarta, fastighetsutredningar och fastighetsägar-göra
förteckningar lämna viss fastighetsrättslig service.samt annan
Regeringen vidare den de verksamheteravgränsaatt attanger avser

skall ingå inom myndighetsservice förut-så attnoggrarmtsom
sättningarna blir klarlagda för olika marknaden.bl.a. aktörer på
Arbetet med definiera verksamheter inom myndighetsserviceatt
drivs vidare inom Utredningen för genomförandenu av en ny
organisation för lantmäteri- fastighetsdataverksamhetenoch m.m.
OLoF dir. 1994:100 och 1994:145. Utredningen skall enligt
direktiven redovisa sina slutförslag den l maj 1995.senast

föregripaUtan OLoF-utredningens slutsatser denna punkt,påatt
bedömer jag nedanstående förteckning vilken ligger mycketatt -

de exempel anfördesnära i 1993942214 -innehållersom prop.
de arbetsuppgifter bör inrymmas i begreppetmerparten av som

myndighetsservice:
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sammanhang,rådgivning fastighetsrättsliga frågor i olikai t.ex.
plan-planläggning, exploatering och andra formervid av

kommunalaförvaltning riktad till allmänhet,genomförande samt
m.fl.organ

fastighetstillbehör, servitut,fastighetsutredningar äganderätt,om
samfälligheter m.m.

fastighetsinformationssystemfrågor,kart- och mätningstekniska
uppgiftsinsamling till fastighetstaxering.och

värdeintyg i sambandupprättande avtal, lagfartspaket ochav
fastighetsbildning.med

därviddeltaga i kommunala planprocessen och bl.a.den
fastighetsplaner ochgenomförandebeskrivning,upprätta

fastighetsförteckning.

uppgifter inomönskvärt den slutgiltiga avgränsningenDet är att av
för myndighetsservice rättssäkerheten härvidutan attramen -

samordning med plan- ochrubbas utformas godså att en-
byggprocessen inte försvaras.

Min delegeratslutsats kommun ansökerär att ett ansvarsom om
for arbetsuppgifterfastighetsbildningen skall visa deatt som

myndighetenkommer kommunalatilldelas personal vid denatt
praktiskt uteslutande omfattar forrättningsverksamhet ochtaget

i första hand kommu-myndighetsservice. ankommer sedanDet på
tillsynsrollviaoch i andra hand Lantmäteriverket desspá attnen

tillse denna ordning upprätthålls.att
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5.9 Lantmäteriverkets tillsyns- och
samordningsroll

5.9.1 Nuvarande förhållanden

Statens lantmäteriverk enligtär lantmäteriinstruktionen SFS
1974:336, 1990:253 central förvaltningsmyndighet för frågor om
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastighetsvärdering,
fastighetssamverkan, fastighetsregistrering för viss mätnings-samt
verksamhet och allmän kartläggning. Lantmäteriverket leder och
utövar tillsyn verksamhetenöver vid övriga statliga lantmäteri-
myndigheter överlantmätar-, fastighetsregister- fastighets-och
bildningsmyndigheter. Lantmäteriverket utövar också tillsyn över
den verksamhet utförs kommunala lantmäterimyndigheter.som av
Dessa ligger utanför den statliga organisationen, alltsåärmen
underordnade Lantmäteriverket i tillsynshänseende.

Lantmäteriverket har enligt lantmäteriinstruktionen också viktiga
stöd-, samordnings- och rådgivningsuppgifter inom lantmäteri- och
fastighetsornrådet. Lantmäteriverket skall verka för samordning av
grundläggande mätnings- och kartläggningsverksamhet. Verket
skall också främja samordning uppbyggandet och ajour-av
hållningen databaser avseende lägesbestämd information.av

På regional nivå skall överlantmätarmyndigheterna likaledes
verka för samordning grundläggande mätnings- och kart-av
läggningsverksamhet lämna kommuner ochsamt enskilda råd och
upplysningar i frågor inom myndighetens verksamhetsområde. För
samtliga lantmäterimyndigheter gäller de skall lämna andraatt
myndigheter istöd fastighetstekniska, fastighetsrättsliga, fastighets-
ekonomiska, geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska
frågor.
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5.9.2 Tillsyn samordning i denoch nya
organisationen

Tillsyn

centralmyndighet lantmäteri- och fastighetsdataområdetEn inomny
tillskapas den januari 1996 sammanslagningenl avgenom
huvuddelen Statens Centralnämnden förLantmäteriverk ochav
fastighetsdata CFD. Myndigheten kommer benämnas Lant-att
mäteriverket. Enligt förslag till lantmäteriinstruktiondet som

OLoF-utredningen under maj 1995, skall Lant-presenteras av
mäteriverket statligafortsättningsvis tillsyn såväläven utöva över

kommunala lantmäterimyndigheter. Lantmäteriverket förutsättssom
i förslaget till instruktion tillsyn enligt mätnings-också utöva
kunggörelsen 1974:339.

föreslårJag kommunala lantmäterimyndigheter i tillsyns-att
hänseende likställs med regionala lantrnäterimyndigheterde nya

har länen bakgrund detverksamhetsområde. Mot attsom som av
Lantmäteriverket tillcentralt fattar beslut delegationär som om

kommun, bör också tillsynsansvaret för den delegerade verksam-
heten den centrala myndigheten.utövas av

Lantmäteriverket skall tillse lantmäteriverksamheten bedrivsatt
kompetent och rättssäkert vid såväl de regionala lantmäterimyndig-
heterna vid de kommunala lantmäterimyndigheterna. Isom
Lantmäteriverkets tillsynsfunktion lant-kommunalagentemot
mäterimyndigheter ligger dessutom tillse villkoren föratt att
delegation uppfylls. Uppfyller inteanledning kommunnågonav en
uppställda krav, skall verket i första hand rådgivning ochgenom
samråd föreslå åtgärder for säkerställa villkoren återatt att
uppfylls. Endast berörd kommun efter tid inte vidtagitutsattom
nödvändiga förändringar ocheller verksamheten vid kommunalen
lantmäterimyndighet framstår uppenbart skallrättsosäker,som
Lantmäteriverket efter tillsyn tillbaka fördra fastighets-ansvaret
bildningsverksamheten till staten.

I Lantmäteriverkets tillsynsroll ligger också övervakaatt
kostnadseffektiviteten i både statliga och kommunala lantmäteri-
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myndigheter. I propositionen organisation för lantmäteri-om en ny
och fastighetsdataverksamhet prop. 1993942214 anfördem.m.
regeringen vissa delar fastighetsbildningsverksamhetenatt av
präglas kostnads- och ñnansieringsproblem, samtidigt detav som
är angeläget kostnaderna sänks för tillgodose behovetatt att av
mark för bebyggelse, infrastruktur Senare har i regeringensm.m.
proposition med förslag till finansiering lantmäteri- ochm.m. av
fastighetsdataverksamhet prop. 199495 :166, förutsätts att
kostnaderna för fastighetsbildning liksom hittills skall betalas av
berörda sakägare. Den lantmäteritaxan skall baseras pånya
tidsersättning, med möjlighet för sakägare begära fastmen att en
avgift i det enskilda ärendet. Ansvaret för med tidstaxaatt systemet
förenas med kostnadseffektiv verksamhet åvilar i grunden varjeen
enskild lantmäterimyndighet. Lantmäteriverket skall dock i kraft av
sitt övergripande för verksamheten via råd och stödansvar
kraftfullt verka för kostnadsreduceringar och rationaliseringar.

Samordning

I regeringens proposition finansiering lantmäteri- ochom m.m. av
fastighetsdataverksamhet prop. 199495: 166 allmännapresenteras
överväganden, riktlinjer och prioriteringar det gäller dennär
fortsatta verksamheten inom fastighetsområdet och landskaps-
informationsområdet. Regeringen konstaterar i propostitionen att
den tekniska utvecklingen inom verksamhetsområdet innehåller en

potential till förnyelsestor och rationalisering. Utvecklingen inom
området beskrivs viktig del den snabbt växande IT-som en av
verksamheten i samhället. Regeringen anför också utvecklingenatt
inneburit skede långvarig och omfattandeett investerings-av
verksamhet, investeringarna behöver liggasamt att på fortsatten
hög nivå under ännu några Regeringenår. påtalar i detta samman-
hang balansgång mellan besparingskravatt och ambitionenen att
fullfölja samhällsekonomiskt lönsamma investeringar kan uppstå

betydande budgetrestriktioner. Det därför särskiltär angelägetpga.
alla de samordnings-att och rationaliseringsmöjligheter tilltas vara

omorganisationen och övergången till digital teknik medför.som
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Regeringen betonar samverkans- och samordningsbehovenatt är
på såväl lokal och regionalstora central nivå.som

Jag har denna bakgrund i avsnitt 4.4 lyft frammot några
områden där samverkan mellan och kommuner särskiltärstat
angelägen. Exempel viktigapå områden uppbyggnadenär denav
geografiska fastighetsinformationen GFI, integreringen av
fastighetsbildning och fastighetsregistrering ajourhållningsamt av
fastighets- och landskapsinformation. Utveckling inom dessa
områden är angelägen och uppgift där både statligaen gemensam
och kommunala lantmäterimyndigheter aktivt bör deltaga.

detI förslag till instruktion för Lantmäteriverket och lant-
mäterimyndighetema i länen under maj 1995som presenteras av
utredningen organisation lantmäteri- och fastighetsdata-om av
verksamhet OLoF, föreskrivs de statliga myndigheterna skallatt

för insamling, förvaltning och tillhandahållandeansvara av
grundläggande fastighets- och landskapsinformation utgivningsamt

allmänna kartor och motsvarande produkter i digital form. Iav
ingår verka för samordning verksamhetansvaret att avseendeav

grundläggande geografisk information råd och istödsamt att ge
dessa frågor. Myndigheterna skall också verka för effektivtett
utnyttjande i samhället fastighets- och landskapsinformation ochav
andra geografiska data.

påKrav teknisk standard

Lantmäteriverket har central myndighet inom verksamhets-som
området det övergripande för teknikutvecklingen drivsansvaret att
framåt och för berörda intressenter kan utnyttja bl.a. deatt
rationaliseringsmöjligheter härvid uppstår. ILantmäteriverketssom
centrala samordningsansvar ligger främja brett utnyttjandeatt ett av
geografiska informationssystem. En bred användning landskaps-av
information förutsätter väl fungerande ñr produktion ochsystern
tillhandahållande data. Information effektivtmåste kunnaav
överföras mellan olika producenter mellan producenter ochsamt
användare.

