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Snabbspår för uppdatering av fastighetsutredning
Bakgrund
Utöver Länsstyrelsens (Lst) nuvarande möjligheter till prioriteringar av beställda
utredningar, kan det även finnas behov av en mer skyndsam hantering vid uppdateringar av tidigare gjorda utredningar. Detta är framförallt aktuellt inför Länsstyrelsens beslut om naturreservat och vid remissutskick av handlingar till berörda sakägare. Eftersom det ofta har gått flera år sedan den första utredningen
togs fram, behövs en uppdatering med aktuella uppgifter. Behovet av korta
leveranstider för uppdateringar motiverar införandet av ett snabbspår. Samråd
om snabbspårshanteringen har skett med Lantmäteriet (LM).
Definition och avgränsning
Snabbspår gäller enbart för uppdateringar av tidigare genomförda utredningar
där den geografiska utbredningen är oförändrad. Sådana uppdateringar får efter
särskild begäran hanteras före ordinarie beställningar.
Lst:s hantering vid begäran om snabbspår
- Lst kontrollerar att beställningen uppfyller definitionen för snabbspår.
- Lst anger i fritextfältet ”UPPDATERING SNABBSPÅR”
- Lst anger LM:s ärendenr (Trossennr) för tidigare utredning, som framgår i
utredningens sidhuvud
LM:s hantering av inkommen beställning
- LM:s mottagare lägger beställningen överst i kön och delar ut till utredare.
- Om utredaren upptäcker att beställningen inte uppfyller definitionen för
snabbspår meddelas detta till LM:s mottagare, vilken återkopplar till Lst att
beställningen återgår till ordinarie kö.
- Utredaren meddelar LM:s mottagare när utredningen levererats, för
uppföljning av leveranstider.
Uppföljning
- LM:s mottagare för statistik över antal inkomna snabbspårsärenden och följer
löpande ärendenas genomsnittliga leveranstider (från beställning till leverans).
- Redovisning till Naturvårdsverket sker månadsvis i samband med den ordinarie
återrapporteringen av fastighetsutredningsuppdraget.
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