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EXAMENSARBETE

Fast pris på lantmäteriförrättningar

Sammanfattning
Syftet med arbetet var att undersöka om det skulle vara möjligt för det kommunala
lantmäteriet i Norrköping att sätta fast pris på vissa lantmäteriförrättningar och vad det
skulle innebära ekonomiskt för dem. Meningen med arbetet var även att hitta en struktur
i hur man använder lantmäteritaxan på olika lantmäterimyndigheter i dag.

Hur myndigheterna ska ta betalt finns reglerat i en särskild förordning. De kan välja att
ta betalt efter nedlagd tid eller sätta ett fast pris på hela förrättningen.

Examensarbetet utfördes genom undersökningar av avslutade förrättningar vid
Norrköpings kommun för att se vad kunderna betalat för förrättningar hittills med den
timtaxa man har i dag.

För att finna strukturen i hur man tillämpar taxan ute i landet tillfrågades andra
lantmäterimyndigheter, statliga och kommunala, hur de valt att sätta sina priser.

Slutsatsen är att det skulle vara möjligt för det kommunala lantmäteriet i Norrköping att
sätta fasta priser efter lantmäteriverkets normalpriser i normalförrättningarna och att de
dessutom skulle tjäna på att göra det.
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THESIS

Fixed prices on official matters of land surveying

Summary

The purpose with this work was to examine if the municipal office of the land
survey of Norrkoping would be able to put fixed prices on some of their official
matters and what it would mean financially for them. The purpose was also to
find a structure in how the rate is being used today by different local survey
authorities.

How to be paid is regulated in a law. The authorities can choose to be paid on
basis of how many hours the matter has taken, or to use a fixed amount as the
official fee.

The thesis was done by investigations of already finished official cases of
surveying at the municipal of Norrkoping, to see what the costomers have paid
for official matters of surveying until now, with the price the surveying
authority of Norrköping is using today.

To find a structure of the use of surveying fees in Sweden a number of offices
of land surveying were interviewed, both state and municipal, about how they
choose to put their prices.

The conclusion is that it is possible for the municipal to use fixed prices with
some of their official matters of surveying if they use the rates that the
Central office of national land survey has recommended for normal cases and make
a profit on it as well.

Keywords: Official duties of land surveying, Rate of surveying, normalprices
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1 Inledning
En fastighet är en bit mark som har en egen, unik fastighetsbeteckning. Hela Sverige är
indelat i fastigheter.

Vill man förändra fastighetsbilden genom att t.ex. utöka eller dela en fastighet görs detta
av en förrättningslantmätare genom en lantmäteriförrättning.

Det är alltså förrättningsinstitutet som löser markanvändningsfrågor och för att en
förrättning ska vara giltig måste den utföras av en lantmäterimyndighet, kommunal eller
statlig.

Alla förrättningar betalas av sakägare och är momsfria. Olika förrättningar kostar olika
mycket, beroende på dess omfattning. I bland kräver ett ärende mycket arkivforskning
och mätning.

Över alla fastigheter i Sverige förs ett fastighetsregister. När man har bildat en fastighet
förs uppgifter om fastigheten in i registret, så det alltid är aktuellt. Alla fastigheter i
Sverige finns med i registret som är offentligt.

Som sakägare måste man ansöka om förrättning. En lantmäterimyndighet får inte ta
initiativ och handlägga en förrättning som inte är sökt av någon. Oftast träffas
lantmäterimyndigheten och sakägare innan ansökan lämnas in och diskuterar vad som
ska göras och ofta tar man upp priset för åtgärden. Förrättningslantmätaren förklarar vad
som ska göras så att alla är införstådda med vad de åtgärder som sökts innebär. Det är
viktigt att lantmätaren förstår vad sakägarna verkligen vill ha gjort och att sakägarna
förstår vad förrättningslantmätaren planerar att göra. För att slippa tvister och
överklaganden är det viktigt att vara tydlig. Det kan vara allt från en till väldigt många
sakägare i en förrättning.

Utifrån ansökan prövar förrättningslantmätaren om det är möjligt att utföra åtgärden.
Det finns vissa villkor i bl.a. fastighetsbildningslagen som måste vara uppfyllda för att
man ska kunna fastighetsbilda. Det är bl.a. dessa som förrättningslantmätaren prövar i
sitt arbete.

Förrättningslantmätaren har ett stort ansvar då denne agerar enväldig domare.

Alla förrättningar avslutas med ett avslutningsbeslut. Sedan registreras de nya
fastigheterna och en räkning skickas till sakägarna.

Idag betalar sakägarna oftast efter hur många timmar som lagts ner på ärendet. Men det
finns möjlighet för sakägare att betala i fast pris.
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1.1 Bakgrund
På Norrköpings kommun vill man se om det skulle vara möjligt för dem att sätta fasta
priser på fler förrättningar än vad man gör i dag och vad en sådan förändring skulle
innebära ekonomiskt för kommunen. Detta eftersom många sakägare vill veta i förväg
vad en åtgärd kommer att kosta.

1.2 Syfte och mål
Syftet med rapporten är att ge en inblick i hur och varför nuvarande prissättningssystem
kom till och att försöka finna en struktur i hur taxan används i dag, samt undersöka om
dess användare finner några brister i den.

Syftet är också att undersöka i vilken utsträckning det är lämpligt att arbeta med fast pris
och när det är direkt olämpligt.

Vidare är målet att komma fram till om det är möjligt för Norrköpings kommun att sätta
fast pris på olika förrättningar och se vad en höjning av timtaxan skulle innebära i form
av intäkter för dem.

2 Kommunala och statliga lantmäterimyndigheter

2.1 Statliga lantmäteriet
Lantmäteriet är det statliga verk som utför förrättningar och har hand om
fastighetsregistret. De är även storproducenter av kartor och geografiska databaser.

Lantmäteriet är uppdelat i tre divisioner; fastighetsbildning, som har hand om
fastighetsbildningen i Sverige, landskaps- och fastighetsdata som sköter om geografisk
data, samt Metria som utför fristående uppdrag när det gäller mätning och
kartframställning.

Det finns 21 länsvisa lantmäterimyndigheter i landet och det är vid dessa den mesta
verksamheten sker.

Lantmäteriets huvudkontor ligger i Gävle. [12]

2.1.1 Trossen

Det statliga lantmäteriet jobbar i ett datorbaserat handläggningssystem som kallas
Trossen. Det knyter samman dokumenthantering, fastighetsregistrering och
karthantering. Hela förrättningen handläggs således i systemet som sattes i produktion
1998 hos alla statliga lantmäterier. I dag arbetar man med att ta fram en kommunal
tillämpning av systemet. [14]



Fast pris på förrättningar

- 3 -

2.1.2 Täckningsbidrag

Täckningsbidrag är en del av intäkterna som betalas av de ingående funktionerna i en
organisation för att användas vid funktioner högre upp i samma organisation. I
lantmäteriets fall handlar det om pengar som ska gå till bl.a. överlantmätare,
administration och till lantmäteriverket. [11]

2.2 Kommunala lantmäteriet
1995 kom ”Lagen om kommunal lantmäterimyndighet SFS1995:1393” där
kommunerna tilläts inrätta egna lantmäterimyndigheter. Detta fick ske under vissa
förutsättningar.

Enligt lagens femte paragraf ska myndigheten ägna sig åt fastighetsbildning,
fastighetsbestämmning och fastighetsregistrering inom kommunen.

De måste dock överlämna vissa ärenden till den statliga lantmäterimyndigheten i länet.

Det gäller i de fall där
� kommunen är sakägare vid förrättning och någon begär det.
� flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden ingår i en förrättning,
� man har jord- och skogsbruksförrättningar som är väldigt stora och som inte

omfattar ny bebyggelse
� man har förrättningar som inte kan handläggas av den kommunala

lantmäterimyndigheten på grund av brist på kompetens eller resurser inom
kommunen. [8]

Innan lagen kom till fanns det kommunala myndigheter som handlade förrättningar, men
då rörde det sig endast om ärenden i tätorterna. I dag finns 39 kommunala lantmäterier
runt om i landet.

Till skillnad från statliga lantmäteriet använder sig de kommunala
lantmäterimyndigheterna ännu inte av handläggningsprogrammet Trossen.

2.2.1 Kommunbidrag

Kommunbidrag är ett anslag från kommunen till en viss verksamhet inom denna. En del
kommuner ger kommunbidrag för lantmäteriverksamheten. Det är exempelvis till
rådgivning och service mot allmänheten och till fastighetsregistret ett sådant bidrag går.
Det är dock meningen att själva förrättningsverksamheten ska bära sina egna kostnader.
[13]

2.2.2 Benchmarking

Benchmarking innebär att olika kommuner genom att systematiskt jämföra sig med
varandra ska lära sig av dem som är bättre på något inom ett område, för att kunna
förbättra sin egen verksamhet. Man jämför produktivitet och kvalitet med dem som
föregår med gott exempel. Man räknar fram olika kvoter, nyckeltal som man sedan kan
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jämföra sig med. Exempel på sådana nyckeltal kan vara handläggningstid/ärende,
intäkter/ärende eller hur nöjda kunder och personal är. [14]

2.2.3 Norrköpings kommunala lantmäterimyndighet

De förrättningar som gjordes på landsbygden handlades innan lagen om kommunala
lantmäterier kom till av det statliga lantmäteriet i länet. I Norrköping fall var det statliga
lantmäteriet i Östergötland med kontor i Norrköping som hade ansvaret för sådana
förrättningar.

1998 inrättade Norrköpings kommun sin egen lantmäterimyndighet och handlägger alla
ärenden inom kommunen. Sedan dess har de inte sett någon anledning att ändra sin
timtaxa, utan tar fortfarande betalt efter 1998 års taxa.

Norrköpings kommun ingår i ett benchmarkingprojekt tillsammans med Uppsala,
Västerås och Linköping. [13]

Information sammanställd av lantmäteriverket som visar kommunala och statliga
lantmäteriets intäkter per slutfört ärende, visar att Östergötlands län hade låga intäkter
per ärende jämfört med de andra länen. Bara Värmland låg lägre. [6]

3 Förrättningstaxan

3.1 Det tidigare systemet

3.1.1 Saktaxa

Enligt ”SFS 1971:1101 Kungl. Maj: t lantmäteritaxa”, som var den taxa som gällde fram
till 1995, utgick i stort sett alltid s.k. saktaxa. Man hade ett fast pris på varje åtgärd i
förrättningen.

Fast pris fanns för de flesta typer av ärenden; avstyckning, fastighetsreglering,
sammanläggning och klyvning. Fastighetsbestämning däremot, betalades alltid i fast
pris.

Sakersättningen byggde på att man hade ett grundbelopp, ett tilläggsbelopp samt ett
arealtillägg för överförd eller avstyckad areal som var 0,5 – 1 ha.

För fastighetsregleringar och avstyckningar över 1 ha utgick emellertid tidersättning. I
avstyckningsfallet var priset beroende av hur många lotter som avstyckades och i
fastighetsregleringsfallet avgjordes priset av hur många fastigheter som var inblandade.

Kostnaderna fördelades mellan sakägarna efter grundbeloppet, dvs. ju fler lotter man
avstyckade i samma förrättning, desto lägre andel av grundbeloppet lades på varje
sakägare.
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Saktaxans sammansättning år 1995

Avstyckning/klyvning

Grundbelopp

Tilläggsbelopp (1-5 fastigheter)

Tilläggsbelopp (6 eller fler fastigheter)

Arealtillägg 0,5-1 ha

Fastighetsreglering

Grundbelopp

Tilläggsbelopp (1-5 fastigheter)

Arealtillägg 0,5 – 1 ha

Sammanläggning

Grundbelopp

Tilläggsbelopp för varje ingående fastighet

Fastighetsbestämning

Tidersättning from 1982

3.1.2 Nyttoprincip

I systemet hade man en nyttoprincip som gick ut på att när man utförde mer än en åtgärd
i ett ärende, var en av åtgärderna avgiftsfri. Detta om man var tvungen att t.ex. göra en
fastighetsreglering som var en nödvändighet för att kunna göra den sökta avstyckningen,
så skulle man ändå inte behöva betala mer för den.

Tanken med nyttoprincipen var att om en åtgärd var en förutsättning för en annan skulle
den huvudsakliga åtgärden inte kosta mer för det. Man tyckte inte att en sakägare skulle
bli tvungen att betala mer för i stort sett samma sak som en annan bara för att denne
råkade bli tvungen att göra ytterligare en åtgärd för att nå samma resultat. Man bedömde
att varje sakägare som vill ha en avstyckad tomt borde ha samma nytta av detta. [11]

3.1.3 Tidersättning

När den överförda eller avstyckade marken överskred en viss areal använde man sig av
tidersättning. Tidtaxan bestämdes av vad de olika handläggarna hade för månadslöner.
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Tidersättningen 1995, var indelade i följande sex kategorier efter vad de olika
handläggarna hade för månadslöner:

19 000 kr och uppåt          630 kr/tim

16 000 – 18 999                           502 kr/tim

13 500 – 15 999                           422 kr/tim

12 000 – 13 499                           378 kr/tim

11 000 – 11 999                           340 kr/tim

Under 11 000                               300 kr /tim

[15]

Om sakägarna valde att själva delta i hantlangningen kunde rabatt ges. [3]

3.1.4 Kommunala intäkter

Kommuner med egen lantmäterimyndighet bestämde själva vilka avgifter de skulle ta ut
för sina tjänster, de omfattades inte av lagen.

