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Lantmäterier i Norden – Dess organisationer och det nordiska samarbetet 

Sammanfattning 
Studiens syfte är att belysa  likheter och skillnader mellan de olika centralorganisationerna 
inom lantmäteri i Norden. Studien omfattar även det nordiska samarbetet för att skapa en 
djupare förståelse för hur länderna samarbetar inom lantmäteri.  

De nordiska ländernas centralorganisationer skiljer sig åt i uppbyggnad och arbetsmetoder. 
Fastighetsförändringar och den fastighetsrättsliga hanteringen är av lika stor vikt i samtliga 
länder som ingår i studien men hanteras på olika sätt. Danmarks centralorganisation består 
av tre styrelser. Privata aktörer utför förrättningar som sedan rapporteras till styrelserna för 
registrering. Organisationen är komplex på så vis att den inte är uppbyggd som en enda 
organisation, utan består av flera samarbetande parter. Finlands centralorganisation består av 
flera enheter, områden och avdelningar som styrs av direktörer. Organisationen är statlig där 
både förrättningar och inskrivning ligger inom centralorganisationens ansvar. Norges 
centralorganisation är statlig, med få arbetsområden och inriktningar. Inom organisationen 
hanteras kartor, inskrivning och fastighetsregistrering. Jordskifteretten, vilket är det 
domstolsväsen som utför stora och tvistiga förrättningar, så som jord-, skogsbruks- och 
samfällighetsförrättningar. Kommunerna utför de mindre och enklare förrättningarna, 
exempelvis fastighetsreglering inom detaljplan. Norges organisation går mot en privatiserad 
förrättningsprocess för att utveckla och förbättra lantmäteriförfarandet inom landet. Norges 
organisation är mindre i omfattning än de anda nordiska ländernas. Organisation består  av 
färre divisioner och saknar enheter. Sverige har en statlig centralorganisation som hanterar 
förrättningar och inskrivning. Organisationen baseras på olika divisioner som hanterar 
fastighetsbildning, fastighetsinskrivning och geodesi. 

Nordiskt samarbete förekommer mellan både centralorganisationerna och ländernas 
lantmäteriföreningar, vilka syftar till att stärka samhörigheten och gemenskapen mellan 
lantmätarna. Samarbetet möjliggör kompetensutbyte, yrkesmässig- och personlig utveckling. 

Centralorganisationerna i Danmark, Finland, Norge och Sverige skiljer sig från varandra men 
det finns ändå vissa likheter. Möjligheten att skapa en organisation som fungerar över 
länderna gemensamt begränsas av den nationella lagstiftningen. En gemensam 
centralorganisation kommer således inte att bildas och är inte heller syftet med det nordiska 
samarbetet.
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Land survey in the Nordic countries – It’s central organizations and the Nordic cooperation 

Abstract 
The purpose of the study is to highlight similarities and differences between the different 
central organizations for surveying in the Nordic counties. The Nordic cooperation’s will be 
examined to gain a deeper understanding for the cooperation between the countries.  

Denmark’s organization is consisted by several boards. Those who perform cadastral proce-
dure are private operators who report changes in property to the boards for registration. The 
organization is complex and difficult to get an overview of. The central organization of 
Finland is large and extensive, with multiple devices, areas and departments controlled by 
directors. The organization is owned by the state where both cadastral procedure and 
cadastre is within the central organizations responsibility. The central organization of 
Norway is owned by the state, with few work areas and specializations. They handle maps, 
cadastre and registration. It is Jordsifteretten who perform major ordinances and 
municipalities perform the minor. They are investigation whether the cadastral procedure 
should be private in order to develop and improve the surveying process in the country. 
Sweden like Finland has a central organization owned by the state who is handling cadastral 
procedure and cadastre. The organization is built in a number of different divisions that 
manage registration of property, cadastre and geodesy. In addition to the government offices 
are also municipal offices. In both the central organizations and in the countries different 
surveying associations are Nordic cooperation’s. Both seek to strengthen communion and 
enable exchange of expertise between the counties. 

The central organizations of Denmark, Finland, Norway and Sweden are different from each 
other, but there are still some similarities. The possibility to create an organization that works 
across the countries in common, is limited by national legislation. A unified central 
organization will therefore not be formed, nor is it the purpose of the Nordic cooperation’s. 
By mapping the central organizations an overview is created of the variations between the 
countries. But despite these differences succeed to get similar results in terms of surveying 
operations in the Nordic countries
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Förord 
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Nomenklatur 
ICT-tjänster = Information Communication Technology, är ett uttryck som ibland används 
istället för IT (informationsteknik). Detta eftersom det ibland kan anses inkludera mer än 
IT.1  
SDI-tjänster = Spatial Data Infrasturcture, är ett uttryck för geografisk information. 