Som följd det sagda krävs viss samordning inom deten av ovan
tekniska området mellan det statliga lantmäteriet och kommunala
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lantmäterimyndigheter. Kommun ansöker delegation måstesom om
redovisa tekniska kan leverera och hämta data enligtsystem som

viss standard och därmed säkrar utbytbarhet data mellanen statav
och kommun. Främst krävs teknisk standard fören gemensam
registreringen fastighetsdatasystemet vid uppbyggnadmot ochsamt
förvaltning digitala registerkartor. Kommun önskarav som egen
lantmäterirnyndighet maste beredd för ajourhållningvara svara av

framtida GFI inom den kommunalaett myndighetens område.
Kravet tekniskpå samordning innebär inte Lantmäteriverket kanatt
föreskriva kommuner skall uppvisa tekniskaatt och rutinersystem

identiskaär med verkets Under förutsättningsom attegna.
utbytbarhet information mellan säkerställs, kansystemenav
kommunen välja och rutiner enligt önskemål.system egna

Jag utgår också från den nödvändiga tekniska samordningenatt
mellan statliga och kommunala lantmäterimyndigheter sker i form

samråd. Olika tekniska lösningar bör och hänsynövervägasav tas
till eventuellt skilda förutsättningar och behov myndigheterna
emellan.

5.10 Förrättningsförberedelser och
samarbetsavtal

5 .10.l MBK-verksamheten och samarbetsavtal C

Som konstaterades i avsnitt 2.2.3 utförs mätning, beräkning och
kartframställning både statliga och kommunala Statenav organ.

via Statens lantmäteriverk för produktion de allmännaansvarar av
kartorna. Kommunerna för de storskaliga kartorna ochsvarar
underhåll kommunala kommunalaDe kartornastomnät. utgörsav

primärkarteverken och dess töljdprodukter i form bl.a.av av
grundkarta, nybyggnadskarta, törrättningskarta olika över-samt
siktskartor. Kommunerna kan ombesörja denna s.k. MBK-verk-
samhet har också möjlighet anlita detgenom egna attorgan, men
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statliga lantmäteriet for uppgiften. En kommun kan anlitaäven
enskilda konsultföretag.

Knappt hälften landets kommuner har valt byggaattav upp
stadsingenjörskontor eller mätningskontoregna organ som- -

ombesörjer MBK-verksamheten. 64I dessa kommuner med-av
verkar den kommunala mätningsorganisationen förrättnings-i
förberedelser, mätningstekniska i den statligtt.ex. moment,
bedrivna fastighetsbildningen. medverkanDenna regleras sedan
1972 C-avtal. Normalavtal för C-avtal har upprättatsgenom

Lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet.gemensamt av
Normalavtal C grunden för lokala avtal mellan det statligautgör
lantmäteriet och respektive kommun.

Kommunalt mätningsorgans medverkan enligt normalavtalavser
C för fastighetsbildningen erforderliga faltarbeten utstakning,
markering, mätning m.m., beräkningar, karteringar och ren-
ritningar till dessa mätningstekniskahörandesamt moment
utredningar, plantolkningar och sammanställningar teknisktav
underlag for fastställande gällande fastighetsbildning. Efterav
överenskommelse mellan distriktslantmätaren och kommunens
ombud, kan kommunens medverkan dessutom omfatta de ytter-
ligare utredningar lämpligen utförs i samband medsom ovan-
stående uppgifter. Kommunens medverkan i forrättningsförbe-
redelser sker under fortlöpande samråd med den förrättningslant-

ansvarigmätare för förrättningen.ärsom
Kommunen stadsingenjörs- eller mätnings-svarar genom

kontorets chef for arbeten utförs inom kontoret och över-som
lämnas till den statliga fastighetsbildningsmyndigheten. Kontorets
chef skall enligt C-avtalet kommunalt anställd och ha forvara
arbetsuppgifterna erforderlig kompetens. Lantmäteriverket prövar
kompetensen dels utifrån kraven i mätningskunggörelsen
1974:339 och dess § 13, dels utifrån teoretiskapersonens
kunskaper och praktiska erfarenheter for verksamheten.

Enligt normalavtal C distriktslantmätaren inte ovillkorligenär
skyldig låta det kommunala stadsingenjörs- eller mätnings-att
kontoret medverka. de fallI den kommunala mätnings-
organisationen inte medverkar, skall dock detta efteravgöras
samråd med kommunens ombud. vissa fall kanI t.ex. om en-
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sakägare begär detta den statliga fastighetsbildningsmyndigheten-
handlägga alla i fastighetsbildningsärende.moment ett

I mindre antal kommuner medverkar den kommunalaett
måtningsorganisationen i förrättningsförberedelser inom hela
kommunen. I de flesta C-avtalskommuner sker dock kommunens
medverkan inom definierat område kring kommunens centralort.ett
Utanför detta område har den kommunala mätningsorganisationen
i allmänhet endast medverka då fastighetsbildningen berörrätt att
kommunägd fastighet. Härigenom har geografisk uppdelningen
skapats liknande den i kommuner med delat för fastighets-ansvar
bildningen.

Inom det område där C-avtal gäller, och utanföräven när
fastighetsbildning berör kommunägd mark, uppbär berörd kommun
ersättning från det statliga lantmäteriet för sin imedverkan
förrättningsñrberedelser. Ersättning antingen sakersättningges som
eller tidersättning. Taxan i samråd mellan Lantmäteri-upprättas
verket och Svenska kommunförbundet.

De kommuner i dag har C-avtal slöt sina avtal medsom
Lantmäteriverket redan i samband med omorganisationen av
lantmäteriverksamheten 1972. kommunerDe 1972 hadesom egen
mätningsorganisation inte tilldelades specialenhet förnågonmen
tätortsutveckling, möjlighet de så önskade sluta C-avtalattgavs om
med det statliga lantmäteriet. Sedan 1972 har dock inga C-nya
avtal slutits, flera kommunala ansökningar. tillBesvärtrots
regeringen Lantmäteriverketsöver beslut inte C-avtal harmedgeatt
avslagits.

C-avtalenI inte uppsägning skeratt senastanges om sex
månader före avtalstidens utgång, förlängs ytterligareavtalet med

år.ett
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5.10.2 Avtalsparternas påsyn
förrättningsförberedelser och
samarbetsavtal

Svenska kommunförbundets syn

Svenska kommunförbundet förrättningsförberedelsernaattanser
hittills skall ske i samverkan mellan vederbörande kommunsom

och den statliga organisationen. Att upphandla förrättnings-
förberedelser överensstämmer enligt förbundet inte med grundidén
bakom momentuppdelning fastighetsbildningen i förrättnings-en av
förberedelser och själva förrättningen. Dessutom bör förrättnings-

i sin helhet betraktas myndighetsutövning.processen som
Grunden för kommunernas medverkan i statlig fastighets-

bildning framhålls dels kommunernas arbete med plantolkningvara
och övriga inslag i plan- och byggprocessen, dels ansvars-
fördelningen mellan och kommunerna detstaten gällernär
grundläggande mätningar och kartor. Som följd dennaen av
ansvarsfördelning det enligtär förbundet viktig uppgift fören
kommunerna hålla all lokalatt mätning och kartfram-samman
ställning MBK-verksamhet. Detta medföra rationalitet bådeanses
i kommunal och statlig verksamhet, särskilt den successivagenom
övergången till ADB-baserade informationssystem.

Förbundet vidare omfattningen kommunernasattanser av
medverkan i förrättningsförberedelser inte får ensidigtavgöras av
Lantmäteriverket, eftersom det är organisationsfråga och inteen en
fråga upphandling. I ställningstagandet till kommunernasom
medverkan i fastighetsbildningen bör enligt förbundet också
kommunernas utökade uppgifter avseende registrering i fastighets-
datasystemet in.vägas Liksom vid 1972 års omorganisation av
lantmäteriverksamheten, bör de kommuner inte fårsom egen
fastighetsbildningsmyndighet derätt så önskar teckna C-attges om
avtal.

Kommunala företrädare har anfört erfarenheterna C-avtalatt av
i huvudsak goda.är Kritik har dock riktats nuvarandemot
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geografiska avgränsning C-avtalsområden. Inom C-avtals-av
området får kommun ersättning det statliga lantmäteriet för sinav
medverkan i förrättningsforberedelser återbetalninggenom av en
viss andel sakägarnas avgifter. Utanför C-avtalsområdet användsav
kommunalt material i statlig fastighetsbildning ersättningutan att
utgår till kommunen. Kommunala företrädare dettaattanser
motiverar C-avtal bör täcka åtminstone helaatt det område där
kommunen för primärkarta. Härigenom får kommunenansvarar
viss ersättning det statliga lantmäteriet för sina kostnader förav

ochstomnät primärkarta samtidigt verksamheten blisom anses
rationell.mera

Lantmäteriverkets syn

Lantmäteriverket finner den regionala lantmäterimyndighetenatt
enligt l99394:2l4 har formellt och reellt förettprop. ansvar
fastighetsbildningsärendet i dess helhet och därmed skall iavgöra
vilka ärenden och förrättningsmoment myndighetensänannan egen
personal skall anlitas. Främst det kart-är och mätningstekniska

kan utföras kommunalamoment mätningsorgan ellersom av
upphandlas i konkurrens.