Kommuner som inte hade någon egen lantmäterimyndighet fick en viss del av intäkterna
från förrättningarna, som reglerades i särskilda avtal mellan det statliga lantmäteriet och
kommunerna.

Beroende på hur man valde att arbeta gällde olika avtal mellan det kommunala
lantmäteriet och det statliga. T.ex. kunde det statliga lantmäteriet sköta allt åt
kommunen eller så hade kommunen egen mätningsverksamhet, medan lantmäteriet
skötte de formella handlingarna. [3]

3.2 Byte av lantmäteritaxan
Systemet uppfattades av många användare som stelbent och svårtillämpat. Det blev
nödvändigt att göra en förändring av taxan. Ett antal utredningar gjordes för att se hur
detta kunde göras. [3]

Främst är det proposition1994/95:166 som ligger till grund för den nya förordning som
antogs 1995. Propositionen behandlar förslag om finansieringsprinciper för lantmäteri-
och fastighetsdataverksamhet.

I den föreslog regeringen att kostnaderna för förrättningar precis som innan ska betalas
av sakägarna, men att den nya taxan skulle baseras på tidersättning, med en möjlighet
för sakägare att begära en fast avgift i det enskilda ärendet. Man sa även att det skulle
finnas normalpriser att gå efter när man satte fast pris.

”Det innebär att sakägarna betalar för det faktiskt utförda arbetet i det enskilda
ärendet. Sakägarna har därigenom en direkt ekonomisk vinst av att bidra till en
rationell handläggning av ärendet. Tidtaxa är även lätt att kalkylera och tillämpa för
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myndigheten. En renodlad tidtaxa kan emellertid ibland innebära osäkerhet för en
sakägare. Den sakägare som så önskar bör därför ha möjlighet att i förväg få ett
bindande besked om avgiften för en sökt förrättning. Tidtaxan ersätts i sådana fall av en
överenskommelse om en fast avgift i det enskilda ärendet. Som underlag för sådana
överenskommelser kan det vara lämpligt att uppgifter finns tillgängliga länsvis om
normalkostnaden för enklare förrättningsåtgärder och vissa förrättningsmoment.”
(utdrag ur propositionen)

För att förhindra att det lokalt skulle skilja mellan de olika landsdelarna föreslogs att det
skulle finnas möjligheter till utjämning av beloppet. Det gällde främst vid kostnader för
resor. Det framkom även hur viktigt det är ur registersynpunkt att man har ett aktuellt
fastighetsregister och att det i sådana fall är viktigt att fastighetsägare inte avstår från att
avveckla oanvändbara fastigheter, för att de anser det vara för dyrt.

Därför förslogs att man skulle få sätta ned beloppet för förrättningen om den medförde
att en fastighet eller samfällighet kan tas bort från registret. Detta kallas för
nedsättningsbelopp och fanns även i den äldre taxan. Man föreslog att detta belopp
skulle höjas, men regeringen ansåg inte att stadsfinanserna tillät en höjning av det
beloppet.

3.3 Gällande system
En ny författning antogs: Förordningen (1995:1459) om avgifter vid
lantmäteriförrättningar. Enligt den ska man i stället för att betala för varje moment i
förrättningen, betala efter nedlagd tid dvs. efter löpande räkning (se 3.3.1).

Lantmäteriverket har även egna föreskrifter till förordningen som man läggs till lagens
paragrafer. I föreskrifterna regleras bl.a. taxans belopp. Utöver förordningen och
föreskrifterna utkommer årligen en handbok i hur taxan skall användas.

I förordningen lades fast att kommunala lantmäterier själva får besluta om en lägre taxa
än den lantmäteriet föreskriver.

Om det pris man kommit överens om visar sig bli för lågt, att det blir dyrare för
sakägarna än vad som sagts, bör dessa underrättas. Det gäller oavsett om man använder
sig av löpande räkning eller fast pris. [1]

3.3.1 Löpande räkning

Grunden för den nu gällande lagen är att man tar betalt efter nedlagd tid, på löpande
räkning.
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1997 Hade man 6 löneintervall som bestämde vilken timtaxa som skulle användas

23 000 och uppåt 696 kr
19 000 – 22 999 648 kr
16 000 – 18 999 544 kr
15 000 – 15 999 484 kr
14 000 – 14 999 450 kr
under 13 999 398 kr

Timtaxorna är i dag indelade i två kategorier; oberoende av månadslön. Man har en taxa
för förrättningslantmätare och en annan för biträdande handläggare.
Förrättningslantmätaren är den som har huvudansvaret för förrättningen och har de
mesta kontakterna med sakägarna. Som exempel på en biträdande handläggare kan
nämnas mätningsingenjör För närvarande är taxorna fastställda till 1020 kr/tim för
förrättningslantmätare och 680 kr/tim för biträdande handläggare. [1]

3.3.1.1 Debiterbar tid

Alla moment i förrättningen ska inte debiteras. Det timarvode som utgår för
förrättningslantmätare inkluderar även en viss tid som inte debiteras utan som är tänkt
att ingå i förrättningen.

Man får inte debitera för allmänna råd och upplysningar som ges innan ärendet är
påbörjat. Inte heller arkivering och liknande som utförs efter att förrättningen är avslutad
är tid som debiteras. Likaså gäller för restider, kortare samtal och råd till medarbetare.
Även registrering i fastighetsregistret är sådant som inte ska debiteras. [1]

3.3.2 Fast pris

Om en sakägare begär det och om det är möjligt ska lantmäterimyndigheten lämna ett
skriftligt anbud om fast avgift. Det fasta priset bör grunda sig på särskilda normalpriser,
framräknade av det statliga lantmäteriet. I de fall man ska använda normalpriserna är då
man har enkla förrättningsärenden. [1]

3.3.2.1 Normalpriser

Normalpriserna är priser bestämda av lantmäteriet och är en vägledning för
handläggaren vid bestämmande av fast pris.

Tidigare normalpriser med den nya taxan

� Grundavgift 4 900kr
� Samråd 2 100 kr
� Sammanträde 2 100 kr
� Fältarbete 3 500 kr
� Permanenta markeringar enl. dagspris
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� Fältbesök utan mätning enl. timkostnad
� Tillägg för ytterligare lott utöver en

o vid avstyckning eller fler än två berörda

o fastigheter vid fastighetsreglering/st 2 100 kr

� Avdrag för sakägarhantlangning 700 kr

Normalpriser år 2002

1. 1-lottsavstyckning, inom detaljplan med en areal
 understigande 0,5 ha inkl. fältarbete och enkel servitutsåtgärd, 13 000 kr

2. 1 –lottsavstyckning, utom detaljplan med en areal
 understigande 0,5 ha inkl. fältarbete och enkel servitutsåtgärd, 15 000 kr

3. Fastighetsreglering med 2 berörda fastigheter med en areal
 understigande 0,5 ha inkl. fältarbete, 13 000 kr

4. Fastighetsreglering med 2 berörda fastigheter med en areal
understigande 0,3 ha utan fältarbete, där oskadlighetsprövning kan ske, 6 000 kr

I normalpriserna ingår inte biåtgärder, t.ex. en åtgärd som berör fler fastigheter eller
skiften än det eller de aktuella. Inte heller åtgärder som berör flera skiften av en fastighet
och hantering av svåra intecknings- och inskrivningsförhållanden ingår i
normalpriserna.

Om man tvingas ha omfattande samråd, eller när man måste förhandla när avtal saknas
eller är otydliga eller om tvistiga förhållanden råder går det inte att använda
normalpriserna. Om förrättningslantmätaren på sakägares begäran utför en förrättning på
ett dyrare sätt än normalt krävs är det heller inte alltid möjligt att använda
normalpriserna.

Likaså kan man inte använda sig av normalpriserna vid åtgärder som görs enligt
anläggningslagen, fastighetsbestämning eller när väder eller andra förhållanden gör det
svårt att utföra t.ex. mätning som medför att ärendet tar lång tid [1].

Reglerna säger att de kommunala lantmäterierna får sätta lägre men inte högre priser än
de statliga. Enligt Lennart Östman på lantmäteriverket gäller detta även vid fast pris och
alltså får de kommunala lantmäterierna även sätta fasta priser så länge dessa inte
överstiger de fastställda normalpriserna. För att få fram normalpriserna har man på
lantmäteriet fört kontinuerlig statistik över hur många timmar som lagts ner på enkla
förrättningar. På så sätt har man kunnat kalkylera fram värden på olika ärenden. Man
valde att lägga normalpriserna på en lägre nivå än vad de framräknade priserna låg på,
eftersom det inkom synpunkter på att taxan var för hög.

Med enkelt servitut menas de som inte tar allt för lång tid att utföra. Det är därmed upp
till förrättningsmannen att göra en skälighetsbedömning vad man anser vara enkelt. [2]

Många gånger kan det i början av mer komplicerade förrättningar, vara svårt att uppfylla
kraven för att kunna sätta fast pris. I sådana fall kan man när förrättningen väl satt igång
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och man vet lite mer om hur många timmar som kommer att läggas ner totalt, bedöma
kostnaderna för resterande delen av förrättningen och erbjuda fast pris för hela eller den
resterande delen av förrättningen.[1].

3.3.3 Överenskommelse om fast pris

Det går att komma överens om att man ska ha fast pris på hela förrättningen eller bara
en del av den.

Lantmätaren måste informera om att om kunden inte antar det fasta priset, måste betala
efter nedlagd tid dvs. på löpande räkning. Det är viktigt att det framkommer vad man
som sakägare betalar för vid fast pris. Överenskommelsen kan vara muntlig eller
skriftlig.

När man erbjuder fast pris skriftligt måste förrättningens diarienummer framgå, vem
som är sökande, vilken eller vilka åtgärder som avses, berörda fastigheter, vilket pris
man kommit fram till, betalningsvillkor, vilka åtaganden lantmäterimyndigheter ska
göra. Detta gäller speciellt om man har arbetsmoment som inte ingår i det fasta priset
och vilka åtaganden sakägaren har.

Lantmäteriet måste inte ta initiativ till fast pris, men det ska aktivt erbjudas när det är
lämpligt.

Om förrättningen blir dyrare, pga. att sakägare yrkar något som inte finns med i
överenskommelsen kan lantmäteriet ta ut en högre avgift än vad som avtalats. [1]

Om lantmäterimyndigheten och sakägare inte kan komma överens om detaljer i
överenskommelsen måste man debitera efter tidersättning, eftersom detta trots allt är
grunden för taxan. [4]

Vid överenskommelse om fast pris måste vissa krav vara uppfyllda; dels måste
lantmäterimyndigheten kunna avgöra hur stora kostnader och vilken omfattning ärendet
har och dels dokumentera på dagboksbladet som en bekräftelse. Överenskommelsen
måste godtas av alla som kommer att bli betalningsskyldiga. Om man kommer överens
muntligen, oftast över telefon, är det viktigt att lantmätaren gör en tjänsteanteckning där
priset och lantmäterimyndighetens och sakägarnas åtaganden framkommer, för att
undvika att missförstånd uppkommer senare.

Det finns inga standardblanketter eller liknande vid erbjudande av fast pris. I
handböcker från 1996 och 1997 finns exempel på hur anbuden bör se ut vid erbjudande
av fast pris.

I de senare handböckerna finns inga sådana förslag. I handboken står även att det vid
enklare ärenden kan vara befogat att erbjuda det fasta priset vid bekräftelsen på ansökan.

För de som arbetar i Trossen finns en mall för erbjudande om fast pris. I 2002 års
handbok finns i ett förslag på hur man kan skriva erbjudandet. [1]
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3.3.4 Problem med den nuvarande taxan

Idag har man problem i Dalarna med att många drar sig för att anlita lantmäteriet för att
förbättra fastighetsindelningen där man har en sämre arrondering. Man har många jord-
och skogsbruksfastigheter som är helt sönderstyckade och splittrade och det är svårt att
bedriva någon verksamhet.

I skogsbruket kan den olämpliga fastighetsindelningen leda till onödiga transporter
mellan skiften och svårigheter för skogsmaskiner att ta sig fram utan att köra över
annans mark.

Dessa skiften har ofta ett väldigt lågt markvärde. Det blir dyrt att ändra fastighetsbilden
då förrättningskostnaderna inte är avdragsgilla eftersom de inte räknas till
driftskostnader. Man måste göra något för att få fastighetsägarna att vilja anlita
lantmäteriet. Jorden är bördig i Dalarna och det är synd jordbruksverksamheten ska
hänga på detta. [16]

4 Arkivundersökning

4.1 Uppdelning efter normalpriserna
Norrköpings kommun har ett digitalt diarium där alla förrättningsakter från 1998 är
inskannade och upplagda.