Fylken = Län i Norge2 

Inspire = Infrastructure for Spatial Information in Europe, europeisk infrastruktur för geo-
data.3 

GIS = Geografiska informationssystem 

Geodata = Geodata är digital information, till exempel kartdata och registerinformation.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Svenska datatermgruppen, Informationsteknik IT  
2 Nationalencyklopedin, Fylke 
3 Geodata, Inspire 
4 Sveriges geologiska undersökning, Vad är geodata? 
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1 Inledning 
Nordens centralorganisationer inom lantmäteri ser olika ut både vad gäller struktur och upp-
byggnad. Genom en kartläggning av respektive lands organisation fås en uppställning som 
gör det lätt att se skillnader och likheter i strukturen över hur de arbetar. Lantmäteri har en 
lång tradition inom de nordiska länderna. Sveriges lantmäteriorganisation grundades redan 
år 1628, Norges år 1773, Finlands år 1812 och Danmarks är för oss oklart men ”Den danske 
Landinspektørforening” grundades år 1875.5 Arbetsområdena handlar om fastigheter nu 
precis som då, dock har arbetssätt och metoder förändrats över åren. Länderna strävar mot 
efter samma mål och resultat, men under olika förutsättningar. Exempelvis Norge som är ett 
litet land men med stor brist på lantmätare och samtidigt har problem med kvaliteten på 
gränser. Både Danmark och Norge har en större del av sjömätning och produktion av 
sjökartor än Sverige och Finland. Detta kräver en division som hanterar dessa områden, 
varken Sverige eller Finland är i behov av en sådan division inom 
lantmäteriet/lantmäteriverkets centralorganisation. Deras strukturer varierar såväl som 
ländernas storlek, kompetens inom branschen samt tillgång till arbetskraft. Genom 
samarbete mellan länderna skapas ett nätverk för kompetens- och kunskapsutveckling inom 
lantmäteri. Samarbetet främjar ländernas samhörighet inom branschen men även på det 
privata planet. Samarbete sker genom att de olika lantmäteriföreningarna träffas årligen och 
nätverkar, skapar nya kontakter samt utbyter erfarenheter. Även de olika 
centralorganisationerna inom lantmäteri träffas årligen för att utbyta kunskaper och 
kompetenser.  

1.1 Problemområdet  
Genom att veta mer om andra länders organisation kan Lantmäteriet i Sverige förbättras och 
utvecklas. Efter kontakt med ett flertal personer inom branschen upplevs att kunskap saknas 
om nordens övriga lantmäteriorganisationer. Detta trots att Sverige i vissa fall har ett nära 
samarbete med våra grannländer. Att använda sig av kompetensutbyte och låna personal från 
varandra skapas möjlighet att utveckla sina verksamheter. Samarbete mellan länderna ökar 
kunskapen om respektive land inom Norden. För att underlätta utvecklingen av, samt 
kunskap om, organisationerna skulle en sammanställning över de nordiska ländernas 
centralorganisationer upprättas. Då ländernas centralorganisationer är komplexa och skiljer 
sig från varandra skulle en sammanställning förtydliga och tillgängliggöra den kunskap som 
idag saknas. Genom att förstå varandras organisationer underlättas gränsöverskridande 
arbete, eftersom förståelse skapas för varandras organisationer, divisioner och de 
arbetsuppgifter som utförs under respektive division.  

5 Den danske Landinspektørforening, Foreningen. 
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1.2 Syfte  
Syftet med studien är att kartlägga nordens olika centralorganisationer inom lantmäteri och 
samarbetet mellan länderna. Kartläggningen av centralorganisationernas uppbyggnad och 
hur de fungerar ska belysa skillnaderna mellan länderna. Studien undersöker även samarbete 
mellan de nordiska länderna, i vilken utsträckning de samarbetar, vad samarbetet innebär 
samt hur samarbetet fungerar och vad det bidrar med till länderna.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur är nordens centralorganisationer inom lantmäteri strukturerade? 

• Vad innebär det nordiska samarbetet?  

• Hur samarbetar nordens centralorganisationer?  