Lantmäteriverket framhåller samarbetsavtal med kommuneratt
skall ingås civilrättsliga avtal och med tillämpning lagensom av

offentlig upphandling LOU. Utifrån LOU kan lantmäterimyn-om
digheten ingå ramavtal med kommuner där myndigheten överlåter

kompetent personal på uppdrag utföra tekniska iatt moment
förrättningsverksamheten. Formellt utförs dock fort-momenten
farande myndigheten. Något överlämnande förvaltnings-av av
uppgift innefattar myndighetsutövning enligtär verket intesom
aktuell.

Ramavtalen med kommunerna innebär enligt Lantmäteriverket
samtliga villkor föratt undergörs viss periodavrop som en

fastställs. Avtalstiden för sådana avtal skall dock inte omfatta en
längre tidsperiod l-2 år och iän undantagsfall 3-4 Därefterår.
skall upphandling ske.ny
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Lantmäteriverket påpekar också enligt LOU skall lant-att
mäterimyndigheten till underlag för upphandling tekniskaav

i förrättningsverksamheten förfrågningsunderlag.moment upprätta
I detta skall ingå alla de krav lantmäterimyndigheten ställer isom
upphandlingen och skall förgälla de avtal kan komma attsom som
ingås med eller flera kommuner.en

Positiva effekter tillämpning LOU blir enligt Lant-av en av
mäteriverket förråttningshandläggningen kan bedrivas effektivtatt
och med god kompetens, tydliga ansvarsroller skapas mellanatt
lantmäterimyndigheten och kommunala mätningsorgan, att
möjlighet till fortlöpande rationalisering, de totala kost-attges
naderna kan minskas, verksamheten kommer kunnasamt att att

decentraliserad med kundnärhet och god service. Särskiltvara
framhålls kvalitet och ekonomi lantmäterimyndig-att attgynnas av
heten måste precisera den tjänst önskar köpa och kommu-attman

tydligt måste prissätta sina tjänster.nen

5.10.3 LOU och dess konsekvenser för

samarbetsavtal C

Den 1 januari 1994 trädde lagen offentlig upphandling LOUom
1992: 1528 i kraft. innebärLagen EES-avtalets regelverk,att som
i sin grundatär på EG:s regler, gäller för offentlig upphandlingtur

bl.a.görs och kommuner. Avtal sluts mellanstatensom av som en
myndighet och privat företag eller mellan myndighetett t.ex. en
och offentligt bolag omfattas lagen. Verksamhet ñr produk-ett av
tion tjänster i regi inom och juridiskaav m.m. egen en samma

omfattas däremot inte LOU.person av
LOU bygger tanken offentligpå all upphandling skall skeatt

affärsmässigt och i konkurrens. Det anbud det lägsta skallärsom
i princip Det finns möjlighet välja dyrare anbud underantas. att ett
förutsättning det kan fördelaktigt med hänsyn tillatt mestanses
samtliga omständigheter pris,såsom driftskostnader, funktion,
miljöpåverkan Lagen möjlighet till överprövningm.m. ger av
upphandlingsbeslut och skadestånd kan tillerkännas den liditsom
skada.
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Den upphandlingslagen C-avtalensgör framtid osäker.nya
Avgörande för C-avtalens ställning i förhållande till LOU är om
förrättningsförberedelser kan verksamhetanses vara en som
innebär myndighetsutövning. Om förrättningsförberedelserde som
berörs C-avtalen inte kan innefatta myndighetsutövning,av anses
faller de inom for LOU och skall bli föremål för upphand-ramen
ling enligt denna lag. Befintliga C-avtal avvecklas och kommun

vill medverka i förrättningsförberedelser får delta i vanligtsom ett
anbudsförfarande till lantmäterimyndigheten.

5.10.4 Förrättningsförberedelsernas karaktär

I Lantmäteri- och inskrivningsutredningens betänkande Kart- och
fastighetsverksarnhet i myndighet och bolag SOU 1993:99,
redovisas förrättningsförberedelserpå innebär dessaen syn attsom
skall konkurrensutsättas. Utredarens slutsats förrättnings-är att

kan delas in i rättslig och teknisk del,processen denen en varav
innehåller inte kan innefatta myndighets-senare moment som anses

utövning enligt förvaltningslagen. Den tekniska sidan omfattaanses
fastighetsutredning, fastighetsrättslig beskrivning, andelstals-
beräkning Äventeknisk utredning och fältarbete.samt plan-
tolkning, teknisk beskrivning och upprättande karta räknarav
utredaren in i denna kategori. De uppräknade verksamheterna skall
enligt utredningen kunna handlas från kommun, den statligaupp
uppdragsorganisationen eller privata konsulter. Utredningens
förslag innebär till och med myndigheten normalt skulleatt vara
förhindrad utföra dessa uppgifter föratt främja konkurrens,att
lokal förankring och totalt kostnadseffektivare verksamhet.setten

I propositionen En organisation för lantmäteri- och fastig-ny
hetsdataverksamhet prop. 199394:2l4 kommer regeringenm.m.
till slutsats. Här hävdas förrättning till alla delaren annan att en
bör utgöra myndighetsutövning. Lantmäterimyndighet masteanses
ha formellt och reellt för fastighetsbildningsärendetett iansvar
dess helhet och därmed vilkaavgöra ärenden och förrättnings-

kan anförtros utförare.moment Myndigheten skall ävensom annan
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fortsättningsvis kunna genomföra hela förrättningsarbetet.
Samtidigt anförs i propositionen vissa förrättningsmoment,att

främst kart- och mätningsteknisk bör kunna utförasart,av av
kommunala mätningsorgan eller upphandlas i konkurrens. De kart-
och mätningstekniska lättast skilja ochmomenten att ut nyttananses

samordna mätningen för fastighetsbildningenatt med kommunal-av
teknisk mätning i övrigt framhålls förett argumentsom en
utläggning sådana moment.av

I Kommunala entreprenader Vad möjligt SOUrapporten är-
1991:26 intas liknande ståndpunkt i frågan förrättnings-en om
förberedelsernas ställning. betänkandetl framhålls förrättningaratt
bör helhet där inte bara själva beslutsfattandet innebärses som en
myndighetsutövning.

Jag ansluter mig till det på förrättningsförberedelsersynsätt som
redovisats i 199394:214 och i SOU 1991:26. Fastighets-prop.
bildningen bör de skäl där redovisats i sin helhet betraktasav som

myndighetsutövning. Detta med tankeäven förrättningarpåsom att
kan mycket olika karaktär och olika känsligavara av vara ur
rättssäkerhetssynpunkt. Arbetsuppgifter i förrättning fögaärsom en
känsliga kan i ärende ha klara inslagett myndighets-annat av
utövning. I Kart och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag-
SOU 1993:99 konstateras mätningsåtgärderäven it.ex. att
sällsynta fall kan innebära myndighetsutövning. Det förefaller svårt

dra skarp mellangräns tekniskaatt och juridiska ien moment
förrättningsprocessen. Det blir därmed också mindre lämpligt att
generellt slå fast vissa förrättningsförberedelser kan bli föremålatt
för upphandling.

Den förrättningarpå framhålls i 1993942214syn som prop.
bekräftar verksamhetens karaktär myndighetsutövning ochav
skapar samtidigt möjligheter för lantmäterimyndigheten flexibeltatt
utforma sin verksamhet. Myndigheten kan välja själv utföra helaatt
förrättningen förefallerså lämpligt rationalitets-mestom av
ocheller rättssäkerhetsskäl. Utifrån sin överblick helaöver
förrättningsprocessen kan myndigheten också välja när så äratt
lämpligt upphandla vissa I dessa fall blir lagenmoment. om
offentlig upphandling tillämplig. Dessutom kan myndigheten välja

i form samarbetsavtal överlämna kommunatt utföra vissaattav



KapitelSOU 1995:54 5 109

förrättningsförberedelser.
LOU, detI de fall myndigheten väljer upphandla enligt röratt

sig mindre individuella förrättningar klart kandelarom av som
avskiljas lämpliga Om myndighetenkonkurrensutsätta.attsom
däremot väljer samarbetsavtal med kommunupprättaatt av
liknande slag dagens C-avtal, blir situationen något annor-som
lunda. i sådana fall överlämnande antalDet sigrör störreettom av

Samarbetsavtalvilka kan innefatta myndighetsutövning.moment
med kommun därför och bör betraktassärskild karaktärär av en

form delegation. lagenDe omfattas därmed intesom en av omav
offentlig upphandling.