Samtliga förrättningar som avslutades år 2001 (197 stycken) delades upp i grupper efter
hur stor areal som avstyckats eller överförts och hur många timmar som lagts ner på
varje ärende för förrättningslantmätare respektive biträdande handläggare. Det var
nödvändigt för att det sedan skulle vara möjligt att räkna ut ett totalt pris på varje
förrättning. Totalt undersöktes 214 ärenden.

När det visade sig att det inte fanns tillräckligt många ärenden i varje normalprisgrupp
för att kunna räkna ut rättvisande genomsnittspriser användes även ärenden avslutade år
2000 och 2002, men endast de som kunde placeras i normalprisgrupperna, de som
behövdes för att göra det statistiska underlaget bättre.

4.1.1 Avstyckning

Normalpris 1 och 2 (se sidan 9) är de som är användbara vid avstyckning.
Förrättningarna delades upp efter antalet utlagda lotter, hur stor areal som styckats av,
om det ingått fältarbete och om avstyckningen skett inom eller utom plan (se bilaga B).

Vissa förrättningar gick inte att dela upp efter normalpriserna då de antingen var för
stora eller hade för många utlagda lotter. Det undersöktes också om de eventuella
servitut som avstyckningarna innehöll kunde anses vara enkla.

Norrköpings kommun ska avstycka mark för nätstationer. 282 stycken ska avstyckas på
5 år med ca 60 stycken per år. Där har man satt ett takpris på 13 000kr per avstyckning.
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4.1.2 Fastighetsreglering

Normalpris 3 och 4 (se sidan 9) är de som gäller för fastighetsreglering. Här är det
oväsentligt om åtgärden gjorts inom eller utom plan. Därför undersöktes inte det
närmare.

Fastighetsregleringarna delades upp efter om de innehöll fältarbete och om arealen
under- eller översteg 0,5 ha.

En annan grupp när den överförda delen understeg 0,3 ha, där inget fältarbete krävts och
där oskadlighetsprövning kunnat ske (se bilaga B).

4.1.3 Övriga åtgärder

De ärenden som inte gick att dela upp efter normalpriserna sattes i en grupp för sig då
även de var relevanta vid uträkningen av de totala intäkterna. Det gäller
ledningsrättsåtgärder, anläggningsförrättningar, fastighetsbestämning, klyvning,
sammanläggning och sådana ärenden som är en kombination av flera åtgärder.

4.2 Genomsnittspriser - jämförelse med normalpriserna
Ett genomsnitt på varje ärendetyp jämförbart med normalpriserna togs. Sedan jämfördes
kommunens genomsnittspriser med normalpriserna. En sammanställning av detta
gjordes (se tabellen nedan).

Det visade sig att man i genomsnitt ligger under normalpriserna när det gäller
avstyckning inom plan, med den taxa man använt hittills, dvs. 1998 års taxa.

Även vid fastighetsreglering, både vid jämförelse med normalpris 3 och 4, ligger
genomsnittspriserna under dessa.

Normalpris
Nummer Åtgärd Antal Normalpris 1998 års

taxa
2001 års

taxa
2002 års

taxa

1 Avstyckning inom plan,
med fältarbete 10 13 000 11173 12070 12597

1 Avstyckning av nätstation
inom plan, med fältarbete 56 13 000 7985 8727 9131

2 Avstyckning utom plan,
med fältarbete 13 15 000 15215 16419 17120

2 Avstyckning av nätstation
utom plan, med fältarbete 12 15 000 7600 8219 8585

3 Fastighetsreglering med
fältarbete 16 13 000 10150 10970 11454

4
Fastighetsreglering utan

fältarbete, med
oskadlighetsprövning

5 6 000 6315 6815 7106
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Endast vid avstyckning utom plan är genomsnittspriset högre än normalpriset.

Skulle priset höjas till den nivå som fastställdes år 2001, där förrättningslantmätare
kostade 1000 kr/timmen och biträdande handläggare 650kr/tim, skulle man ändå ligga
under normalpriserna.

I den taxa som är fastställd för året är priset för förrättningslantmätare 1020 kr/timmen
och för biträdande handläggare 680 kr/timmen. Väljer man att höja priserna till denna
nivå skulle genomsnittspriserna fortfarande ligga under normalpriserna, med undantag
för avstyckning utom plan.

Detta gäller om alla väljer att betala med fast pris. Om t.ex. bara hälften skulle välja fast
pris får man givetvis inte samma resultat.

4.3 Ändring av timtaxan
Totala intäkter för samtliga ärenden avslutade under 2001 beräknades. Efter det
räknades ut hur intäkterna skulle ha sett ut om man tillämpat 2001 respektive 2002 års
taxa.

Om man hade använt sig av 2001 års taxa skulle intäkterna ha varit 7 % högre än vad de
är i dag. Hade man valt att använda 2002 års taxa skulle det ha medfört en höjning på 11
%.

Totala intäkter under 2001

2300000

2400000

2500000

2600000

2700000

2800000

med 1998 års taxa med 2001 års taxa med 2002 års taxa

4.4 Resultat av arkivundersökning
Norrköpings kommun ligger i regel under normalpriserna och de skulle de göra även om
den för året fastställda timtaxan användes.

Vid avstyckning utom plan ligger de redan över normalpriset, så en höjning av timtaxan
skulle innebära att man skulle vara tvungen att sänka priset på dessa.
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5 Intervjuer med lantmäterimyndigheter
För att få en insikt i hur andra lantmäterikontor väljer att tillämpa taxan intervjuades 11
kommunala och 11 statliga lantmäterikontor.

Kommunala lantmäterimyndigheter Statliga lantmäterimyndigheter
Linköping Göteborg
Växjö Kalmar
Malmö Kalix
Sandviken Falun
Västerås Stockholm
Uppsala Katrineholm
Östersund Karlskoga
Varberg Hudiksvall
Sundsvall Örebro
Stockholm Luleå
Karlskoga Lidköping

5.1 Kommunala lantmäterimyndigheter
12 kommunala lantmäterimyndigheter valdes slumpmässigt ut och intervjuades om hur
de tillämpar taxan.

Frågor ställda till kommunala lantmäterier:

1. Vilken timtaxa använder ni er av?
2. Vilket av de två systemen, fast pris eller löpande räkning använder ni er av?
3. Har ni några egna normalpriser för olika förrättningar förutom de av lantmäteriet

fastställda normalpriserna?
4. I vilka situationer finner ni det lämpligt med fast pris?
5. I vilka situationer tycker ni det är olämpligt med fast pris?
6. Är det något i den nuvarande förordningen ni tycker man borde ändra på?
7. Täcker intäkterna era utgifter med det sätt ni jobbar på i dag?
8. Skulle intäkterna se annorlunda ut om ni använde er av fast pris oftare?

Följande stycken visar en sammanställning av hur de tillfrågade svarat.

5.1.1 Timtaxa

Samtliga intervjuade kommunala lantmäterier använder sig av den timtaxa som är
fastställd för i år.

5.1.2 Förekomsten av fast pris och löpande räkning

Många av de tillfrågade försöker sätta fast pris så ofta det går då de anser det vara bättre,
både ur sakägarens och myndighetens synvinkel att från början veta exakt pris på
förrättningen.
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Somliga använder fast pris i ungefär hälften av sina ärenden. En liten majoritet använder
sig dock mest av löpande räkning.

5.1.3 Egna normalpriser

2 kommuner har gjort prislistor för kommunens egen räkning. Annars används de av
lantmäteriverket fastställda normalpriserna när man sätter fasta priser.

De ärenden där man satt upp egna riktlinjer är oftast vid fastighetsreglering på landet
och vid flerlottsavstyckning.

Det går att räkna ut ett eget fast pris med hjälp av timtaxan om man vet ungefär hur lång
tid ett ärende kan komma att ta. Så gör man i de fall sakägare absolut vill ha ett fast pris
och det inte finns några tillämpliga normalpriser. Alla använder dock normalpriserna i
första hand när de sätter sina fasta priser.

5.1.4 Lämpligt med fast pris

När man kan överblicka hur lång tid och hur komplicerat ett ärende kommer att bli anser
de allra flesta att det går bra att sätta fast pris. Vid större förrättningar, t.ex. i
exploateringsområden när man har många fastigheter som ska göras lika och därför bör
behandlas lika är det också lämpligt med ett enhetligt pris för alla. När man har stora
byggprojekt där det krävs en kalkyl finns det även där anledning att tillämpa fasta priser.
Endast en menade att det alltid är dåligt för kommunen med fast pris och använde sig i
stort sett aldrig av det.

Gemensamt för alla är att de anser det vara olämpligt att sätta fast pris när man inte kan
uppskatta tidsåtgången och omfattningen av en förrättning, eftersom man inte kan ta mer
betalt än man kommit överens om.

Exempel på det är när man inte vet hur mycket mätning åtgärden kommer att kräva, eller
om man har många rättigheter som är komplicerade med många sakägare inblandade. I
de fall man har många inblandade finns det risk för tvist och man kan bli tvungen att
hålla många sammanträden.

Det kan även ses som ett påtryckningsmedel att använda löpande räkning i de fall
sakägare inte är överens. Ligger det i sakägarnas interesse att hålla ner priserna tvingas
de hålla sams.

Det framkom även att det är lätt att bli osäker då det kan finnas en risk att man tar i i
överkant när man sätter det fasta priset. Eftersom man kan bli rädd att man inte kommer
att klara budgeten annars. Det resulterar ju i ett högre pris för sakägaren som trots allt
har ett val mellan att betala enligt löpande räkning eller fast pris.



Fast pris på förrättningar

- 16 -

5.1.5 Uppfattningar om den nuvarande taxan

I stort sett är de flesta nöjda med de taxaregler som gäller. Man har ju ett val att sätta
fast pris eller låta bli. Även om en del tycker att det var bättre med det gamla
saktaxesystemet, då det många avseenden upplevdes som rättvisare mot sakägarna och
enklare att tillämpa.

När man avstyckar i ett område ett år får man vissa förarbeten klara för eventuella
framtida avstyckningar. Man kanske måste upprätta ett nytt stomnät som tar lång tid och
alltså kostar mycket. Det gör att efterföljande sakägare inte behöver betala ett lika högt
pris som den första om han året därpå vill göra en avstyckning i samma område. Det blir
billigare eftersom många förarbeten redan är gjorda.

Man tycker också att det blir rejälare med fast pris (som en typ av ”saktaxa”) både för
kunden och för lantmäteriet då man slipper vara osäker på om det kommer att gå ihop
sig, medan andra anser det vara lättare att få ekonomin att gå runt om man tar betalt
efter löpande räkning.

Att sakägarna klagar på att det är dyrt upplever alla någon gång. En del är nöjda med
den kategoriindelning som finns, andra tycker att det borde finnas fler steg, ungefär som
man hade med det gamla systemet med priskategorier efter handläggarnas månadslöner.

Det kan upplevas av sakägarna som mycket när man tar 680 kr/tim för en
mätningsassistent. Det är ofta sakägare klagar på timpriset för den biträdande
handläggaren. Däremot är det sällan förrättningslantmätarens höga timpenning
ifrågasätts av sakägare.

Att det kan kännas onödigt att bara höja taxan med 20 kr tycker en.

I skogsområden tycker man att det borde finnas bidrag för fastighetsvård, då många, av
ekonomiska skäl drar sig för att anlita lantmäteriet när skogsmaskiner kör ner
gränsmarkeringar vid avverkning. Detta får konsekvenser, t.ex. kan rättigheter komma
att försvinna eller bli ifrågasatta.

Många vill ha mer fasta priser då de ofta tillämpar det, även om man tycker att de
nuvarande normalpriserna är satta på en bra nivå.

5.1.6 Ekonomi

Ekonomiskt går det ihop för de flesta, men det är sällan man har någon marginal. Det
upplevdes av en kommunal lantmäterimyndighet som svårt att föra upp den tid man la
ner på arbetet när saktaxan försvann och de nya reglerna infördes. Det är viktigt att inte
värdera in de personliga åsikter man har i sitt arbete, utan våga sätta upp sina timmar.
När man har kommunbidrag kan det vara svårt att veta om det gått runt ekonomiskt.

I en kommun har det gått mycket bra den senaste tiden beroende på att man haft mycket
att göra och då tvingats arbeta effektivare och snabba upp processen. Man arbetar nog
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långsammare när man har mindre att göra och får ju då in färre intäkter under en sådan
tidsperiod.

5.1.7 Skillnaden om man skulle ha mer fasta priser

På landet är det inte ekonomiskt försvarbart med 15 000 kr för en fastighetsreglering,
menar man i en del kommuner.

