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GDPR General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen

Bra allmän info på www.skl.se

En lägesbeskrivning av samarbetet med Lantmäteriet

 Licensavtal för Trossen samt Utsikten/Geosecma

 KLM är personuppgiftsansvariga och Lantmäteriet personuppgiftsbiträde. 

Utkast till PuB-avtal med instruktion är hos SKL för en första granskning. 

Avtal avses vara på plats senast i början av juni.

Handläggningsstödsavtal 

 Som ovan, men utkast till PuB-avtal med instruktion är på gång. Avtal anses 

ändå vara på plats senast i början av juni.

http://www.skl.se/


En lägesbeskrivning… (forts)

 Arkenavtal

 Lantmäteriet tar över personuppgiftsansvaret enligt avtalet och därmed sker 

ingen behandling för någon annans räkning. Ingen reglering krävs.

 Lina (Fastighetsregistret) 

 Lantmäteriet är utpekat i lag som personuppgiftsansvarig och det håller på att 

tas fram en föreskrift avseende denna behandling av personuppgifter. 

Föreskriften kommer i september.

 Lägenhetsregistret

 Lantmäteriet kommer att få föreskriftsrätt.

 E-tjänster 

 Lantmäteriet utreder ansvarsfördelningen.

Publiceringar av fastighetsbeteckningar och kartor på Lantmäteriets 

webbplats bedöms inte påverkas av GDPR. 



Avtalsarbete Lantmäteriet - SKL

 Avtal om kvalitetsarbete i FR (för KLM-kn) 

 Sara E A och Pär H informerar strax

 Avtal om kvalitetsförbättringar i DRK (för SLM-kn)

 Avtal i det närmaste klart

 Kontinuitet, KUF inom en vecka, kn tillgång till tjänster, ersättning för ”golvläggning”

 Roadshow pågår

 Avtal om Kommunala FörrättningsFörberedelser

 Ca 60 kn har nya avtal eller är på g



Övrigt

 Inga anslag till Lantmäteriet för öppna data i vårens budgetprop. 

Inga förhandlingar om nya ABT-avtal pågår.

 Lantmäteriets projekt om samverkan med kommunerna och SKL

 Gd-möte med KLM-kommunerna den 26 juni i Gävle

 Skrivelser till regeringen om KLM från kommunsektorn

 Från Sveriges Stadsbyggare

 Från stadsbyggnadsdirektörerna i Stockholm, Göteborg och Malmö

 Hemställan beslutad i SKL:s samhällsbyggnadsberedning. Beslut i styrelsen 25 maj.



Tack!


