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Beräkning av ersättning enligt avtal om samverkan 

mellan Lantmäteriverket och ............................. kom-

mun avseende fastighetsregistrets adress- och bygg-

nadsdelar samt planinformation 

Ajourföringens omfattning och kvalitetskontroll av adressdelen 
och byggnadsdelen 

Adressdelen är fullständigt/delvis/inte upplagd för  kommunen. 

Byggnadsdelen är upplagd för kommunen. 

Kontroll avseende adressdelens och byggnadsdelens fullständighet, 
korrekthet och aktualitet (kvalitetskontroll) och de av kontrollen be-
tingade åtgärderna har utförts /beräknas vara genomförd 20..-..-.. för 
kommunen. 

Tilläggsinformation avseende förslag till planer förs av kommunen 
sedan tidigare/skall föras från och med 20..-..-.. . 

Beräkning av ersättningsfaktorer 

För ajourhållningen erhåller kommunen ersättning enligt följande: 

E = G + a x k x I kronor 

G = 10 000 kronor 

a är en faktor kronor/invånare som beräknas för varje år enligt bila-
ga 1 till ramavtalet. Utgångspunkt för beräkningen är Lantmäteriets  
totala intäkter från försäljning av grundläggande landskaps- och fas-
tighetsdata föregående år. Av den totala intäkten kan 4,5 %  (beräk-
nat som 15 % x 0,5 x 60 %) betalas till kommunerna som ersättning 
för ajourhållning. Sedan totala grundbeloppen (samtliga landets 
kommuner x 10 000 kr) fråndragits räknas a ut som återstående er-
sättningen dividerad med landets totala invånarantal. Faktorn a an-
ges med tre decimaler. 

k  = högst 1,0 

Faktorn k reduceras med hänsyn till kommunens åtagande enligt 
följande:  
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Adressdelen  förs ej -0,4 

Adressdelen förs, ej fullständig eller ej kvalitetskontrollerad  -0,2 

Byggnadsregister förs ej - 0,4 

Planförslag förs ej - 0,2 

I är kommunens invånarantal. 

Faktorerna a, k och I ska avse förhållandena den 31 december före-
gående år och fastställs för varje år senast den 28 februari på grund-
val av då föreliggande uppgifter.  

Lantmäteriverket upprättar varje år under mars månad för varje 
kommun en bilaga till avtalet om samverkan som innehåller aktuella 
uppgifter för kommunen. Bilagan skall innehålla följande uppgifter: 

 

Ersättningsfaktorer för ……………………… kommun för år 20… 

G = 10000 kronor 

a = x,xxx kronor 

(Lantmäteriets intäkt föregående år = yyy,y Mkr) 

k = z,z 

(1,0 - 0,x - ….) 

I = nnnn  

 

Total ersättning för ……………………… kommun för år 20… 

E = ccccc kronor 

Ersättningen utbetalas till kommunen senast den 30 april. 

 