Många tycker att det är svårt att säga om det skulle göra någon skillnad om man erbjöd
mer fasta priser, men många är rädda att man skulle lägga de fasta priserna högre än
nödvändigt för att vara säker på inte gå med förlust. En del tror kanske att det skulle
löna sig att använda mer fasta priser i exploateringsområden.

Det är vanligt att man följer upp varje förrättning som betalats med fast pris och ser hur
många timmar som lagts ner på ärendet och kan därmed direkt se när ärendet är avslutat
om intäkterna har täckt utgifterna.

5.2 Statliga lantmäterimyndigheter
9 statliga lantmäterier valdes ut och intervjuades över telefon.

Följande frågor ställdes till 5 statliga lantmäterimyndigheter

1. Vilket av de två systemen, fast pris eller löpande räkning använder ni er mest
av? Och på vilket sett informerar ni om att det går att få fast pris?

2. Har ni några egna normalpriser för olika förrättningar förutom de av
lantmäteriet fastställda normalpriserna?

3. I vilka situationer finner ni det lämpligt med fast pris?
4. I vilka situationer finner ni det olämpligt?
5. Är det något i den nuvarande förordningen ni skulle vilja ändra på?
6. Täcker intäkterna era utgifter?
7. Skulle intäkterna se annorlunda ut om ni använde er av fast pris i fler

ärenden?

Nedan följer en sammanställning av intervjusvaren.

5.2.1  Förekomsten av fast pris och löpande räkning

Bland de statliga lantmäterikontoren är det vanligast att man använder sig av löpande
räkning. Endast ett kontor använder övervägande fast pris. Oftast erbjuder eller
informerar man tidigt att det går att betala med fast pris. Om man inte gjort det innan så
informerar man om detta på bekräftelsen där man antingen skriver ut ett alternativt fast
pris eller bara talar om att det går att få ett fast pris om man önskar.

5.2.2  Egna normalpriser

Ungefär hälften av de tillfrågade har länsvisa normalpriser s.k. ”lathundar”. Dessa är
oftast en utökning av de vanliga normalpriserna.
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I de fall man använder sig av länsvisa ”lathundar” visade det sig att de var i stort sett
likadana, med tilläggspriser för flerlottsavstyckning och när man har fler än två berörda
vid fastighetsreglering. För övrigt används normalpriserna.

5.2.3  Lämpligt med fast pris

När det inte finns någon anledning att vara osäker kan det vara lämpligt att sätta fast
pris. Vid planslakt kan det vara aktuellt med fast pris då man har många likartade
avstyckningar. När man kan se att man inte kommer att gå med förlust om man sätter
fast pris är det lämpligt att göra det.

5.2.4  Uppfattningar om den nuvarande taxa

De flesta tycker att taxan fungerar bra som den är. Men alla är inte helt nöjda.

En tycker att systemet är lika rättvist som ”lotto” och att det skulle vara bättre med en
saktaxa. Det är för många saker som slumpmässigt styr vad det slutliga priset kommer
att hamna på; handlingar som är svåra att få tag på, arkivsökning som tar lång tid och
väderförhållanden som försvårar mätning. Dessa faktorer ska inte behöva ha så stor
inverkan på priser som de har i dag, med löpande räkning.

Vissa tycker att systemet med saktaxa var rättvisare. Men det skulle inte räcka med att
återinföra det gamla systemet. Det skulle krävas en mycket mer flexibel saktaxa för att
uppnå rättvisa, anpassad efter förrättningens svårhetsgrad, där man kan lägga till andra
åtgärder t.ex. gränsbestämning till en avstyckning.

Det skulle vara bättre om man hade fler grupper att välja på i stället för de länsvisa som
har kommit till, som skiljer sig mellan länen. Priset ska inte bero på var man bor i
landet.

En del anser att det var bättre när man hade en nyttoprincip.

5.2.5  Ekonomi

Det har gått ihop sig för i stort sett alla, men de har ingen god ekonomi. Ibland går man
back på vissa ärenden men det jämnar oftast ut sig i slutet. I de fall där det inte riktigt
har gått runt ekonomiskt är då man har många nyanställda. Dessutom ska
täckningsbidrag betalas.

5.2.6 Skillnaden om man skulle ha mer fasta priser

De flesta tror inte att det skulle göra någon större skillnad om man hade mer fasta priser,
men att det givetvis beror på vilka priser man väljer att sätta.



Fast pris på förrättningar

- 19 -

6 Analys av intervjuer
Det finns inga större skillnader mellan kommunala och statliga lantmäteriers sätt att
tillämpa taxan.

De kommunala lantmäterierna använder sig mer av löpande räkning, än vad de statliga
gör och de statliga verkar ha uppfattat det som att lantmäteriverket vill att man ska sätta
mer fasta priser ute i landet.

Man använder inte lika mycket egna, länsvisa normalpriser i kommunerna. Man
använder oftast bara de som redan finns. Det normalpris som avser avstyckning utom
plan, anses i många avseenden vara för lågt. Även i Norrköping skulle man förlora på att
använda sig av det (se sidan 13)

Att det är bra för sakägaren att få veta på förhand vad det kommer att kosta är i stort sett
alla överens om är bra för kunden. Det skulle heller inte göra någon skillnad ekonomiskt
om man valde att ha mer fasta priser

Många tycker att saktaxan var bättre, eftersom det upplevs som rättvisare med enhetliga
priser.
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7 Slutsatser

7.1 Fasta priser för Norrköpings del
Det skulle gå bra ekonomiskt sett för Norrköpings kommun att sätta fast pris på flertalet
förrättningar med tillämpning av normalpriserna. Särskilt vid avstyckning av
nätstationer skulle det lämpa sig, eftersom det är i stort sett lika stor areal som styckas
av varje gång och antalet nedlagda timmar per ärende är ungefär lika många. Det vore
dock orättvist mot sakägarna att använda sig av normalpriserna i de fallen. Det skulle
vara bättre att sätta det framräknade genomsnittspriset.

Väljer man att sätta fast pris på avstyckningar inom plan och på fastighetsregleringar
kommer man att tjäna på det, eftersom de priser man satt i dag ligger under de
normalpriserna.

Däremot har priset på avstyckning utom plan legat högre än motsvarande normalpris när
man använt löpande räkning, även med 1998 års taxa. Det gör att man skulle sänka
priset på dessa om man använde sig av fast pris i form av normalpriser på dem, då de i
genomsnitt visade sig kosta mer än normalpriset.

De länsvisa ”lathundar” som skulle vara aktuella i Norrköpings fall är de som gäller för
Östergötland och Sörmland tillsammans. De har inga framräknade sådana att gå efter.
Däremot har man s.k. ”erfarenhetstal” att gå efter. Alltså har man inga bestämda priser,
utan bara ungefärliga tal.

När man ansöker om en förrättning på Kommunala lantmäteriet i Norrköping står det på
bekräftelsen av ansökan att det finns möjlighet att välja fast pris, men det är det sällan
någon som gör. För Norrköpings del handlar det mycket om att ändra ”rutiner” och att
mer aktivt erbjuda fast pris. Men skillnaden kan vara hårfin mellan att informera om fast
pris och att försöka styra sakägarna att välja det.

Om man ska satsa på att ha mer fasta priser gäller det att informera sakägarna om
fördelarna med att välja fast pris. Som sakkunnig på området ska man agera rådgivande,
samtidigt är det lätt att påverka sakägarna. Även om det inte är meningen att man ska
styra sakägarna åt något håll.

7.2 Lagen
Taxan verkar vara ett aldrig sinande samtalsämne inom kåren. De som arbetar med
förrättningsverksamhet får allt som oftast höra från sakägare att förrättningskostnaderna
är för dyra och det är givetvis inte bra för arbetsklimatet.

Alla har olika sätt att tolka lagen på och man kan tycka att det skulle vara rättvisare om
utrymmet för att tolka lagen på egen hand var så litet som möjligt.
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T.ex. kan man fundera över vad som menas med att sakägaren har rätt till fast pris om
denne begär det. Sakägaren kan inte begära något han inte vet om att han har rätt till.
Förordningen säger att ”om en sakägare begär det och om det är möjligt, skall
lantmäterimyndigheten för en viss förrättning lämna skriftligt anbud om avgiften för
den förrättningen”, medan det i handboken står att överenskommelse aktivt ska
erbjudas när så är lämpligt.

Det kan vara svårt att veta vad som gäller, det är lätt att göra egna tolkningar och välja
om man vill erbjuda fast pris aktivt eller bara använda det om en sakägare begär det.

Vad som är lämpligt är ju upp till förrättningshandläggaren att bestämma. Det ger denne
stor frihet att själv välja om fast pris ska sättas eller inte.

Eftersom det är svårt för sakägaren att kunna begära fast pris om ingen upplyser om att
så går att få, ligger det hela alltså i förrättningslantmätarens hand. Det gör att han
förmodligen lägger in sina egna värderingar i förrättningsarbetet. På det sättet styr
förrättningslantmätaren sakägaren att välja det ena eller det andra och lägger fram
erbjudandet om fast pris på ett sådant sätt att sakägaren väljer den betalningsform som
förrättningslantmätaren tycker är den bästa.

Det är givetvis inte så att alla sakägare i en kommun vill betala efter löpande räkning,
medan de i en annan föredrar fast pris. I de kommuner där man har till största delen
fasta priser är det förmodligen inte sakägarnas viljor som återspeglas, utan
förättningslantmätarnas. Där märks tydligt vad de förrättningshandläggare som arbetar
tycker och vad de har för egna uppfattningar om hur taxan bör användas.

Gemensamt för alla intervjuade är att de vill göra det billigaste och rättvisaste för
sakägarna. Men det behöver för den skull inte innebära att alla har samma definition på
vad rättvisa innebär och åsikterna om hur man ska uppnå rättvisa skiljer sig mellan
förrättningslantmätarna.

I vissa fall anser man att det rättvisaste sakägare emellan är att lantmäterimyndigheterna
tjänar på vissa fall och förlorar på andra och ge kunderna samma pris för samma åtgärd,
även om vissa tagit längre tid och krävt större arbete, som för kunden är ”osynligt”.
Detta blir rättvist i den bemärkelsen att alla betalar lika mycket för t.ex. en avstyckning.

I andra fall tycker man att det blir rättvisast om myndigheten tar betalt för just vad det
kostar, efter hur mycket tid man lagt ner på ärendet. Vilket innebär att om man t.ex. har
krångliga mätningsförhållanden blir det i och för sig dyrare för kunden, men denne kan å
andra sidan vara med och hantlanga vid mätning och på så sätt sänka priset. Här ligger
rättvisan i att man betalar för det som görs och att man har möjlighet att som sakägare
vara med och påverka priset.

Här skiljer sig åsikterna en del i vad man anser vara rättvisast.

Man är nog ändå överens om att det bästa för kunden är fast pris, medan det i många fall
är sämre för lantmäterimyndigheten.
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När åsikterna är så spridda är det naturligtvis svårt för lagstiftarna att i en enda lag
kunna samla och tillfredställa allas viljor och tycken.
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7.3 Normalpriserna
Om normalpriserna är till för att ”pressa” priserna, kan systemet kännas lite konstigt,
eftersom det tydligen inte finns något krav på att aktivt erbjuda fast pris.

Det är märkligt att normalpriserna, som ska vara sänkta från den ordinarie taxan ändå
visar sig ligga högre än vad de hade gjort om man använt löpande räkning i stället. Det
kan ju vara tillfälligt och bara gälla Norrköpings kommun, där man har vana
medarbetare och ärendena behandlas snabbt. Andra kanske lägger ner mer tid på
ärenden t.ex. om det finns många nyanställda handläggare på en myndighet och som inte
arbetar lika snabbt.

I en Stockholm har man erfarenheten att de större byggföretagen redan på förhand vet att
det kommer att bli billigare med löpande räkning för deras del och därför alltid väljer
det, men det kan ju vara svårt för en privatperson då man inte har något att jämföra med.

Är det så att lantmäterimyndigheten förlorar på att sätta fasta priser, kan det ju vara svårt
att aktivt erbjuda det eftersom man då kan anta att man kommer att gå med förlust på
ärendet. Får man inte sätta ett högre fast pris än vad normalpriserna säger, är det lätt att
välja att gå efter löpande räkning, fast man kanske inte vill egentligen.

7.4 Tillämpningen av fasta priser
Trots att det är meningen att man först och främst ska använda sig av löpande räkning är
det förvånansvärt många som har övervägande fasta priser. Ser man strikt på det så
tillämpas taxan på fel sätt i de fallen, eftersom man huvudsakligen ska arbeta efter
löpande räkning. Det verkar dock vara så att lantmäteriverket vill att myndigheterna ute
i landet sätter fasta priser flitigare. Det är i alla fall en uppfattning som många har.

Det verkar också vara så att kunderna vill ha fast pris, eftersom de ofta antar det bud
som ges.

Många lantmäterimyndigheter vill ha mer konkret fastslagna fasta priser, så som
saktaxan var utformad.