5.10.5 Betydelsen samarbetsavtalav

fleraI har framförts positiv C-avtal ochsammanhang påen syn
kommunal medverkan vid förrättningsförberedelser. I prop.
199394:2l4 fastighets-organisation för lantmäteri- ochom en ny
dataverksamhet framhåller regeringen kommunermångaattm.m.
har väl mätningsverksamheten ochutvecklade för kart- ochsystem

huvudsakligenorganisation lämpad för medverka i kart-atten egen
och mätningstekniska uppgifter i förrättningar. Under förutsättning

effektivt ochförrättningsverksamheten därigenom kan bedrivasatt
till huvud-låga kostnader, bör kommuner kunna få medverka i
sakligen mätningstekniska i förrättningsverksam-kart- och moment
heten inom remiss-tätortsområden. Regeringen anför mångaatt
instanser liggaövertygande pekat de vinster kanpå påsättett som
i sådan teknisk samordning.en

Även i direktiven till lantmäteri- och inskrivningsutredningen
dir. 1993:11 samordninguppmärksammas möjligheterna till en
mellan vissa inom fastighetsbildningen och den kom-moment
munala direktivenMBK-verksamheten. Utredningen skulle enligt
lägga fastig-vikt vid särskilt det tekniska sambandet mellanstor
hetsbildning Fastighetsbildnings-och plangenomförande.
myndigheter träffaborde i den organisationen kunnaäven nya
långsiktiga MBK-organisationharavtal med kommuner som egen
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falltillämpligaiorganisationenkommunalainnebörd denmed att
fastighetsbildningen.förberedert.ex.

positivadenfrånavvikaanledningfunnit någoninte attharJag
törrättningstörberedelserimedverkan genomkommunalpåsyn

mellanAnsvarsfördelningen statredovisatsC-avtalbl.a. ovan.som
kartorochmätningargrundläggandevad gälleroch kommuner

kart-storskaligadenförharkommunerna ansvaretinnebär att
Genombyggverksamheten.ochplanerings-berörproduktion som

kommunernaarbetarverksamhetermätningstekniskaochkart-
kartunderlagdetmycketfinansierar somochframockså av

rationelltförefaller attförrättningar. Det mest sammavidanvänds
idetutnyttjarocksåmaterialfram dettaarbetatorganisation som
imedverkankommunalNyttanñrrättningstörberedelserna. av

medsambandetytterligareunderstryksñrrättningstörberedelser av
ökadekommunernasinformationssystemen samtkommunalade

ochplaneradresser,registreringengällerdetnär avansvar
indataleverantörerviktigaocksåärbestämmelser. Kommunerna av

övrigt.ifastighetsdatasystemettill

delegationför5.10.6 Villkor av

förrättningsförberedelser

samarbetsavtallantmäterimyndighetstatlig ettNär genomen
kommunalttilltörrättningsprocesseni ettvissadelegerat moment

personalanställdkommunaltinnebärabör dettamätningskontor, att
myndig-inhyrd tillbetraktasförrättningenvidmedverkar somsom

betingelserunderutför arbetetdärigenomoch somheten samma
börFörrättningslantmätarenpersonal. ansvaramyndighetens egen

delegation inomBeslutarbetet.ledningenreellaför den omav
regionalrespektivesamarbetsavtal avgörsför ytterst avettramen

lantmäterimyndighet.
kanfastighetsbildningsverksamheteninomVilka sommoment

respektiveocksådelegation avgörssådanomfattaskomma avatt av
befintligaDetberörd kommun.medsamrådeftermyndighet

normal-dagensriktmärke. Itorde härnormalavtal C gottettvara
ovillkorligeninte ärdistriktslantmätarenföreskrivsCavtal att
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skyldig förrättnings-låta kommunalt mätningskontor medverka iatt
förberedelser. allaEfter samråd med kommunens ombud kan
arbetsmoment deni fastighetsbildningsärende handläggasett av
statliga finnaslantmäterimyndigheten. sådan bestämmelse börEn
med i framtida fastighetsbildningennormalavtal, eftersomäven ett

helhet myndighetsutövning. Lantmäterimyndigheten måsteärsom
ha det enskildafor varje iävenyttersta ansvaret att moment
ärenden handläggs rättssäkert och rationellt. delegeratEtt ansvar
for vissa kan i samtliga fall.därför inte ovillkorligen gällamoment

Delegation främst mätningstekniska inomkart- och momentav
förrättning förutsätter viss kompetens hos det kommunalaen en

mätningskontor skall utföra uppgifterna. De momentsom som
delegerats utföras bibehållen effektivitetmåste med och noggrann-
het bl.a. rättssäkerhetsskäl. Redan idag finns behörighetsreglerav
inom det mätningstekniska mätningskunggörelsenområdet i
1974:339. beskriver vilka behörigaDenna är attorgan som
verkställa mätning och kartläggning ställer vissa kompetens-samt
krav den personalpå skall handha uppgifterna.som

Enligt mätningskunggörelsen kan kommunala mätningsorgan
utföra mätning och uppfyllerkartläggning de har chefom en som
behörighetskraven. innebär i lantmätareutbildningKraven princip
med inriktning bl.a. geodesi och fotograrmnetripä ämnena samt
två praktisk erfarenhet,års eller mätningsteknisk utbildning på
gymnasial nivå fyra praktisk erfarenhet. Enligt mätnings-årssamt
kunggörelsen får den sådan själv-kompetensägerperson som
ständigt verkställa mätning och kartläggning.

Enligt min uppfattning bör idessa kompetenskrav även
fortsättningen tillämpliga och villkor for medverkanutgöra ettvara
i förrättningsförberedelser.

I dagsläget finns inga riktlinjer for hur kommunalt mätnings-ett
kontor skall inplaceras i den kommunala organisationen. En
diskussion har dock ställningsedan 1970-talet vilkenpågått om
chefen for mätningskontor kan ha inom den kommunalaett
organisationen. Lantmäteriverkets sida har hävdats denFrån att

chef för mätningskontor via C-avtal inteär medverkarettsom som
samtidigt får i kommunala markfrågorengagerad så attvara
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Chefen förmätningar.vidregelmässigt blir jävig etthanhon
enhet därchef församtidigtintesåledesmätningskontor kan vara

LantmäteriverketharDäremotexploatör.uppträderkommunen som
administrativt iorganiserasmätningsenhet ettaccepterat att som

förrättningsförberedelserimedverkakanexploateringskontor om
övrigt.imarkfrågori kommunenschef inteenhetens engageras

intedockställning harchefensframföralltsynpunkter påDessa
med kommunerC-avtalslutaLantmäteriverket frånhindrat att som

enligtsin verksamhetorganiseratinte ovan.
chefen förolämpligtklartdetbedömningMin är attär att

förrättningarna. Dettavidblir jävigregelmässigtmätningskontoret
förrättnings-fördelegeratbakgrundsärskilt ettattmot ansvarav

tillkopplingstarkmedverksamheterinnefattarförberedelser en
därförskallsamarbetsavtalvillkor förmyndighetsutövning. Ett

mätningskontorkommunaltchef förtillserkommun ettattattvara
chef förinte ocksåförrättningsförberedelser äri ettmedverkarsom

exploateringskontor.

5 10.7 Slutsatser
.

C-avtalför avtalsamverkan inomMin slutsats typär att ramen av
framtiden haibörrimlig. ävennaturlig och Kommunernabådeär

mätningstekniskaochde kart-medverka med främstmöjlighet att
lantmäterimyndig-Statligaförrättningsförberedelser.imomenten

C-avtal.delegationtillmöjligheternapositivtheter bör på genomse
finnamöjligheterfinnsmed kommunernasamverkan attGenom

myndig-omfattarverksamhetenrespekterarbådelösningar attsom
samordnings-rationaliserings- ochtillhetsuppgifter och tar vara

möjligheter.
välharde kommunerkommunalaDen att ensomsynen

förrättnings-imedverkaoch önskarmätningsorganisationutbyggd
samarbetsavtal C-generell tillskallförberedelser ha rätt typav

samarbetsavtal börFramtidalångtgående.alltföravtal, dockär
lantmäteriet kanstatligadetvärdetbygga på attavsamsyn omen

avtalfungerandevälEttutnyttja kommunala om sam-resurser.
båda ärförutsättermellanarbete två parterattparter ense om
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förrättningar i sininnehåll lämplighet.avtalets och Dessutom utgör
helhet myndighet harmyndighetsutövning och handläggande ett
helhetsansvar mätningstekniskaför de kart- ochäven momenten.
En statlig lantmäterimyndighet kan inte tvingas sluta avtal medatt
innebörden regelmässigt skallvissa delar förrättningaratt av
utföras myndigheten.änav annan

Lantmäteriverket omfattaifrån kommerJag utgår att att en
istrategisk verksamheten kommunal medverkandärpåsyn

förrättningsförberedelser tillgång möjlighetoch attses som en en
skapa rationell verksamhet för den offentliga sektornen som
helhet. förutsätter givetvis kommunerEn rationell verksamhet att

ochmedverkar i förrättningsförberedelser har kompetentsom en
uppgifter inomeffektiv mätningsorganisation kan fylla sinasom

för samarbetsavtal.ettramen
Lantmäteriverket och Svenska kommunförbundetJag attanser

C överenskommelse demed ledning normalavtal bör nå omav en
principer i fastighets-skall gälla för kommunal medverkansom
bildningen kommunal medverkan ioch ramavtal förett nyttom
förrättningsförberedelser. ramavtal kan grunden förDetta utgöra

statligaavtal enskilda kommuner och regionalamellansenare
lantmäterimyndigheter. finner det mycket angelägetJag att en
sådan bilda grunden föröverenskommelse kan träffas och ett
långsiktigt Lantmäteriverketoch hållbart samarbete mellan det nya

minoch landets överenskommelse bör enligtkommuner. En
bedömning tidiga 1995.kunna träffas under eller höstensommaren

detta bör också uppmärksammas de sambandI sammanhang
ochfinns mellan önskemål lantmäterimyndighetsom om egen

förutsättningarna belyses i konsekvens-för C-avtal. Denna aspekt
analysen i avsnitt 6.2.1.

Har inte Lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet nått
överenskommelse regeringen under hösten 1995 läggernären

proposition fastighetsbildningen,rörande ansvarsfördelningen för
bör regering till fast regleringoch riksdag ställningta om meraen

frågan nödvändig.ärav
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Finansieringsfrågor5.1 l

harfastighetsdataverksamhetochlantmäteri-Finansieringen av
underharregeringenochsammanhangi andrabehandlatsnyligen

i frågan.förslagframlagtriksdagen1995 ivåren
lantmäteri-förñnansieringsprinciperförslagRegeringens om

Finansieringpropositioneniåterfinnsfastighetsdataverksarnhetoch
prop.fastighetsdataverksamhetochlantmäteri-avm.m.