1.4 Avgränsningar 
För att begränsa studiens omfattning avgränsas studien till att endast omfatta de organi-
sationer och aktörer som utför lantmäteriåtgärder på central nivå inom Norden. Studien 
avgränsas även till att endast omfatta Danmark, Finland, Norge och Sverige. Den valda 
avgränsningen beror på att de är våra nordiska grannländer och påminner om Sverige i både 
storlek och befolkningsmängd.  
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2 Metod 
Följande kapitel handlar om de metoder som ligger till grund för studien, och gör det möjligt 
att uppnå ett resultat. Vidare behandla studiens genomförande och tillvägagångssätt. Även 
hur urvalet av respondenter har skett. Samtliga delar av kapitlet bildar en utgångspunkt för 
studien och de metoder som sätter ramarna för arbetet. 

2.1 Metodval 
Metod är det tillvägagångssätt en studie följer för att nå ett visst resultat som sedan presen-
teras i en rapport. Valet av metod bör grundas i vilken typ av studie som ska utföras och på 
vilket sätt undersökningen är möjlig att genomföras. Det finns flera olika metoder att tillgå 
som alla har särskilda egenskaper vad gäller att söka information, behandla information och 
för att slutligen presentera det arbetsmetoden genererat. Att kombinera flera vetenskapliga 
metoder är möjligt och kan vara nödvändigt för att passa den typ av studie som ska utföras.   

Studien genomförs med en kvalitativ metod. En kvalitativ metod kännetecknas av att 
information och data har insamlats genom exempelvis intervjuer eller observationer. Genom 
metoden insamlas data samtidigt som den analyseras. Metoden omfattar ofta ett mindre urval 
än en kvantitativ metod. Med en kvalitativ metod försöker forskaren få en helhetsbeskrivning 
av forskningsobjektet.6   

Intervju är en undersökande metod som passar studier där det är svårt att hitta tidigare 
material för att besvara studiens problemområde och frågeställning. Den studie, som stora 
delar av rapporten kommer att ägnas åt, är en kartläggning och jämförelse av nordens 
centralorganisationer inom lantmäteri. Samtalsintervju, till skillnad från exempelvis enkäter, 
ger utförligare svar och leder till andra data som annars inte hade framkommit. En 
samtalsintervju innebär en interaktion mellan intervjuaren och respondenten. Vid en intervju 
reagerar respondenten på de frågor som ställs på flera sätt. Kroppsspråk, tonläge, 
ansiktsuttryck och om personen är bekväm med sin intervjuare ger mycket information som 
annars inte är möjlig att uppfatta.7 Intervju kan ske genom möte, via telefon samt över digitala 
medier. Försvarsattityd är något som kan uppstå vid intervjuer där intervjuaren och 
respondenten ser varandra. Respondenten kan uppleva intervjun som en besvärande 
situation där kroppsspråk, blickar, tonläge och attityd kan påverka samtalet i både positiv och 
negativ riktning. Under en telefonintervju kan endast tonläge, röstnyanser och ordval avgöra 
hur intervjuaren uppfattar situationen.8 
 Den valda metoden är semistrukturerad intervju. Enligt metoden används samma  frågor vid 
samtliga intervjuer där ordningsföljden varierar. Intervjumetoden möjliggör utvecklade frå-
gor och svar, det vill säga att det finns utrymme för både planerade och spontana följdfrågor. 
Ramarna för intervjun sätts enligt det manus som arbetats fram inför intervjun. Manuset 

6 Nationalencyklopedin, Kvalitativ metod.  
7 Esaiasson, G., Oscarsson, H. & Davidson, B. (2012). Metodpraktikan. s. 251 
8 Patel, R. & Davidson, B. (2010). Forskningsmetodikens grunder. s. 71 

3 
 

                                                 



Lantmäterier i Norden – Dess organisationer och det nordiska samarbetet 

utgör i stort de gränser intervjuaren bör hålla sig inom för att få så god kvalitet som möjligt 
på de samtal som utförs. Manuset används i alla intervjuer men gränserna är töjbara och kan 
anpassas något till varje enskild situation.9 

Empirisk vetenskap och teori är den vetenskap som grundas på erfarenhet, upplevda 
observationer av verkligheten och omvärlden. Empiri kallas den data och det underlag som 
bygger upp den teori som forskaren avser att studera. Det finns tre alternativa arbetssätt som 
forskaren kan utgå ifrån; induktion, deduktion och abduktion. En forskare som jobbar in-
duktivt har inte undersökt sitt forskningsområde i tidigare forskningar utan formulerar en 
teori utifrån det insamlade materialet. Detta gör att forskaren jobbar helt fritt från 
förväntningar, dock har forskaren i denna metod egna uppfattningar som färgar resultatet.10  

2.1.1 Reliabilitet och validitet 
En studies pålitlighet och giltighet är viktig för det avgörande resultatet. Reliabilitet och 
validitet vid kvalitativa studier påverkar hela forskningsprocessen och beskriver 
forskningens, datans, och resultatens tillförlitlighet. 