Att myndigheterna inte får debitera för fastighetsregistrering gör systemet orättvist, då
det statliga lantmäteriet arbetar i handläggningssystemet Trossen, där registrering sker
mer eller mindre automatiskt, medan kommunerna jobbar på andra sätt som kräver mer
tid som de alltså inte får debitera. Det kan drabba även det statliga lantmäteriets kunder
som faktiskt får betala för registreringen, eftersom den blir ”inbakad” i det slutliga
priset, trots att myndigheten inte ska ta betalt för registrering.

Att lägga in egna värderingar i förrättningsarbetet kan försvåra arbetet med att ta bort de
orättvisor som finns i det nuvarande systemet. Det är viktigt att handläggarna sätter upp
den tid ett ärende tar och inte väljer att t.ex. sätta upp en halvtimme mindre för att man
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personligen tycker att det är för dyrt. I sådana fall är det svårt att komma till botten med
de verkliga problemen. Det är bättre att man ser hur många timmar ett ärende verkligen
har tagit och sedan gör en nedsättning av den slutliga räkningen när man märker att det
blir onödigt dyrt för sakägaren. För man inte upp sina timmar vet man inte hur mycket
ett ärende skulle ha kostat och hur många timmar som lagts ner egentligen.

7.5 Lantmäterimyndigheternas monopolställning
Även om taxan regleras i lag sitter Lantmäteriet och de kommunala lantmäterierna i en
monopolställning.

Det är inte meningen att lantmäterimyndigheterna ska tjäna på sin verksamhet, men de
vill ju ändå att det ska gå runt ekonomiskt.

När en lantmäterimyndighet föreslår fast pris kan denna i sin ställning som monopolist
lägga på en stor säkerhetsmarginal på priser, som betalas av sakägaren. Kanske inte för
att direkt tjäna på det, utan för att man är osäker på om förrättningskostnaderna kommer
att täckas.

Det är ju inte så att kunden, sakägaren i det här fallet, kan gå någon annanstans för att få
sitt ärende uträttat. De som inte sitter i monopolställning kan bli tvungna att själva ta en
del av risken att inte nå full kostnadstäckning, medan man som monopolist kan lägga
över hela denna risk på kunden för att själv slippa gå med förlust.

Många människor kommer i kontakt med lantmäteriet få eller kanske endast en gång i
sitt liv. Då kan det vara svårt att veta vilka regler som gäller och vilka rättigheter man
som sakägare har. Därför har förrättningslantmätaren ett stort ansvar att upplysa
sakägaren om gällande regler.

Trots att lantmäteriet sitter i en sådan ställning är det viktigt att få sakägare att söka
förrättningar och det är i huvudsak priset som avgör om det blir av eller inte.

7.6 Ändrig av nuvarande regler
Samtliga intervjuade tror inte att det skulle göra någon intäktsmässig skillnad om de
valde att sätta mer fasta priser än vad de gör i dag. Det innebär att en lagändring som
tvingade lantmäterierna att sätta fast pris på fler förrättningar inte skulle vara något
hinder för dem rent ekonomiskt. Samtidigt skulle det bespara dem att våndas över vad
man ska debitera för.

Det finns fler fördelar med att sätta enbart fasta priser. Det skulle inte bli någon orättvisa
om det fanns en gemensam saktaxa för hela landet, eftersom alla har samma
förutsättningar, även om markpriset är olika över landet. Priset ska inte avgöras av var
någonstans i landet man bor.

För att öka rättvisan sakägare emellan måste det enligt min mening till en förändring av
systemet. Ett sätt att göra detta på skulle vara att utöka normalpriserna att gälla även
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flerlottsavstyckningar och fastighetsregleringar med fler än två inblandade fastigheter
och kräva att dessa används vid fast pris för att inte få en snedfördelad prisbildning över
landet. De länsvisa ”lathundarna” skulle i så fall slopas.

Ett annat, mer drastiskt sätt, skulle vara att ändra lagen helt och i stället gå över till
saktaxa i de s.k. normalfallen och ha löpande räkning i de undantagsfall där det kan
behövas, t.ex. i de fall där många sakägare är inblandade och det finns anledning att tro
att de inte kommer att komma överens.

Man skulle kunna ha ett grundpris för olika förrättningar och sedan lägga på ett
ytterligare pris antingen i form av löpande räkning eller fast pris beroende på vilken
åtgärd som avses. Exempelvis skulle det finnas ett pris för avstyckning inom plan som
man har nu. Sedan skulle möjligheten att lägga till ett pris för fler lotter,
fastighetsreglering servitut eller gemensamhetsanläggningar finnas.

Sättet att erbjuda fast pris skulle också vara enhetligt över hela landet. Alla borde ha
samma standardblankett som de skickar ut till sakägaren t.ex. vid bekräftelsen. Hur man
erbjuder fast pris kan ju vara avgörande för vad kunden väljer att göra, därför är det ur
rättvisesynpunkt viktigt att alla erbjuder det fasta priset på samma sätt.

Eftersom det är viktigt att vi har en ordentlig fastighetsindelning, bör man uppmuntra
sakägare att söka förrättningar när de vill, för att förhindra uppkomsten en olämplig
fastighetsindelning. Det är i mångt och mycket just priset som bestämmer om en
sakägare väljer att söka en förrättning eller låter bli. Därför borde det finnas sätt att få
det billigare i vissa utpekade fall och områden, som någon form av subvention.

Priset ska inte bero av var en sakägare bor eller råkar få för handläggare i just sitt
ärende. Därför skulle det vara bra att ha fler benchmarkingprojekt eller liknande i landet,
där man jämför priser på förrättningar, för att på så sätt kunna minska sådana orättvisor.

Sammanfattningsvis kan man efterlysa klarare regler, även om det finns anledning att
inte ha ett allt för strikt system, då ett sådant kan bli svårtillämpat.
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Bilaga A
Ordlista
Avstyckning Man skiljer ett markområde från en fastighet, och bildar en

ny fastighet av det avskiljda området.
Förrättningsmannen prövar om det är möjligt att avstycka
området med hänsyn till gällande detaljplan och
översiktsplan.

Anledningen till att man vill stycka av ett område kan vara
att någon köpt en del av en fastighet för bostadsändamål.

Fastighet En fastighet är en bit mark All mark i landet är indelad i
fastigheter som alla har en egen beteckning.

Det är viktigt att ha en riktig fastighetsindelning och ett
fastighetsregister som är tillförlitligt eftersom det finns
mycket i samhället som grundar sig på det. Exempel på
sådana saker är folkbokföring, vid planering av bebyggelse,
fastighetstaxering, pantsättning kreditmarknaden.

Fastighetsbestämning När det är oklart var en fastighetsgräns egentligen går, kan
lantmäterimyndigheten genom förrättning bestämma
gränsens dragning genom olika utredningar.
Lantmäterimyndigheten mäter upp den nya gränsen, ger den
koordinater och markerar den. En ny karta upprättas.

Fastighetsbildning För att åstadkomma en bra fastighetsindelning krävs
fastighetsbildning. Fastighetsbildning är avstyckning,
fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning.

Fastighetsreglering När ett område förs över från en fastighet till en annan kallas
det fastighetsreglering. Även bildande av samfälligheter och
servitut görs med fastighetsreglering.

I bland överförs en hel fastighet till en annan genom
fastighetsreglering och den gamla fastigheten utplånas.
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Fastighetsregister Fastighetsregistret är ett av Sveriges grundregister och är
offentligt. Alla fastigheter i Sverige finns med i registret,
eftersom de alla har egna beteckningar.

Registret grundar sig på uppgifter från
lantmäteriförrättningar, eftersom varje förrättning när den
avslutas registreras.

Klyvning En fastighet som ägs gemensamt av två eller flera personer
kan delas så att varje ägare får en egen fastighet.

Omarrondering I vissa områden har man en konstig fastighetsindelning, med
sönderstyckade jordbruksfastigheter som är oanvändbara. För
att få dessa mer rationella, ändrar man nu, främst i Dalarna,
fastighetsindelningen.

Oskadlighetsprövning När man har okomplicerade inteckningsförhållanden får
lantmätaren själv bedöma att det inteckningshavare inte
kommer till skada.

Planslakt När man planlägger ett nytt område och fastighetsbildar
detta, dvs. gör ett stort antal avstyckningar,
fastighetsregleringar, bildar gemensamhetsanläggningar och
ledningsrätter. Ofta är det en eller ett fåtal fastighetsägare
inblandade och det brukar gå snabbt, stort jobb.

Sammanläggning När man har samma ägare till två intilliggande fastigheter är
det möjligt att sammanföra dessa till en enda fastighet.
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BILAGA B
Tabeller
Avstyckningar inom detaljplan

Jämförbara med normalpris 1
Aktnr 1 lott Fältarb. Norm alpris 1998 års  taxa 2001 års  taxa 2002 års  taxa

< 0,5 ha
F B

0581K01159 1,5 15 ja 13000 10125 10925 11390
0581K0213 0,5 16 ja 13000 9775 10575 11050
0581K0223 1 15 ja 13000 9950 10750 11220
0581K00107 1 15 ja 13000 9950 10750 11220
0581K00122 1 20 ja 13000 12950 14000 14620
0581K01124 0,5 13 ja 13000 7975 8625 9010
0581K0148 1,5 19 ja 13000 12525 13525 14110
0581K0091 2 19 ja 13000 13000 14025 14620
0581K0021 1 20 ja 13000 12950 14000 14620
0581K0158 1,5 19 ja 13000 12525 13525 14110
Sum m a intäk ter 130000 111725 120700 125970
Index 114 100 107 111

F= Förrättningslantmätare, B= Biträdande handläggare

Avstyckningar utom detaljplan

Jämförbara med normalpris 2
Aktnr Fältarb. Norm alpris 1998 års  taxa 2001 års  taxa 2002 års  taxa

< 0,5 ha
F B

0581K01152 3 21 ja 15000 15450 16650 17340
0581K01164 3,5 22 ja 15000 16225 17475 18190
0581K01184 3 27 ja 15000 18750 20225 21080
0581K01189 1 21 ja 15000 13250 14325 14960
0581K00162 1,2 29 ja 15000 18540 20050 20944
0581K00198 2 27 ja 15000 18100 19550 20400
0581K0051 1,5 18 ja 15000 11925 12875 13430
0581K0058 1 14 ja 15000 9350 10100 10540
0581K0065 3,5 27 ja 15000 19525 21050 21930
0581K0095 3,5 24 ja 15000 17425 18775 19550
0581K0214 1 14 ja 15000 9050 9775 10200
0581K0241 2,5 23 ja 15000 15875 17125 17850
0581K01117 1,5 22 ja 15000 14325 15475 16150
Sum m a intäkter 195000 197790 213450 222564
Index 101 100 107 111

1 lott

F= Förrättningslantmätare, B= Biträdande handläggare
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Fastighetsregleringar

Jämförbara med normalpris 4

 

Aktnr 2 berörda Fältarb. Oskadl. Prövn. Norm alpris 1998 års  taxa 2001 års  taxa 2002 års  taxa
< 0,3 ha
F B

0581K1109 0,5 4 nej ja 6000 2875 3100 3230
0581K0154 1,5 16 nej ja 6000 11025 11900 12410
0581K0166 1 10 nej ja 6000 6950 7500 7820
0581K0176 0,5 9 nej ja 6000 5875 6350 6630
0581K01216 1 6,5 nej ja 6000 4850 5225 5440
Sum m a intäkter 30000 31575 34025 35530
Index 95 100 107 111

F= Förrättningslantmätare, B= Biträdande handläggare

Fastighetsregleringar

Jämförbara med normalpris 3
Aktnr 2 berörda Fältarb. Norm alpris 1998 års  taxa 2001 års  taxa 2002 års  taxa

< 0,5 ha
F B

0581K01142 0,5 27,5 ja 13000 16975 18375 19210
0581K01157 1 11 ja 13000 7550 8150 8500
0581K0182 1 15 ja 13000 9950 10750 11220
0581K0186 1 12 ja 13000 8150 8800 9180
0581K0159 1,5 17,5 ja 13000 11925 12875 13430
0581K01123 1 12,5 ja 13000 8450 9125 9520
0581K01148 1 12 ja 13000 8150 8800 9180
0581K0147 0,5 13,5 ja 13000 8575 9275 9690
0581K0149 1 11,5 ja 13000 7850 8475 8840
0581K01108 1 19 ja 13000 12350 13350 13940
0581K01110 1 17 ja 13000 11150 12050 12580
0581K01135 1 22,5 ja 13000 14450 15625 16320
0581K0153 1 21,5 ja 13000 13850 14975 15640
0581K0243 0,5 11,5 ja 13000 7375 7975 8330
0581K0247 0,5 16 ja 13000 10075 10900 11390
0581K01146 0,5 8,5 ja 13000 5575 6025 6290
Sum m a intäkter 208000 162400 175525 183260
Index 122 100 107 111

F= Förrättningslantmätare, B= Biträdande handläggare
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Avstyckning av nätstationer utom plan
Aktnr Areal F B Fältarb. 1998 års  taxa 2001 års  taxa 2002 års  taxa