Bostadsutskottettillstyrktsharvilken166,199495: av
199495:B0U17.

kost-regeringenföreslår attfastighetsbildningenfrågaI om
finansierasskallfortsättningeniför denna genomävennaderna

bliföreslåslantmäteritaxansakägare. Denberördaavgifter från nya
begäraför sakägaremöjlighetmed atttidsersättning enbaserad på

ärendet.enskildaavgift i detfast
direktfårsakägarnaeffektenpositivadenhar attTidstaxa en

handläggningrationelltillbidra avvinstekonomisk att enav
lantmäteri-tidstaxandocksakersättningmedJämförtärendet. ger

ocheffektiviseraincitamentekonomiska attmyndigheterna svagare
avsnittframhölls iSomförrättningsverksamheten.rationalisera

iochlantmäterimyndighet,varjetidstaxandärför5.9.2 kräver att
sakägarnasför attLantmäteriverket,hand stortsista etttar ansvar

hållskostnader nere.
nuvaranderegeringen även attavsnitt 5.4ibeskrevsSom anser

kommunernalantmäteriet ochstatligamellan detåterbäringssystem
förskall inte längrelantmäterietstatligaavskaffas. Det svaraskall

kommunalvidutförsförrättningaravgifter föruppbörden somav
ikommunensedan ersättaochfastighetsbildningsmyndighet

uppbördenförsjälvaskall kommunernaställetefterhand. I svara
myndig-kommunalautförsförrättningarför deavgifter avsomav

heter.
innebärfastighetsregistreringeni frågaförslagRegeringens om

statligafinansierasskallfortsättningeni res-denna även avatt
finnsköpmotståndgrund detmedel. Påkommunalapektive somav

förkostnadernaregeringenbedömerförrättningar attvissamot
lantmäteritaxan. Rege-iingåkanintefastighetsregistreringen nu

kostnadsminskningardesammanhangi dettapåtalar somringen
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kan bl.a. i kommunerna fastighetsbildninggöras ochattgenom
fastighetsregistrering samordnas inom lantmäterimyndighet.samma

ligger inteDet inom för mitt uppdrag behandla finans-attramen
ieringen de i utredningen berörda verksamheterna. Jagav anser
dock uppföljning fmansierings- och bör skeatt taxesystemen av
efter några tillämpning föreslagnaårs det systemet.av nu
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6 Genomförande och konsekvenser

6. 1 Genomförande

6.1.1 Tidsplan

Den statliga lantmäteriorganisationen träder i kraft dennya 1
januari 1996. Vid denna tidpunkt avvecklas bl.a. de statliga
fastighetsbildnings- och fastighetsregistermyndigheterna, vars
verksamhet förs till lantmäterimyndighetenöver i respektive län.

De kommunala fastighetsbildnings- och fastighetsregister-
myndigheterna fortsätter dock sin verksamhet sedanäven den nya
statliga organisationen i kraft.trätt En fullständig integrering av
fastighetsbildning och fastighetsregistrering vid dessa myndigheter
sker först efter det klarlagts vilka kommuneratt i fortsätt-som
ningen vill och kan utöva för fastighetsbildningett ocheget ansvar
fastighetsregistrering. Kommun i den organisationensom nya
önskar inrätta kommunala lanmäterimyndigheter skall ansöka om

delegerat förett verksamheten före den juli1 1996.ansvar
De kommuner får sin ansökan beviljad kan inleda sinsom

verksamhet den 1 januari 1998 enligt desenast reglerna förnya
delegation. De kommunala lantmäterimyndigheterna kan även
inleda sin verksamhet vid tidpunkt Lantmäteriverket ochannan om
berörd kommun finner detta är ändamålsenligt.att mera

deI kommuner idag har fastighetsbildnings- ochellersom egen
fastighetsregistermyndighet och får avslag sinpå ansökan om
delegation, överförs verksamheten till lantmäterimyndigheten i
länet den ljanuari 1998.
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bifallKommuner överklagar beslut delegation och fårsom om
vidregeringen, för verksamhetenskall tillträda ansvaretav
Ärårsskifte infaller inom minstnärmaste det månader.om sex

tiden till nästkommandeårsskiftet kortare, lämnas överansvaret
årsskifte.

kommunerFör har fastighetsbildnings- ochellersom egen
fastighetsregistermyndighet och inte ansöker delegeratettom

före den juli likaledes1 1996, gäller verksamhetenattansvar
överförs till lantmäterimyndigheten i länet den 1 januari 1998.

Ovanstående tidsplan innebär huvuddelen organisa-deatt av
toriska förändringarna den kommunala sidan kommer skepå att
den januari 1998. i dag har1 Endast kommun egenom som
myndighet överklagat Lantmäteriverkets till regeringen ochbeslut
denna inte fattat 1997, tidsplanenbeslut före den 1 juli kan
förskjutas.

1.2 Författningsfrågor

För mina förslag delegerbart för fastighets-att ettom ansvar
bildningen skall kunna genomföras skapar tydlighetpå sättett som
och framtida stabilitet, bör villkoren för delegation och ett
kommunalt för fastighetsbildningsverksamheten långtsåansvar som
möjligt klart fastlagda.vara

Villkoren för delegation författningsregleras ibör större
omfattning vad fallet. utvecklingsådanän Enärsom avnu
lagstiftningen på området bör utarbetas i mellan berördasamråd
departement.

harJag föreslagit sakägare skall ha till överlämnanderättatt av
ärende där kommun sakägare och bindandeäven överens-
kommelse inte föreligger. Den utformningen denärmare av
bestämmelser härvid bör i lagstiftningen skall beredastassom
vidare inom regeringskansliet.

Författningsfrågorna bör samordnas med regeringens ställnings-
tagande till den framtida ansvarsfördelningen mellan ochstat
kommuner inom fastighetsbildningen. Efter parallelldelvisen
remissbehandling departements-PM författningsfrågornaav en om
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och detta betänkande, bör proposition kunna föreläggasen
riksdagen under hösten 1995.

6.2 Konsekvenser

6.2.1 Ansvarsfördelningen mellan ochstat

kommun

Mina förslag vad gäller ansvarsfördelningen inom fastighets-
bildningsverksarnheten innebär huvudansvaret för verksamhetenatt

iäven fortsättningen statligt. Kommunär ansöker ettsom om
delegerat för fastighetsbildningen skall emellertid erhålla ettansvar
sådant vissa villkor uppfylls. Kommun erhåller ettansvar om som
delegerat skall inrätta lantmäterimyndighet utövaransvar som
verksamhet hela kommunensöver territorium. Vissa ärenden av
särskild karaktär skall dock i fortsättningen handläggasäven av
statlig lantmäterimyndighet. Den integrering fastighetsbildningav
och fastighetsregistrering tidigare beslutats riksdagen prop.som av
1993942214 innebär också kommun medges delegeratatt ettsom

enligt mitt förslag skall inrätta lantmäterimyndighetansvar som
handhar båda dessa verksamheter.

dagslägetI har 41 kommuner fastighetsbildningsmyndighetegen
i form specialenhet för tätortsutveckling. 29 dessaav en av
kommuner har också fastighetsregistermyndighet. Endast 13egen
kommuner har för både fastighetsbildning och fastighets-ansvaret
registrering inom hela kommunens yta.

En rimlig bedömning den framtida ansvarsfördelningenav
mellan och kommun i första hand de 29 kommunerärstat att som
i dag har för både fastighetsbildning och fastighets-ansvar
registrering kommer ansöka delegerat för dessaatt ettom ansvar
verksamheter. I andra hand kommer de övriga 12 kommunerna

sig fortsattöverväga på för fastighets-att att ta ettovan ansvar
bildningen dels utvidga sin verksamhet tillävenattgenom
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fastighetsregistreringen, dels utvidga sitt verksamhetsområde till att
omfatta hela kommunen. tredjeI hand kommer någon eller några
kommuner i dag har omfattande mätningsverksamhetsom en egen
och C-avtal överväga ansöka delegation.att att om

Sammantaget torde resultatet mitt förslag bli antaletattav
kommuner utövar för fastighetsbildnings-ett egetsom ansvar
verksamheten blir detsamma eller mindrenågot i dagensän
organisation. En påtaglig förändring i relation till tidigare ansvars-
fördelning blir emellertid den generella utvidgningen detav
kommunala till i samtliga fall omfatta hela kommunen.ansvaret att

Min bedömning den framtida ansvarsfördelningen delvisärav
grundad tidigarepå erfarenheter kommunalt intresse for attav
inrätta myndighet. I Lantmäteriutredningens slutbetänkandeen egen
Lantmäteriverksamheten och dess lokala organisation DsBo
1983:3 konstateras 21 kommuner i utredningens enkätunder-att
sökning de önskade bli huvudman för fastighets-uppgett att
bildningen. Dock hade endast hälften dessa kommuner tidigareav
ansökt eller övervägt ansöka för fastighets-att egetom ansvar
bildningen. Sedan de kommunala specialenheterna för tätorts-
utveckling inrättades 1972, har endast kommuner deutöversex
befintliga 41 ansökt få för fastighetsbildningen.att ettom ansvar
Fem dessa ansökningar inlämnades före 1983.av

Min bedömning baseras också på den ekonomiska situation som
idag rader i kommunerna. Att inrätta lantmäterimyndigheten egen
kräver investeringar i både personal och utrustning investeringar-

blivit integreringenstörre fastighetsbildning ochsom nu genom av
fastighetsregistrering. En enkätundersökning utförd Svenskaav
kommunförbundet under 1992, utvisade fyra till fem kommuneratt
med fastighetsbildningsmyndighet övervägt minska elleregen att
avveckla myndigheten kostnadsskäl.av

Jag har i ovanstående frånutgått kommuner ochattresonemang
det statliga lantmäteriet i fortsättningenäven samarbets-upprättar
avtal liknande C-avtalen. Sådana samarbetsavtal torde utgöra ett
attraktivt alternativ för nuvarande C-avtalskommuner och kom-

idag har fastighetsbildningsmyndighet medmuner som egen
begränsat ärendeunderlag. Antalet kommuner ansöker ettsom om
delegerat torde därför bli kraftigt avhängigt utformningenansvar
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de framtida samarbetsavtalen och möjligheterna för kommunerav
teckna sådana. Om ändamålsenligaatt samarbetsavtal liknandeav

karaktär C-avtalen inte kan tillskapas och tillgängligagöras försom
bred kommuner, ökar troligen antalet kommuneren grupp av som

ansöker delegeratettom ansvar.