0581K01114 98 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K01125 219 0,5 14 ja 8875 9600 10030
0581K01131 124 0,5 10 ja 6475 7000 7310
0581K01192 52 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K01195 80 0,5 9,5 ja 6175 6675 6970
0581K0195 60 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K0197 47 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K01198 41 0,5 11 ja 7075 7650 7990
0581K01223 86 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K017 107 0,5 15,5 ja 9775 10575 11050
0581K0184 72 0,5 12,5 ja 7975 8625 9010
0581K0193 128 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
Sum m a intäkter 91200 98625 103020
Index 100 107 114

F= Förrättningslantmätare, B= Biträdande handläggare
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Avstyckning av nätstationer inom plan
Aktnr Areal F B Fältarb. 1998 års  taxa 2001 års  taxa 2002 års  taxa

0581K0110 76 0,5 14,5 ja 9175 9925 10370
0581K01103 540 0,5 11,5 ja 7375 7675 8330
0581K01104 78 0,5 11,5 ja 7375 7675 8330
0581K01106 67 0,5 11,5 ja 7375 7675 8330
0581K0111 88 1 14 ja 9350 10100 10540
0581K01112 99 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K01113 82 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K01115 68 0,5 11 ja 7075 7650 7990
0581K01116 89 0,5 13 ja 8275 8950 9350
0581K0112 70 1 12,5 ja 8450 9125 9520
0581K01126 62 0,5 10 ja 6475 7000 7310
0581K01127 71 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K01129 83 0,5 12,5 ja 7975 8625 9010
0581K0113 113 0,5 16,5 ja 10375 11225 11730
0581K01130 121 0,5 13 ja 8275 8950 9350
0581K01136 76 0,5 11 ja 7075 7650 7990
0581K01137 38 0,5 11 ja 7075 7650 7990
0581K01177 76 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K01178 65 0,5 10,5 ja 6775 7325 7650
0581K01179 41 0,5 9,5 ja 6175 6675 6970
0581K0118 580 1 13 ja 8750 9450 9860
0581K01180 151 0,5 10 ja 6475 7000 7310
0581K01185 75 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K01188 30 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K0119 81 0,5 15,5 ja 9775 10575 11050
0581K01191 59 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K01193 208 0,5 10,5 ja 6775 7325 7650
0581K01194 75 0,5 10,5 ja 6775 7325 7650
0581K0120 51 1 15,5 ja 10250 11075 11560
0581K01208 101 0,5 11 ja 7075 7650 7990
0581K01209 76 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K0121 76 0,5 15,5 ja 9775 10575 11050
0581K01210 76 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K01211 78 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K01212 98 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K01213 76 0,5 11 ja 7075 7650 7990
0581K01219 94 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K0122 114 1 15 ja 9950 10750 11220
0581K01220 80 0,5 12 ja 7675 8300 8670
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Avstyckning av nätstationer forts.
Aktnr Areal F B Fältarb. 1998 års  taxa 2001 års  taxa 2002 års  taxa

0581K0123 65 1 14 ja 9350 10100 10540
0581K01128 111 0,5 13 ja 8275 8950 9350
0581K0133 74 0,5 16 ja 10075 10900 11390
0581K014s 35 1 14,5 ja 9650 10425 10880
0581K015 69 0,5 14,5 ja 9175 9925 10370
0581K016 51 1 14 ja 9350 10100 10540
0581K018 71 1 14,5 ja 9650 10425 10880
0581K0187 108 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K0188 181 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K019 225 1 14,5 ja 9650 10425 10880
0581K0190 154 0,5 11,5 ja 7375 7975 8330
0581K0194 98 0,5 12 ja 7675 8300 8670
0581K01187 822 0,5 15,5 ja 9775 10575 11050
0581K0142 107 0,5 15 ja 9475 10250 10710
0581K0198 228 0,5 13,5 ja 8575 9275 9690
0581K0199 234 0,5 11 ja 7075 7650 7990

um m a intäkter 402850 488725 511360
Index 100 107 114

F= Förrättningslantmätare, B= Biträdande handläggare
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BILAGA C
Intervjuer med kommunala lantmäterimyndigheter
Följande frågor ställdes till de kommunala lantmäterimyndigheterna, KLM:

1. Vilken timtaxa använder ni er av?
2. Vilket av de två systemen, fast pris eller löpande räkning använder ni er av?
3. Har ni egna prislistor förutom de normalpriser som lantmäteriet fastställt för olika

förrättningar?
4. I vilka situationer finner ni det lämpligt med fast pris?
5. När är det olämpligt med fast pris?
6. Är det något i den nuvarande taxan ni skulle vilja ändra på?
7. Täcker intäkterna era utgifter?
8. Skulle intäkterna se annorlunda ut om ni använde bara fast pris?
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Kommunala lantmäteriet Linköping

Göran Pettersson 2002-04-18

1. Den för året fastställda taxan, dvs. 1020 kr/tim för förrättningslantmätare och
680 kr/tim för biträdande handläggare.

 

2. Ca hälften förrättningarna betalas med fast pris.
 

3. Linköpings kommun följer normalpriserna vi prissättning med fasta priser. Med
undantag från fastighetsreglering på landet, där man brukar lämna ett fast pris
om 17 000 kr i stället för 15 000 kr som blir för lite.

 

4. I normalfallen är det bra med fast pris, för att kunna behandla alla lika, även om
man i bland förlorar en tusenlapp och ibland tjänar en så blir det alltid samma
pris för sakägaren.

 

5. När man inte har kontroll över situationen och inte vet hur mycket det kan
komma att kosta i slutändan.

 

6. Nej, man har ju friheten att sätta fast pris eller låta bli, ser man att man inte
klarar av att lämna ett fast pris gör man inte det. Linköpings kommun har
fördelen att ha ekonomiska kartan i form av en flygbild, där de direkt kan se hur
terrängen är osv. och kan därför ganska lätt bedöma om ärendet kommer att bli
komplicerat eller inte. Det fasta priset lämnas på det man kommit överens om,
dyker det upp något annat under tiden t.ex. gränsutsättning måste man tala om att
det fasta priset inte längre gäller. Reglerna för fastighetsreglering borde vara
olika inom och utom plan.

 

7. Det har gått bra.
 

8. Nej, det är ett gränsfall, 15 000 kr för en fastighetsreglering räcker inte på landet,
men i det stora hela är det bra.
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Kommunala lantmäteriet Växjö

AnnaBell Wasserman 2002-04-19

 

1. Den för året fastställda taxan 1020 kr för förrättningslantmätare och 680 kr
för biträdande handläggare.

 

2. Man använder sig till ca 50 % av fast pris. Det sista året har man gått över
mer till löpande räkning på större förrättningar för att kunna ge kunden ett
bättre pris. Där normalpriser går att använda följs dessa. Det är dock få
gånger använder de sig av det normalpris som avser fastighetsreglering under
0,3 ha för 6000 kr, eftersom det inte är vanligt med den typen av ärenden
utan mätning och utredning. Vid enklare ”städningsåtgärder” men som
innefattar mätning, när man ser att priset kommer att bli mindre än taxans 13
000 kr går man efter timtaxan. Om kunden absolut vill ha fast pris försöker
man ordna det.

 

3. Där man avstyckar fler lotter på en gång används en egen rabatterad taxa, där
priset är 6- 10 000 beroende på antalet lotter som läggs ut. Det förekommer
att de sätter fast pris på t.ex. s.k. hästfastigheter men ofta är det svårt att
bedöma så oftast går det på tid.

 

4. I normalfallen, under enkla förhållanden där det är lätt att göra bedömningar.
I de mest frekventa ärendena är det bra med saktaxa.

 

5. När det är oklart t.ex. hur lång tid mätningen kommer att ta eller en
utredning, är det bättre för kunden med löpande räkning.

 

6. Att registreringen sker på ett annat sätt. Statliga lantmäteriet som använder
sig av ”Trossen” täcker på så sätt kostnader som kommunala lantmäterier
aldrig kan göra.  Ibland kan man tycka att man höjer taxan med för små
belopp, det kan tyckas onödigt att bara höja taxan t.ex. 20 kr. Nu har
handläggaren mycket större frihet och kan bedöma mer själv än vad man
kunde med den tidigare taxan, det är bra.
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7. De första åren efter att man gick ifrån systemet med saktaxa, hade man svårt
att föra upp sin tid och man fick vissa problem. Men nu har man lärt sig att
föra upp sin tid.  Eftersom det byggs mycket i Växjö i dag så går det ihop sig.
Fastighetsbildningsdelen täcker sig självt precis.

8. Idag använder man sig av de fasta normalpriserna i taxan. Ärenden i tätorten
betalar sig. Man kan se tidigare arbete med nät och primärkarta som en
tidigare gjord investering som förenklar arbetet idag. Taxans fasta priser på
landsbygden använder man också, men uppfattningen är att dessa fasta priser
inte alltid täcker den faktiska nedlagda tiden. Fasta priser utöver de som
anges i taxan måste inkludera en post ”oförutsett”. Det kan vara svårt att
uppskatta hur mycket tid som krävs i olika ärenden. Skulle man använda sig
mer av fast pris skulle detta kunna ändra intäkterna.
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Kommunala lantmäteriet Malmö

Bo Arvidsson 2002-04-24

1. Den för året fastställda taxan 1020 kr för förrättningslantmätare och 680 kr för
biträdande handläggare

2. Oftast används timpris.

3. När man sätter fast pris använd normalpriserna. KLM hjälper till vid
upprättandet av planer och då används bygglovstaxan. Där man utgår från ett
grundbelopp på 36 kr och sedan ett justeringstal på det. Bygglovstaxan är lägre
än förrättningstaxan.

4. Vid exploateringsfastigheter och vid större förrättningar, dock inte när de är allt
för stora, men man måste göra en bedömning från fall till fall.

5. Aldrig egentligen, det är ju en vara som kunden köper, men om man inte har
kontroll är det olämpligt.

6. Nej, men Malmö kommun skickar räkning efter registrering.

7. Det är svårt att säga på rak arm, KLM ingår i en organisation med plan och
bygglovsprocessen, där ingår ca 20 % kommunbidrag, så de täcker 80 % i alla
fall.

8. Det går inte att säga på rak arm.
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Kommunala lantmäteriet Västerås

Carina Liljeroos 2002-04-24

1. 1020 kr/tim för förrättningslantmätare och 680 kr/tim för biträdande
handläggare.

2.  I ca 50 % av fallen används fasta priser.

3. De har inga prislistor förutom normalpriserna, men de sätter egna fasta priser
när det behövs, dvs. när kunden önskar.

4. Vid likartade förrättningar där man inte har någon osämja, rutinmässiga fall.

5. När det föreligger risk för tvist.

6. Det är bättre med fasta priser, så som det var innan, när man hade saktaxa,
det var mer rättvist

7. Det gick inte riktigt ihop sig förra året men det är svårt att säga vad det beror
på.

8. Ungefär samma. Men det beror ju på hur tuff man är i avtalen. När man hade
saktaxan tog man nog in mer på exploateringsområdena.



Fast pris på förrättningar

- 40 -

Kommunala lantmäteriet Uppsala

Peter Melin 2002-04-24

1. 1020 kr/tim för förrättningslantmätare och 680 kr/tim för biträdande
handläggare.

2. Löpande räkning är det som används mest

3. Det finns en lathund för länet 1999 kostade en avstyckning utom plan 18
000 kr, inom plan, 15 000 kr. 2001 ändrades priset utom plan till 15 000
kr och inom plan till 13 000 kr. Dessa priser har man sneglat på när man
satt fast pris men man har inte alltid använt dem.

4. I såna fall där man behöver en kalkyl, t.ex. byggprojekt vill kunna
kalkylera. När man har många tomter är behovet av fast pris större. När
man vill dela upp bostadsrätter i enstaka fastigheter och många är
inblandade är det bra att kunna säga från början vad det kommer att
kosta.

5. När det är svårt att ta fram ett fast pris, där man inte kan se hur
omfattande ett utredningsarbete kommer att bli. Om det kanske kommer
att bli tvister med många sammanträden

6. Det skulle vara bättre att återgå till de gamla, fasta priserna. T.ex. när
man avstyckar bostadstomter, där det kan slå mycket beroende på
omständigheterna och kosta olika mycket år från år och det bli inte
särskilt rättvist.

7. Ja

8. Det är möjligt att man skulle öka sina intäkter.



Fast pris på förrättningar

- 41 -

Kommunala lantmäteriet Östersund

Tom Bratheim 2002-04-24

1. 1020 kr/tim för förrättningslantmätare och 680 kr/tim för biträdande
handläggare.

2. Löpande räkning är det vanligaste. Man använder väldigt lite fast pris.

3. Det är bara normalpriserna som används.

4. Aldrig för kommunen, men det är bra för sakägarna att få veta i förväg vad det
kommer att kosta.

5. Det är svårt att säga i förväg hur mycket det kommer att kosta och säger man ett
pris som man inte kan hålla sig inom kan man inte kräva mer betalt av
sakägarna. I de väldigt enkla fallen brukar de erbjuda fast pris (6000 kr fallet)
och ibland vid 1-lottsavstyckningar inom plan.

6. Bra. Konstruktionen med två nivåer, förrättningslantmätare och biträdande
handläggare är bra

7. Ja, det gick ihop sig både i fjol och troligen även i år.

8. Tror inte det skulle vara så bra, men det beror ju på hur man sätter priset.
Förmodligen skulle man sätta högre pris för att vara säker på att täcka
kostnaderna.
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Kommunala lantmäteriet Sandviken

Sigurd Johansson 2002-04-25

1. 1020 kr/tim för förrättningslantmätare och 680 kr/tim för biträdande
handläggare.

2. Ca 70 % fast pris används.

3. Det finns ett samarbete mellan Gävle och Sandvikens kommunala
lantmäterier, en typ av lathund, men den listan skiljer sig mycket lite från
lantmäteriets normalpriser. I Sandviken följer man bara normalpriserna.
Avvikelserna är så små att man betraktar listorna som likvärdiga.

4. När det går att uppskatta hur lång tid ärendet kommer att ta.

5. När man inte kan uppskatta tiden

6. Det var ”redigare” förr när man direkt kunde tala om för sakägarna vad det
skulle komma att kosta, utan att vara osäker på om det skulle gå ihop sig
eller inte. Går det på något sätt att göra handläggningen på ett enklare sätt?
som det är nu är det mycket blanketter och formaliteter som ibland kan
kännas onödigt tidskrävande. Redovisningen är något som ofta tar mycket tid
och kostar.

7. Ja, det gör en avstämning vid varje förrättning och kollar upp hur mycket tid
som lagts ner på varje ärende. Oftast går det ihop men i enstaka fall har man
räknat fel.

8. Det skulle inte göra någon skillnad.
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Kommunala lantmäteriet Varberg

Benny Antonsson 2002-04-25

1. Den för året fastställda taxan 1020 kr för förrättningslantmätare och 680 kr
för biträdande handläggare.

 

2.  Löpande räkning är det som används mest.
 

3. Nej, det är bara normalpriserna i de fall där man använder fast pris.
 

4. T.ex. vid avstyckning inom plan, när man har kontroll över vad som ska
göras.

 

5. När man inte har ”grepp” om förrättningen. T.ex. när det är samfälligheter
inblandade som kan medföra mycket synpunkter och stora utredningar.

 

6. Man kan ju tycka att det är dyrt, men om man i slutändan av förrättningen ser
att det kanske blev lite väl dyrt brukar man jämka priset till sakägarnas
förmån.

 

7. Ja, men det beror på typen av förrättningar man har mycket av. Nu har de
väldigt mycket att göra och då måste de ju snabba upp processen för att
hinna med. Har man lite att göra kan det ju vara så att man tar det lite lugnare
och ärendet drar ut på tiden.

 

8. Nej, det är en bra nivå på det hela.
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Kommunala lantmäteriet Sundsvall

Mats Lindén 2002-04-26

1. Den för året fastställda taxan 1020 kr för förrättningslantmätare och 680
kr för biträdande handläggare.

 

2. Det är en förhandsfråga. Ofta försöker de lämna åtminstone en
förhandsuppgift. Så långt det går försöker man använda sig av fast pris,
men det mesta går ändå på tid i dag.

 

3. Nej, de följer lantmäteriets normalpriser.
 

4. När man kan överblicka förrättningen, där det är lätt att behandla
rättigheter. Det är bra att åtminstone grovt kunna lämna ett fast pris.

 

5. När man inte kan avgöra ärendets omfattning och där det är risk för
tvister.

 

6. I Sundsvall där man har mycket skogsfastigheter har man många små
områden som blivit avskurna från större fastigheter och som egentligen
inte har något riktigt värde. När sedan skogsmaskiner för bort
gränsmarkeringar som sällan är inmätta vid avverkningen. Det blir en
hög kostnad vid gränsbestämningen som måste göras och därför drar sig
många fastighetsägare för det, med följden att rättigheter och
inteckningar kan komma att äventyras. Där skulle man vilja ha mer
fastighetsvårdande åtgärder. Därför skulle det behövas bidrag för sådan
vård.

 

7. Ja, men inte mer
 

8. Det är svårt att säga, men det är utan tvekan bra för allmänheten.
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Kommunala lantmäteriet Stockholm

Lena Eriksson 2002-04-26

1. Den för året fastställda taxan 1020 kr för förrättningslantmätare och 680 kr för
biträdande handläggare.

 

2. Det är mest löpande räkning som används, det är det kunden vill ha.
 

3. Nej, det finns ingen lathund för länet. Ide fall de använde fast pris sneglar man
på normalpriserna.

 

4. När man har många likartade förrättningar som man kan hantera på samma sätt.
 

 

5. När man jobbar mycket i innerstaden har man ofta många rättigheter som är
komplicerade att reda ut, då är det nästan omöjligt att beräkna ett fast pris.

 

6. Timpenningen kan ibland kännas hög. Ibland vet man inte riktigt vad man ska ta
betalt för. Viss administration och förfrågningar ska man ju inte ta betalt för. När
ansökan lämnas till kommunen ska den vara komplett och det i kräver en del
utredningsarbete i ett tidigt skede. Det kan vara svårt att veta om man ska
debitera det eller inte. Vid skatteregleringar där sakägarna tjänar mycket pengar
så vore det bra om kommunen fick in mer pengar på det. Om man ställer det i
relation till hur värdefull produkten är för sakägarna. I såna fall kanske det skulle
vara bättre om kommunen tog betalt för ”mer än vad de egentligen gör”. Det blir
ju mycket orättvist mot de privatpersoner som vill stycka av en tomt i en förort.
Det skulle vara bra att ställa de två situationerna mot varandra och på det sättet
få det att gå ihop i slutändan.

 

7. Det brukar gå bra de täcker i alla fall ärendehanteringen, sedan har de ett
servicekonto som borde täckas av intäkter också. Regelbundna uppföljningar
görs. När man gick från saktaxa till timtaxa blev det bättre för kommunen.
Avstyckningar i innerstan är ofta komplicerade med byggnadstekniska
utredningar, där var det svårt att ta betalt innan. Men med timersättning blir det
mer rättvist eftersom sakägarna har chansen att hjälpa till själva och de som
strular till det får betala mer.

 

8. Vet inte, de har sån liten erfarenhet av fast pris. Risken finns att man skulle sätta
ett högre fast pris för att vara på den säkra sidan och det skulle ju inte vara bättre
för sakägarna. Där man skulle vilja ha mer fast pris som t.ex. på
skatteförrättningar, (när sakägare försöker slippa undan stämpelskatt genom att



Fast pris på förrättningar

- 46 -

föra över mark till en annan fastighet) skulle ju kunden givetvis välja det
billigaste alternativet som är löpande räkning.
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Kommunala lantmäteriet Karlskoga

Per Ljungström 2002-04-26

 

1. Den taxa som är fastställd för i år.

2. Det är mest löpande räkning som används, men fast pris ibland.
 

3. Det är inte alltid man följer normalpriserna, men man sneglar på dem, däremot
finns ingen egen prislista eller lathund. Man följer oftast normalpriserna och
lägger sedan på lite grann om man har mer arbete.

 

4. På de förrättningar där man kan använda normalpriserna.
 

5. Vid omfattande förrättningar kan det ibland vara svårt att göra bedömningar,
men det kan ändå vara bra att kunna erbjuda fast pris.

 

6. Tidersättningen är lite dåligt konstruerad med bara två nivåer, det borde vara tre
nivåer i stället. En extra utöver de andra två för hantlangning, det blir onödigt
dyrt med 680 kr för någon som är hantlangare vid mätning t.ex. Det verkar som
att många sakägare tycker att 1020 kr för förrättningslantmätare är ett bra pris,
men att 680 kr är väl för dyrt för biträdande handläggare.

 

7. Ja, det har blivit lättare att få det att gå ihop i och med tidtaxans införande
 

8. Det kan vara svårt att lägga sig på en bra nivå så det är svårt att säga.
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Kommunala lantmäteriet Helsingborg

Lennart Bovin 2002-04-30

1. Den för året fastställda taxan 1020 kr/tim för förrättningslantmätare och 680
kr/tim för biträdande handläggare.

2. Man försöker ha mycket fasta priser. Nu har man ca 50 %.

3. De följer normalpriserna i de fall de är tillämpliga, men har lagt till några
egna riktlinjer vid prissättning med fasta priser. T.ex. då man har
flerlottsavstyckning finns olika tumregler att 2-5 kostar si och så mycket och
10-25 kostar si och så mycket.

4. I alla fall. T.ex. vid städningsåtgärder bör man veta vad det kommer att
kosta. När man måste göra kalkylberäkningar t.ex. då man har många 20-30
tomter är det bra med fast pris så man kan kalkylera vad det kommer att
kosta. När man delar upp fastigheter. När man har fastighetsreglering och
avstyckning, de enkla fallen, spelar det inte så stor roll om man har fast pris
eller löpande räkning, det blir ungefär samma pris ändå.

5. Nej, inte mer än att det inte får vara för komplicerade fall så man tvingas ta i
i överkant.

6. Det är lite orättvist att de kommunala lantmäterierna ligger i centrum av
staden medan de statliga oftast ligger lite utanför. Det är väldigt stor skillnad
i hyra. De försökte få igenom egna lönestyrda kategorier, men det sa
lantmäteriet stopp till.

7. Ja, i stort sett. Det beror ju på hur man räknar kostnaderna.

8. Nej, det skulle inte vara någon skillnad. Man följer upp varje förrättning som
betalats med fast pris och ser hur många timmar som lagts ner på varje
förrättning. Det har visat sig att det ibland på småärenden bli lite dyrare med
fast pris och vid stora förrättningar har det oftast blivit billigast med löpande
räkning.
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BILAGA D
Intervjuer med statliga lantmäterimyndigheter
Dessa frågor ställdes till de statliga lantmäterierna, SLM:

1. Vilket av de två systemen, fast pris eller löpande räkning använder ni er av
och hur erbjuder ni fast pris?

2. Har ni egna prislistor förutom de normalpriser som lantmäteriet fastställt för
olika förrättningar?

3. I vilka situationer finner ni det lämpligt med fast pris?
4. När är det olämpligt med fast pris?
5. Är det något i den nuvarande taxan ni skulle vilja ändra på?
6. Täcker intäkterna era utgifter?
7. Skulle intäkterna se annorlunda ut om ni använde bara fast pris?



Fast pris på förrättningar

- 50 -

Statliga lantmäteriet Göteborg

Hans Järkeman 2002-05-07

1. 1020 kr/tim för förrättningslantmätare och 680 kr/tim för biträdande
handläggare.

2. Lite mer löpande räkning, men ungefär hälften.

3. Chefsområdet Västra Götaland- Hallands län har ytterligare normalpriser
utöver de som är satta av lantmäteriet. Avstyckning 0,5- 3 ha kostar 18 000-
23 000 kr och då man avstyckar ett område 3 – 10 ha kostar det 20 000-27
000 kr. Styckar man av 2-3 lotter kostar det 11 000 kr, 4-10 lotter 7 000 kr
och 11 eller fler lotter kostar 4 000 –6 000 kr. Men de är inte fastställda, så
det finns inget tvång att följa dessa.

4. När man inte är säker på vad förrättningen kommer att innehålla. Det är
viktigt att noga diskutera med sakägarna vad de vill ha gjort, så man vet det
innan förrättningen startas. Då kan man tidigt konstatera om det går att
använda normalpriserna eller om man måste göra tillägg.

5. När man inte vet vad förrättningen kan komma att innehålla

6. Huvudregeln är att man ska ta betalt för den tid som läggs ner på det enskilda
ärendet och det gör att den totala kostnaden för ärendet kommer att bero på
slumpen. Vem som handlägger, hur mycket arkivsökning det kan komma att
bli, vilket väder det är vid mätning. Det var bättre med sakersättningen. Där
var det mer rättvisa mellan sakägarna Men det skulle inte duga med bara den
gamla saktaxan, den måste vara mer flexibel än så, med tillägg för
rättigheter, samfälligheter osv. Så den blir med anpassad till det enskilda
fallet. Det ska inte slå på vem som handlägger, om handläggaren är oerfaren
blir det inte särskilt rättvist att ta betalt efter löpande räkning. Innan den
gamla taxan hade man en nyttoprincip där man helt enkelt tog betalt efter den
nytta sakägaren hade av förrättningen Om man tex. styckar av många tomter
är betalningsviljan stor och man går med plus

7. Inte riktigt, men det beror på att de har många nyanställda som är ovana.
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8. Nej, inte så stor skillnad ekonomiskt. Men arbetsmiljömässigt skulle det bli
skillnad, då man skulle slippa många funderingar och samtal.
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Statliga lantmäteriet Kalmar

Ingrid Arnesson 2002-05-07

1.  Den taxa som är fastställd av lantmäteriet för i år.

2. Mest fast pris används.

3. Ja, Jönköping-Kalmar län har en egen prislista. 2-3 lotter kostar 11 000 kr, 4-
10 lotter kostar 7 000 kr och 11 eller fler lotter kostar 4 000- 6 000 kr. Vid
fastighetsreglering om man har fler än två berörda inklusive mätning 4 000-
6 000 kr och utan mätning 3 000- 5 000 kr

4. När det är lätt att bedöma okomplicerade förrättningar

5. Vid komplicerade förrättningar.

6. Bra med enhetliga fasta priser i stället så man får det hela mer enhetligt, som
det ser ut i dag skiljer sig priserna mycket beroende på var någonstans i
landet man befinner sig. Många län har ju lathundar som kan variera mycket
i landet. Vad det slutliga priset kommer att hamna på, ska inte heller bero på
vilken handläggare man som sakägare råkar få.