6.2.2 Regionalpolitiska konsekvenser

Mina förslag rörande ansvarsfördelningen mellan och kommunstat
innebär kommuner så önskar ochatt uppfyller vissasom som
villkor kan inrätta lantmäterimyndighet. Denna möjlighet tillegen
kommunal medverkan i fastighetsbildningen myndig-genom egna
heter skapar goda förutsättningar tillgodose sakägarnas behovatt

tillgång till lokal service.av
Ibland har anförts den lokala servicen i framförallt mindreatt

kommuner landsbygdenpå skulle riskera försämras antalatt ettom
kommuner deutöver 41 har fastighetsbildnings-som nu egen
myndighet skulle ansöka och beviljas delegerat förettom ansvar
fastighetsbildningsverksamheten. Det har hävdats sådan ökadatt en
kommunal medverkan även den i sig verkar i decentrali-om-
serande riktning i förlängningen skulle kunna hota det statliga-
lantmäteriets möjligheter mindre kommuner god serviceatt ge en
via bl.a. lokala kontor. Denna effekt skulle bli särskilt märkbar i
län där flera kommuner utnyttjar möjlighetenstora inrättaatt egen
lantmäterimyndighet.

Som framgått avsnitt 6.2.1 bedömer jag mitt förslag inteattav
leder till flera kommuner iän dag inrättaratt lantmäteri-egen
myndighet. Det bör observeras denna slutsats i utsträckningatt stor

avhängigär resultatet de förhandlingar samarbetsavtalav om av
C-avtal jagtypen förutsätter kommer mellanägasom att rum

Lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet.
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Mitt förslag myndighet helakommunal skall verka överatt
kommunens leder till ärendeunderlaget för det statligayta att
lantmäteriet minskar oförändrat kommunalamed antalnågot även
lantmäterimyndigheter idetta eftersom endast kommuner14-
dagsläget handlägger fastighetsbildningsärenden hela kommu-över

Dock kommer det statliga lantmäteriet i fortsätt-ävenyta.nens
ningen för vissa specialförrättningar inom kommuneratt ansvara
med lantmäterimyndighet.egen

förestående omorganisationenDen det statliga lantmäterietav
innebär lantmäteridistrikten regionala lantmäteri-ersättsatt av
myndigheter knutna till myndig-länen. Denna utvidgning av
heternas verksamhetsområden innebär möjligheterna till ettatt
rationellt verksamhetsunderlag och god lokal service bibehålls även
med kommunal medverkan enligt mina förslag. Genomen
flexibilitet i utformningen den organisationen kan förut-av nya
sättningarna dessutom ytterligare förbättras. Om skulleså vara
befogat i län, kan det statliga lantmäterietnågot överväga attt.ex.
lokalisera den regionala lantmäterimyndigheten mindretill en
kommun inte har lantmäterimyndighet. regionalaDensom egen
myndigheten behöver inte med nödvändighet belägen i envara
residensstad. Utredningen för genomförande organisationav en ny
för lantmäteri- fastighetsdataverksamhetenoch OLoF harm.m.
dessutom pekat de möjligheter till depå samverkan mellan
regionala myndigheterna sig i den organisationen.öppnarsom nya

Sammantaget bedömer ijag behovet lokal service ävenatt av
mindre kommuner kommer kunna tillgodoses vidävenatt en
ansvarsfördelning mellan och kommun enligt mina förslag.stat

6.2.3 Ekonomiska konsekvenser

Genom den aktuella omorganisationen lantmäteriverksam-nu av
heten kommer huvuddelen fastighetsregistreringen samordnasattav
med fastighetsbildningen. De särskilda fastighetsregistermyndig-
heterna avvecklas registreringoch fastighetsbildningsbeslut skallav
utföras de lantmäterimyndigheterna.av nya
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Kommuner i den organisationen inrättar lant-som nya egen
mäterimyndighet och inte redan har fastighetsregister-egen
myndighet, kommer därför utvidga sin inomverksamhetatt
lantmäteriområdet för fastighets-även övertaatt ansvaretgenom
registreringen från Kommuner redan har förstaten. ansvaretsom
fastighetsregistreringen inom del kommunen, kommer attav
utvidga sin fastighetsregisterverksamhet föratt ansvaretgenom
registreringen utsträcks till hela kommunens yta.

Till skillnad från fastighetsbildningen finansieras fastighets-
registreringen inte avgifter från sakägarna. Kostnaderna täcksav
för närvarande statliga och kommunala medel. kommunerDeav

har fastighetsregistermyndighet alltså själva försom egen svarar
verksamhetens kostnader.

Som beskrevs i avsnitt föreslås5. l i regeringens proposition
angående finansiering lantmäteri- och fastighetsdata-m.m. av
verksamhet prop. 199495: 166 inte ändringar vadnågra gällernu
finansieringen fastighetsregistreringen. Mot bakgrund bl.a.av av
det köpmotstånd finns vissa ñrrättningar bedömermotsom
regeringen det för intenärvarande möjligt låta ocksåäratt att
kostnaderna för fastighetsregistreringen ingå i lantmäteritaxan. Om
regeringens ñrslag härvidlag vinner riksdagens gillande, kommer
de kommuner inrättar lantrnäterimyndighet bestridaattsom egen
kostnaderna ñr fastighetsregistreringen med kommunala medel.

Den beslutade integreringen fastighetsbildning fastighets-ochav
registrering innebär kommuner inrättar lant-att som en egen
mäterimyndighet kommeräven för fastighets-att ansvara
registreringen. Vidare följer mitt förslag modifieradav om en
odelbarhetsprincip kommunala lantrnäterimyndigheter i principatt
kommer för fastighetsregistreringen hela kommu-överatt ansvara

territorium. Kostnaderna för den kommunala fastighets-nens
registreringen vid de befintliga 29 myndigheterna har uppskattats
till 15 mkr. En tänkbar utveckling där de kommuner41 i dagsom
har fastighetsbildningsmyndighet inrättar lantmäteri-egen en egen
myndighet, leder dels till befintligade 29 myndigheterna i fleraatt
fall får utökat geografiskt för fastighetsregistreringen,ett ansvar
dels till 12 kommuner blir ansvariga för denna verksamhet.att nya
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Enligt beräkningar utförda vid Lantmäteriverket leder detta till att
kostnader för fastighetsregistrering motsvarande 11 mkr överförsca
från till kommunerna.staten

6.2.4 Personal

Genom ändringar i § lagen7 1982:80 anställningsskydd gällerom
från den 1 januari 1995 övergång verksamhet eller delatt av av
verksamhet från arbetsgivare till inte i sig skall utgöraen en annan
grund för arbetstagaresäga SFS 1994: 1685.att upp

Enligt direktiven till utredningen organisation lantmäteri-om av
och fastighetsdataverksamhet OLoF dir. 1994:100, bör huvud-
principen den personal har anställning i nuvarandeattvara som
statliga myndigheter erbjuds anställning i de myndigheternanya
eller eventuellt i bolag.

Huruvida denna princip bör tillämplig i de fallävenvara
för fastighetsbildningsverksarnheten inom kommunansvaret en

överförs i riktningnågon mellan statliga och kommunala myndig-
heter, får med utgångspunkt i gällande lagstiftning vidavgöras
fackliga förhandlingar enligt vanlig ordning.

Det blir angelägen uppgift för berörda statliga och kom-en
munala myndigheter underlätta förändringar iatt ansvars-
fördelningen finna lösningar personalfrågornapåattgenom som
tillgodoser den enskildes, kommunernas och intressen.statens

6.2.5 Prövning offentliga åtagandenav

Jag har inte funnit någon anledning ifrågasätta grund-att statens
läggande för fastighetsbildningsverksamheten eller självaansvar
verksamheten sådan.som
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6.2.6 Jämställdhetspolitiska konsekvenser

Mina förslag vad gäller ansvarsfördelningen mellan ochstat
kommun inom fastighetsbildningsverksamheten förändrar inte
möjligheterna inom både statliga och kommunala lantmäteri-att
myndigheter bedriva framgångsrikt jämställdhetsarbete.ett
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Särskilt yttrande

Särskilt yttrande änstemannasakkunnig Bengt G Anderssonav
över betänkande från utredningen om

Huvudmannaskapet for fastighetsbildning m.m.

Det betänkande utredningsmannen lägger fram innehåller isom
rättvisande beskrivningstort den framtidasett verksamhetenen av

och de förutsättningar under vilka lantmäterimyndigheterna
kommer arbeta. Utredningsmarmen redovisaratt på punktermånga
analyser och förslag jag kan godta. Jag igår detta särskildasom
yttrande inte in denärmare på redovisningar och förslag jagsom

riktigaär och rimliga. Jag vill dock understryka betydelsenanser
samordning och samverkan inom lantmäterisektorn. Därefterav

redovisar jag principiella frågor där jag har avvikande meningen
i förhållande till utredarens forslag. Dessa är:

Grundläggande utgångspunkter för organisationsuppbyggnaden

Fastighetsbildningsverksamhet avseende tätortsutveckling

Möjlighet till kommunal fastighetsbildning

Övriga villkor för kommunal fastighetsbildning

Stabil lantmäteriorganisation

Köp mätningstekniska i fastighetsbildningenmomentav

Samordning och samverkan inom lantmäterisektorn.

I betänkandet belyses och betonas vikten samarbeteett gottav
mellan och kommun inom lantmäterisektorn.stat Detta är en
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inriktning jag själv omhuldar. inteDen kan betonas medsom nog
tanke på de framtida satsningar inom lantmäteriområdetstora som

och kommun bör genomföra. Därigenom kanstat gemensamt stora
samhällsekonomiska fördelar Lösningenuppnås. huvudmarma-av
skapet för fastighetsbildning viktig plattform för denutgörm.m. en
framtida samverkan. därförDet betydelsefullt den får förär att en
alla acceptabel utfomming.parter

Grundläggande utgångspunkter för organisationsuppbyggnaden

Staten har grundläggande för fastighetsbildningen och ñrett ansvar
säker och enhetlig registrering fastigheter. ställningstagandeten av

har gjorts riksdagen med utgångspunkt i regeringens propositionav
1993941214 organisationEn för lantmäteri- och fastighets-ny
dataverksamheten. Utredaren har anslutit sig till detta ochsynsätt
frågan oomstridd iär utredningen. Utredaren konstaterar vidare att

har övergripande för det i hela landet finnsstaten ett attansvar en
väl fungerande organisation för fastighetsbildningsverksamheten.
Jag delar helt utredarens ställningstaganden. Vad jag däremot inte
kan dela de grundläggande slutsatserär detta leder fram till i form

för kommun tillrätt kommunal fastighetsbildning. Jag åter-av
kommer till detta längre fram i mitt särskilda yttrande.

Fastighetsbildningsverksamhet avseende tätortsutveckling

Av beskrivningen i betänkandet, särskilt i kap. kan fåman
intrycket fastighetsbildning för tätortsutveckling med tillhänsynatt
samordning med plan- och byggprocessen bara kan åstadkommas
med kommunalt huvudmatmaskap. Dagsläget härärett att
kommunal fastighetsbildning förekommer i 40-tal störreett
kommunala tätortsområden och de statliga myndigheternaatt svarar
för fastighetsbildning för tätortsutveckling i majoriteten riketsav
286 kommuner.

En slutsats kan dra det sagda kompetensär attsom man av ovan
ifråga och bebyggelseutvecklingtätorts- finns och i fort-ävenom -
sättningen måste finnas inom den statliga lantmäteriorganisatio--

Hur del tätortsförrättningarna verkligen igörsstornen. av som en
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sammanhängande kedja där fastighetsbildningen kopplas ihopnära
i tiden med både planläggning byggandeoch finns inte belagt. Det

emellertidär inte fåkan intrycket utifrån vissasom man av-
beskrivningar det regelmässiga sker. det vanligtså Tvärtom äratt-

plangenomförandeåtgärder vidtas långt efter detaljplandetatt att en
antagits. Detta betyder givetvis inte det inte viktigt medäratt en
teknisk och materiell samordning fastighetsbildningen, planlägg-av
ningen och byggandet. Såväl statliga kommunala lantmäteri-som
myndigheter hålla sig förtrognamåste väl med planläggningen i de
kommuner där de verkar och medberedda bidra rådäven attvara
i plangenomförandefrågor.

Den kommunalt styrda plan- och byggprocessen syftar till påatt
rationellt ordna bebyggelsefrågorna inom kommunen.sätt Plan-ett

och byggprocessen administrativt förfarande till skillnad frånär ett
fastighetsbildningen judiciellt förfarande. admini-är denIettsom
strativa finns för politiska ställningstagan-utrymmeprocessen
denbedömningar. fastighetsbildningsförfarandetI tillharsom
uppgift den enskildes rättssäkerhet finns inteatt garantera utrymme
ñr strikt juridiska överväganden. Fastighetsbildningenän kanannat
inte utredaren riktigtmycket påpekat integreras ochmed plan-som
byggprocessen bl rättssäkerhetsskäl. lplan- och byggprocessenav a
krävs kompetens har med bl planutformning ochgöraattsom a
gestaltningsfrågor också fastighetsrätt, fastighetsekonomi,men
fastighetsinformation och mätningstekniska frågor. sistnämndaDe
kompetensfrågoma behövs direkt i plan- och byggprocessen för att
få detaljplanen utformad med hänsyn till effektivt fastig-t ettex
hetsrättsligt plangenomförande. De berörda kompetenserna är
likartade med del de krävs för fastighetsbildnings-en av som
verksamheten. behövsDet de finns direkt exklusivtär ochattsom
tillgängliga ñr plan- och byggprocessen.

Många resultaten i plan- och byggprocessen kan och skallav
självfallet nyttiggöras i fastighetsbildningen mätningstekniskat ex
insatser.
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fastighetsbildningkommunaltillMöjlighet

tillframledamin meningenligtbörförhållandenaredovisadeDe
denhandhasväsentligtalltifastighetsbildningenframtidaden avatt

fastighetsbildning börKommunaliantmäteriorganisationen.statlig
bebyggelsefrágorkopplad tillhuvudsakianledning varasammaav

rationali-ochsynpunktsamhällsekonomiskmotiverad avsamt ur
utifrånhand bedömasi förstabörfrågansistnämndatetsskäl. Den

förfastighetsbildningvolymStorfastighetsbildningsverksarnheten.
fårkommunEnindikator påtätortsutveckling kan nyttan.envara

fastighets-kommunaltillmöjlighetförutsättningardessaunder
villkor ärvillkor. Dessavissauppfyllerövrigtidenbildning om

kompetensrättssäkerhet,till frågorkoppladedå mm.om
detdirektivenbakgrund attbedömningmin urDet är mot av

bli frågarationalitetsskäl kanochsynpunktsamhällsekonomisk av
10-tal kom-ilantmäterimyndighetkommunal ettinrättaattom

muner.

Övriga fastighetsbildningkommunalförvillkor

stabilönskemåldirektivenskonstaterarUtredaren enomatt
inomsamarbetsklimatframtidaochorganisation gynnsamtett

fastighets-kommunalförvillkorenkräverlantmäterisektorn att
förskapassmidiga formertydligaochklarabildning samt attgörs

uppfattningen.dendelarJagansvarsfördelningen.iförändringar
villkor. DetsamtligaomfattamåstetydlighetenochKlarheten

övrigadeliksomvillkorenOmnämndamigde tidigaregäller av
avsnitt.i dettaavhandlasvillkor som

tidigarei detjagvillkorenföreslagnautredarenDe somav -
itäckerfastighetsbildningkommunalförvillkorövrigabenämnt -

villkori vissaInnehålletbehandlas.börin frågorhuvudsak de som
tolknings-tillvilket lederpreciserattillräckligtblivitintedockhar

förtolkningsföreträdeutredarenföreslårfallI dessamöjligheter.
grundläggande synsättmed detvilket inte överensstämmerkommun

redovisat.tidigarejag
lämnaochkommenteraavseendenjag iföljande villdetI ett par

innehåll.villkorensförändringtillförslag av



SOU 1995:54 Särskilt yttrande 131

lantmäterimyndighetEn måste kännetecknas proffesionalitetav
och hög kompetens inom sitt verksamhetsområde. Ett effektivt
utnyttjande förrättningsinstituten kräver förrättningslant-attav

förmätare upprätthålla och utveckla kompetensen i rättsligtatt och
tekniskt hänseende bör sysselsatt praktiskt uteslutandetagetvara
med denna verksamhet. Förrättningslantmätare bör alltså ägna
minst 75-80% sin tjänstgöringstid fastighetsbildning. Under-av
laget i form antal förrättningar, deras innehåll och totala volymav
blir därmed avgörande. Utifrån dagens förhållanden och utredarens
föreslagna villkor torde lämpligt årligt underlag minst omfattaett
200 normalärenden motsvarar 240 åtgärder och total intäktca en
på 2,5 Milj kr.

Med hänsyn till rättssäkerheten kan personal inom kommunal
lantmäterimyndighet- på gällersätt för personal inomsamma som
statlig lantmäterimyndighet- fastighetsbildningutöver enbart arbeta
med uppgifter ligger helt inom för begreppet myndig-som ramen
hetsservice.

Jag också det rimligt kommunär med kommunalatt attanser
lantmäterimyndighet bidrar till kostnaderna för utveckling inom
verksamhetsområdet.

Om villkoren för kommunal fastighetsbildning inte i tillräcklig
utsträckning preciseras torde frågan direkt besluta vilkaattom om
kommuner får inrätta kommunal lantmäterimyndighet behövasom
aktualiseras. Frågan har också koppling till lantmäteriorganisatio-

stabilitet. Jag återkommer därför till den under avsnitt.nästanens

Stabil lantmäteriorganisation

Min bedömning, till skillnad från utredarens, den föreslagnaär att
beslutsordningen inte tillräckligt stabil lantmäteriorganisa-ger en
tion. Främst gäller detta den statliga lantmäteriorganisationen.
Motiven till min bedömning har jag redovisat tidigare. Möjlig-
heterna upprätthålla lokal lantmäteriservice, kontinuitet iatt
verksamheten, verksamhetsunderlag naturligtvisär storosv. av

Årligenbetydelse för den statliga lantmäteriorganisationen.
återkommande förändringar den statliga lantmäteriorganisationenav
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skapaställer alltför flexibilitet och kommerhöga krav på att
kommerosäkerhet i organisationen intetpå sätt att varasom

rationalitet i verksamheten.befrämjande effektivitet ochför
betydande arkiv,Fastighetsbildningsverksamheten omfattar också

efterhandoch flyttasvilka inte enkelt kan delasså somupp
förändras.ansvaret

maj 1995 beslutat denRiksdagen i juni 1994 ochhar om
Därvid harlantmäteriorganisationen.framtida statliga ut-en

enhetligför hela landeteffektiv ochgångspunkt varit skapaatt en
förrättssäkerhet och formadorganisation präglad att ge enav

fär inteenhetlig decentraliserad service. Dettaoch äventyras enav
fastighetsbildningsverksamhet tilllångt gående delegering störreav

Servicen till de mindre och medelstora kommunernakommuner.
kunnamåste upprätthållas.

statligaalltför verksamhetsunderlag ñr denEtt uttunnat
service.länsorganisationen skulle dennaäventyra

beträffandeosäkerheten finnsGenom den tidigare berörda som
instabiliteten i lant-villkorens uttolkning mig befaradeoch den av

vilka kommunermäteriorganisationen borde direkt beslutas somom
Lantmäteriverketlantmäterirnyndighet.får inrätta kommunal

medregeringen efter överläggningarföreslås få i uppgift tillatt
sådant beslut.berörda kommuner redovisa underlag förett ett

motiven tillDärvid skall kommunala önskemålen ochbl dea anges
konsekvensbedömningar. Med hänsyndessasarnt Lantrnäteriverkets

framtida förändringar i lantrnäteriorganisationen kantill behov av
femteomprövning ske förslagsvis år.vart

i fastighetsbildningenmätningstekniskaKöp momentav

information effektivitete-Utifrån utbytebehovet samt ura av av
positiv till samverkan mellanrationalitetssynpunkt jagoch är en

gäller tekniskastatlig lantmäterirnyndighet och kommun vad
har docki förrättningsverksamheten. Jagmoment en annan

för samarbetet.uppfattning utredaren vad gäller formenän
offentlig upphandlingtillämpningen lagenFrågan av omom

förrättningsverksamhetenvid i börLOU köp tekniska momentav
Därefterberörda departement. börförsta klargörasett steg avsom
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riksdagen och regeringen besluta eventuellt andra former förom
samverkan mellan statliga lantmäterimyndigheter och kommuner.