7. Ja

8. Nej, men det är svårt att säga. Det beror ju på hur de fasta priserna sätts.
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Statliga lantmäteriet Kalix

Anders Öqvist 2002-05-14

1. Den för året fastställda taxan.

2. Löpande räkning är det som i första hand används (går först). Men när det
skickar ut bekräftelsen finns erbjudande om fast pris och det brukar de flesta
anta. Majoriteten väljer att anta det fasta priset.

3. Man går bara efter normalpriserna.

4. I s.k. normalförrättningar är det i alla fall bra för lantmäteriet. Det kan vara bra
även för kunden att veta vad det kommer att kosta. Även om det nog är så att
lantmäteriet får en liten vinst.

5. Vid större förrättningar när det kan finnas risk för överklagan, eller vid
tvångsåtgärder.

6. Nej, taxan fungerar bra. Som privatperson kan man tycka att det är väl dyrt,
eftersom det inte finns några subventioner som det gör i tex sjukvården

7. Ja en liten vinst har man gjort.

8. Det beror på hur man väljer att sätt priserna. 13 000 kr för avstyckning inom
planlagt område kan tyckas lite snävt i vissa fall, tex så finns det planlagda
områden i skärgården där man kan vara tvungen att åka båt i två timmar. Och
vissa gamla fritidsplaner som inte har något fungerande stomnät är svårare att
behandla än om det hade varit planlöst.
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Statliga lantmäteriet Karlskoga

Kennet Svensson 2002-05-14

1. 1020 kr/tim för förrättningslantmätare, 680 kr/tim för biträdande handläggare
med månadslön under 21 000 kr och 710 kr/tim för biträdande handläggare
med månadslön över 21 000kr.

2. I ungefär hälften av fallen använder man fast pris. Överenskommelsen är
alltid skriftlig. Samtidigt som man skickar ut bekräftelse på ansökan erbjuder
man ett fast pris och om kunden antar det skickar denne tillbaka pappret
påskrivet om han antar det fasa priset.

3. Det finns ett gemensamt underlag för Kronobergs och Blekinge län.
Avstyckning med mätning utom plan kostar 15 000 kr, inom plan 13 000 kr.
Avstyckning av 2-3 tomterna kostar 10 000 kr, 4 -9 tomter kostar 6 000- 7
000 kr, 10 eller fler tomter kostar 4 000 – 5 000 kr. Vid fastighetsreglering
med två inblandade fastigheter under 0,5 ha kostar 13 000 kr, upp till 3 ha
14 000 – 20 000 kr, Är det avstyckade eller överförda området större än 3 ha
görs en bedömning.

4. Vid ”planslakt” är det lämpligt med fast pris. I de allra flesta fall går det att
göra en bedömning av vad det kommer att kosta.

5. När man inte vet vad som ska göras, t.ex. om en ledningsrätt ska ingå. När
det är svårt att bedöma hur mycket det är att göra.

6. Timtaxorna är lite för höga, det vore bättre med lägre taxor och att man fick
mer tid på sig.

7. Ja

8. Nej, det blir ingen större skillnad intäktsmässigt när man har fasta priser
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Statliga lantmäteriet Örebro

Ulla Haglund 2002-05-14

1. 1020 kr/tim för förrättningslantmätare och 680 kr/tim för biträdande handläggare

2. Intäktsmässigt är det löpande räkning, eftersom de har många stora förrättningar.

3. Endast normalpriserna

4. När kunden önskar och man kan bedöma hur lång tid det kommer att ta. Det är
viktigt att tala om vad de betalar för

5. Vid stora förrättningar kan det vara svårt att bedöma tidsåtgången, men vill
kunden ha ett fast pris måste man försöka bedöma.

6. Det var bättre med saktaxan, där man även hade en nyttoprincip att vissa
förrättningar fick gå med vinst och andra med förlust och att det jämnade ut sig i
slutet. Nu är ju tanken att varje förrättning ska gå ihop.

7. Ja

8. Nej, inte alla förrättningar med fast pris går ihop sig, det gick sämre för dem med
saktaxan.
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Statliga lantmäteriet Falun

Ulf Lövgren 2002-05-14

1. Löpande räkning är vanligast, men en del fast pris förekommer. Man skriver
ofta ut ett kostnadsförslag med bekräftelsen. Borlänge och Falun kommun
gör mätningsjobben år dem så det är svårt att sätta fast pris, men de brukar
skicka räkning på 6000-700 kr för t.ex. avstyckning, men när de mäter själva
brukar de sätta fast pris.

2. Ja, de har egna normalpriser. Avstyckning utom plan kostar 15 000 kr och 1
000 kr rabatt om man är med och hantlangar själv. 2-3 avstyckade tomter
kostar 11 000 kr/tomt, 4-10 kostar 7 000 kr/tomt 11 eller fler avstyckningar
kostar 5 000 kr/tomt. Med mätning. Utan mätning kostar 10 000 kr inom och
utom plan , fastighetsreglering under enklare förhållanden kostar 6 000 kr
och krångligare förhållanden kostar  8 500 kr.

3. Det beror på vad kunden vill ha, det är även bra för lantmäteriet att veta vad
de har att rätta sig efter, man kan alltid tala om ungefär vad det kommer att
kosta utan att sätta fast pris.

4. När sakägare är osams och vid fastighetsbestämning, när man kan komma att
få problem att hitta gränser i skogen. Går man efter löpande räkning då kan
man lättare få dem att bli sams och jobba på.

5. Klara ut mer att det ska vara fasta priser och var. Inom plan är det sagt att
man ska ha fast pris, det vill SLM. För att det inte ska bli problem vid
överklaganden och för att man ska få färre överklaganden. Sätter man fast
pris måste man noga ange vad de betalar för, skriva mycket så det inte finns
något att överklaga. Nu mäter de med GPS så det blir inte lika orättvist när
man mäter på samma ställe efter att ett tidigare år gjort ”förarbeten”

6. Ja, ungefär. De måste ju få in till täckningsbidraget som ska täcka
överlantmätaren och LMV
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7. Ja, där man har kommunala mätare eftersom de har en lägre timtaxa på deras
mätare, å andra sidan är de ofta två stycken som mäter. När de använder sina
egna ingenjörer tar de ofta hjälp av sakägare.
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Statliga lantmäteriet Stockholm

Pia Mellander 2002-05-15

1. Använder i stort sett bara löpande räkning och erbjuder aldrig fast pris.

2. I de få fall man använder fast pris har man en erfarenhetslista att gå efter.

3. Vid större förrättningar, när man har många lotter. Annars blir administrationen
som ligger runt omkring för dyr med det system de har. Det kostar för mycket för
kunden i slutändan.

4. Alla, så som systemet är utformat

5. Nej

6. Ja, eftersom de går på löpande räkning betalar det sig ju direkt.

7. Det skulle nog jämna ut sig i slutändan så det skulle nog inte vara någon
skillnad.
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Statliga lantmäteriet Hudiksvall

Jan Gunnar Svärd 2002-05-15

1. Löpande räkning är vanligast. Oftast har man kontakt med sakägarna innan de
lämnar in ansökan och då diskuterar man priser. För övrigt så står det på
bekräftelsen att det går att begära fast pris.

2. Ja, de har en lista för länet.  Avstyckning utom plan kostar 15 000 kr, 2-3 lotter
kostar 11 000 kr/tomt, 4-10 lotter kostar 7 000 kr/tomt, 11 eller fler tomter kostar
5 000 kr/tomt. Vid fastighetsreglering kostar det 13 000 kr med två inblandade,
3-5 inblandade fastigheter kostar 2 500 kr extra, 8 eller fler inblandade kostar
2 000 kr extra

3. När man ser att man inte kommer att gå back på det. Det innebär extra
administration med fast pris som tar tid. Man måste skriva mer och anteckna när
bekräftelsen kommer tillbaka.

4. När man är osäker och det kan föreligga tvister. Vid större förrättningar, t.ex.
anläggningsförrättningar.

5. Nej, det fungerar bra i det stora hela.

6. Ja.

7. Nej, det skulle nog inte vara någon skillnad.
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Statliga lantmäteriet Katrineholm

Tommy Därnelid 2002-05-16

1. Fasta priser användes till ca 12 % förra året. Oftast anger man ett fast pris vid
bekräftelsen på ansökan.

2. Det är normalpriserna man använder, sedan går man även efter s.k.
erfarenhetstal.

3. När man har en klar bild över vad som ska göras och man har erfarenhet från
liknande förrättningar.

4. När man är osäker och när parter är inblandade som ska dela på kostnaderna.
Ofta har sakägarna sämre koll på vad som är vad i förrättningssammanhang än
vad man tror. T.ex. kan det vara svårt för dem att skilja på avstyckning och
fastighetsreglering.

5. Det skulle vara mer fasta priser, den gamla saktaxan var bättre.

6. Ja, i stort. Men det är inte alltid alla ärenden går i hop sig.

7. Ja, i alla fall när man får erfarenhet så man vet vilka priser man ska sätta.
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Statliga lantmäteriet Luleå

Åsa Söderholm 2002-04-24

1. Löpande räkning är det som är vanligast.

2. Norrbotten och Västerbotten har tillsammans egna normalpris, som fungerar som en
lathund vid prissättningen. Avstyckning inom plan, 13000 kr, avstyckning utom
plan, 15000 kr, fastighetsreglering mindre än 0,5 ha och med fältarbete 14000 kr,
utan fältarbete 9000 kr, godkännande av förrättning, 1500 kr, reglering med 2,3,4
berörda. 2 berörda med fältarbete < 4 ha 18 000 kr, utan fältarbete 12 000 kr.> 0 4
ha löpande räkning, men man kan ju ge fast pris ändå.

3. När man har enkla ärenden och när kunden önskar att få fast pris.

4. Vid tvångssituationer kan man aldrig bedöma hur lång tid det kommer att ta, när
man inte har något godkännande

5. Det skulle vara bättre med en nyttoprincip (saktaxa). Priset är alltid det som
diskuteras mest när länslantmätarna träffas. Det är frustrerande när man ser att man
kan göra saker billigt och man har en stor kundnytta och när man har en liten
kundnytta kan det bli komplicerat och ta lång tid. Det blir väldigt orättvist. Om man
har dålig kvalitet på myndigheten ska det inte behöva gå ut över kunden. Det vore
bättre med en saktaxa som man hade innan i stället, men det finns en tanke med det
att då har man inte samma press på sig som lantmätare. Frågan ska tas upp i
departementet på nytt. Kommunen väljer oftast löpande räkning då de vet av
erfarenhet att det blir billigast. Detta oftast när de ska göra planer Men vid enstaka
åtgärder ligger de ”rätt”, de skor sig inte på dessa.

6. Ja, men inte mer

7. Det är svårt att bedöma, det beror ju på var man lägger sig. Inte så stor skillnad.
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Statliga lantmäteriet Lidköping
Peter Helenius 2002-04-24

1. Fast pris används till 90 % inom kommunen.

2. Prislistor gemensamma för Västra Götalands och Hallands län finns, dvs. en
lathund där man försöker likrikta sig med varandra. Avstyckning av en
normaltomt, inom plan 13 000 kr, avstyckning utom plan med ett eller ett par
servitut 15 000 kr (+ ev. gemensamhetsanläggning eller liknande läggs på det
fasta priset så det brukar hamna mellan 15 000- 17 000 kr). Mindre enkla
regleringar med mätning 13 000 kr, utan mätning olika från fall till fall med 10
000 kr är fastsatt, aldrig använt 6000 kr priset. Större regleringar varierar med
från 14 000kr och uppåt.

3. I nästan alla fall.

4. Vid fastighetsbestämning, vid tvister och vid stora där man inte kan överblicka
riktigt vad som ska göras.

5. Inget

6. Ja, det har gått väldigt bra, man har bra koll när man har mycket fasta priser.

7. Nej, det är ett gränsfall, 15 000 kr för en fastighetsreglering räcker inte på landet,
men i det stora hela är det bra.