Oberoende samverkan sker upphandling enligtav om genom
LOU eller i andra former detär lantmäterimyndigheten harsom
det formella och reella för fastighetsbildningsärendet i dessansvaret
helhet och därmed i vilkaavgör ärenden och förrättningsmoment

än myndighetens personal skallannan anlitas.egen
Det dockär vikt Lantmäteriverket och Svenskaatt kommun-av

förbundet tillsammans klargör förutsättningarna för vad kommuner-
skall leverera till lantmäterimyndighet,na kvalitetskrav i leveran-

leveransformat Detta oberoendeserna, samverkan skermm. av om
upphandling enligt LOU eller i andragenom former.

Bengt G Andersson
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1995:9Huvudmannaskapet for fastighetsbildning.. - - -

m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag bereda fråganatt
huvudmannaskapet för fastighetsbildningom och lämnaatt

förslag till på rättssäkerhet grundad,en ändamålsenlig och väl
fungerande organisation för fastighetsbildning och fastighets-
registrering. Sambandet mellan fastighetsbildning och angräns-
ande statlig och kommunal verksamhet skall härvid beaktas
och sakägarnas behov och tillgång till lokalav service m.m.
uppmärksammas.

Bakgrund

Den nuvarande lantmäteriorganisationen grundar sig i forsta
hand på beslut riksdagen år 1970 prop.av 1970:188, bet.
1970:SU208, rskr. 1970:423. Den då aktuella organisations-
översynen föranleddes bl.a. tillkomsten fastighets-av av en ny
bildningslag prop. 1969:128, bet. 1969:3LU35, rskr.
1969:189. Genom den fastighetsbildningslagennya
1970:988, trädde i kraft den 1 januarisom 1972 och som

lagen 1926:326ersatte delning jord å landetom ochav
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lagen 1917:269 fastighetsbildning i stad, infördesom en
enhetlig reglering fastighetsbildningen för stadav och land.
Fastighetsbildningslagen utformades på sådant sättett detatt
lämnades öppet i vad mån fastighetsbildning och fastighets-
registrering skall handhas statliga eller kommunalaav organ.

Enligt riksdagsbeslutet skall det för fastighetsbildningen
finnas dels basorganisation byggeren på distriktsindel-som en
ning hela landet med förrättningsenhetav för varje distrikt,en
dels specialenheter för vissa särskilda förrättningstyper, bl.a.
jord- och skogsbruksförrättningar. För tillgodose intressetatt

god samverkan medav bl.a.en myndigheter verksamma inom
plan- och byggnadsväsendet skall specialenheter också kunna
inrättas för tätortsutveckling.

För genomförandet den fastighetsbildningsorganisa-av nya
tionen förutsattes fortsatt utredning med utgångspunkt i de
lokala förhållandena. På grundval sådan utredning be-av
slutade Kungl. Majzt den 26 februari 1971 landet skulleatt
delas i 87 statliga lantmäteridistrikt med distriktskontorett
i varje. Vidare skulle 29 statliga specialenheter inrättas för
sådan fastighetsbildningsverksamhet sammanhänger medsom
jordbrukets och skogsbrukets rationalisering. För fastighets-
bildningsverksamhet rör utvecklingensom tätbebyggelseav
skulle dessutom specialenheter inrättas inom 42 kommuner.
Verksamhetsområdena för dessa enheter skulle i 14 fall ut-
göras hela kommunensav område. I övriga fall begränsades
verksamhetsområdena till del kommunen. Förandetav avfastighetsregistret skulle ske enligt Kungl. Maj beslut i:ts varje
särskilt fall.

Med bl.a. dessa utgångspunkter fattade riksdagen därefter
prop. 1971:58, bet. l97l:CU15, rskr. 1971:102 beslut om

särskild lag 1971:133en kommunal fastighetsbildnings-om
myndighet och fastighetsregistermyndighet.

Den år 1971 beslutade organisationen har i huvudsak bibe-
hållits oförändrad fram till nu.
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Ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverk-
samheten m.m.

Riksdagen har i juni 1994 beslutat prop. 199394:214, bet.
199394:BoU19, rskr. 199394:375 organisationom en ny
för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten Beslutetm.m.
innebär bl.a. överlantmätar-,att fastighetsbildnings- och
fastighetsregistermyndigheter förs till regionalsamman en ny
lantmäterimyndighet med länet verksamhetsområde.som

I propositionen frågan huvudmarmaskapetattanges förom
fastighetsbildningen bör bli föremål för ytterligare beredning.
Härvid framhålls bl.a. rättssäkerhetenatt bör utgöra grunden
för reformerad organisationen och den myndighetatt som
handhar fastighetsbildning långtså möjligt bör obundenvara

andra statliga eller kommunalaav intressen. Alla möjligheter
till förenklingar bör tilltas Vidare uttalas fastighets-vara. att
bildningsorganisationen bör decentraliserad.vara

Även riksdagsbeslutet innebär fråganatt huvudmanna-om
skapet för fastighetsbildningen skall beredas vidare. Bostads-
utskottet anslöt sig i denna del i allt väsentligt till regeringens
uppfattning riktlinjer för den Ävenfortsattaom beredningen.

rättssäkerhetsaspekternaom bör utgöra grunden för de fort-
övervägandenasatta måste emellertid, enligt utskottet, även

andra förhållanden vägas vid den fortsatta beredningen. Det
innebär bl.a. sambandetatt mellan fastighetsbildning och
angränsande statlig och kommunal verksamhet bör beaktas.
Dessutom måste sakägarnas behov och tillgång till lokalav
service uppmärksammas.m.m. Utskottet vidare attanger enviktig del i det fortsatta beredningsarbetet blir skapa välatt enfungerande och över tiden stabil framtida organisation för
fastighetsbildningen. För detta skallatt möjligt krävsvara att
nuvarande intressemotsättningar i möjligaste mån över-
bryggas, vilket i sin förutsättertur denatt organisationennya
upplevs ändamålsenlig.som Utskottet uttalade också denatt
fortsatta beredningen bör så bred förankringges en möj-som
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ligt den sker i formeratt för insyngenom utrymmesom ger
och inflytande från politiska och andra berörda intressen.

Uppdraget

Med utgångspunkt i de riktlinjer och uttalanden angivitssom
har beredningsarbete inlettsett under höstenovan 1994 inom

regeringskansliet och innefattat bl.a. överläggningar med
Statens lantmäteriverk och Svenska kommunförbundet. Detta
arbete skall fullföljas i form vadnu moten som svarar
Bostadsutskottet uttalat. En särskild utredare skall därför i
samråd med bl.a. riks- och kommunalpolitiska företrädare
slutföra beredningen frågan huvudmarmaskapet förav om
fastighetsbildningen. Utredaren skall frånutgå vad
Bostadsutskottet uttalat vid sin behandling frågan.av

Utredaren skall lämna förslag till på rättssäkerheten
grundad, ändamålsenlig och väl fungerande organisation för
fastighetsbildning och fastighetsregistrering. För enskildaatt
inte skall riskera rättsförlusterär det särskild vikt attav en
förrättningsman obundenär andra intressen. I dettaav
sammanhang måste bl.a. de fall där kommun sakägareären
uppmärksammas. Utredaren skall olikapröva lösningar för att
tillgodose kravet opartiskheten i myndighetsutövningenatt inte
skall kunna ifrågasättas.

Utredaren skall med sina förslag eftersträva åstad-att
komma så samarbetsklimatett gynnsamt möjligt mellansom

och kommunernastaten inom hela lantmäterisektorn. Det är
också nödvändigt sambandet mellan fastighetsbildningatt och
angränsande statlig och kommunal verksamhet beaktas och att
sakägarnas behov och tillgång till lokal serviceav m.m. upp-
märksammas.

Utredaren skall vidare redovisa tidsplan fören genom-
förandet förslagna åtgärder.av
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Arbetets genomförande, tidsplan m.m.

Berörda personalorganisationer skall hållas informerade om
beredningsarbetet tillfälle framförasamt synpunkter.attges

Utredaren skall samråda med den särskilde utredare som
har tillkallats for förberedaatt genomförandet av en ny orga-
nisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m.
M 1994:04 med plan-samt och byggutredningen
M 1992:03.

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kom-
mittéer och särskilda utredare redovisa regional-attom
politiska konsekvenser dir. 1992:50, offentligaprövaatt
åtaganden dir. 1994:23 redovisa jämställdhets-samt att
politiska konsekvenser dir. 1994: 124.

Utredaren skall redovisa sina förslag den 1 majsenast
1995.

Miljödepartementet
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