Reliabilitet betyder pålitlighet. Det innebär att någon annan, vid ett flertal tillfällen, ska kunna 
göra om samma studie med samma instrument och nå fram till samma resultat. Ett annat 
krav är validitet, studiens giltighet det vill säga dess korrekthet. Korrektheten hotas av alla de 
felkällor som ligger bakom vad som är korrekt observation av världen och vad som är falskt. 
Den mänskliga uppfattningsförmågan samt individuella kunskaper och färdigheter bidrar till 
förekommande variationer i en forskning.11 

Enligt Patel, R. & Davidson, B. (2010) är hög reliabilitet ingen garanti för hög validitet, ”Låg 
reliabilitet ger låg validitet” och ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig 
validitet”. 

Ett exempel på reliabilitet är om en forskare observerar en mätning med samma resultat ett 
flertal gånger får mätningen hög reliabilitet. Om en annan forskare går ut och gör samma 
mätning och får samma resultat har den fått ännu högre reliabilitet. Det vill säga att en 
mätning eller en observation får högre reliabilitet om en annan forskare eller observatör får 
samma resultat vid samma typ av observation.12 

Vid kvalitativ forskning används ofta validitet som ett begrepp och definition för kvaliteten 
på en studie. Anledningen till detta är att vid exempelvis intervjuer som utförs enligt den 
kvalitativa genren kan skifta i datainnehållet. Oavsett om samma frågor ställs om och om 
igen till samma personer, eller till nya deltagare kan nya svar dyka upp. Men vid en kvalitativ 
intervju är utvecklade svar med flera riktningar positivt, inte bara för datainsamlingen utan 

9 Hartman, J. (2004). Forskningsmetodikens grunder. s. 151  
10 Patel, R. & Davidson, B. (2010). Forskningsmetodikens grunder. s. 18, 23-24 
11 Ibid s. 145-148 
12 Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. s. 122 
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för hela studiens och forskningens utformning och resultat. De utvecklade svaren gör att 
forskaren får en djupare intervju och bättre substans i datainnehållet.13 

Det finns många olika typer av validitet. En typ av validitet är kommunikativ validitet. Denna 
bygger på att forskaren pratar med andra för att bekräfta giltigheten i sina tolkningar och 
observationer. Den typ av validitet som bygger på att kunskapen bedöms utifrån om den kan 
bidra till att forskaren uppnår önskat resultat kallas för pragmatisk validitet.14 

2.2 Urval 
De länder som studeras valdes eftersom de utgör våra närmaste grannländer samt att de ofta 
samarbetar i internationella sammanhang. De tillhör samma legala/administrativa familj.15  

För att hitta information om de olika ländernas centralorganisationer inom lantmäteri har 
sakkunniga inom branschen kontaktats och intervjuats. De personer som har utgjort studiens 
urval har på något sätt kunskap, anknytning eller tidigare anställning hos någon av de 
lantmäteriorganisationer som har undersökts. Ett nätverk av kontakter har skapats genom 
att respondenterna som utgjorde urvalet har rekommenderat oss att kontakta kunniga inom 
branschen. De har även själva kontaktat personer som besitter kunskaper inom ämnet för 
vår räkning. Nätverket har bidragit till att hjälpa oss med att kunna besvara frågeställningen 
som studien bygger på.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Studien påbörjades med att en problemformulering som sedan utgjorde frågeställningen 
formulerades. För att komma igång med arbetet upprättades en arbetsplan för att få struktur 
som utgjorde rapportens skelett. För att samla in information söktes sakkunniga personer 
upp för intervju. Tidigt i arbetsprocessen formulerades intervjufrågor som omfattade valda 
delar ur problemformuleringen för att kunna besvara projektets huvudfråga. Flertalet mejl 
författades och skickades till samtliga länders lantmäterihuvudkontor. Mejl skickades även 
till valda kontaktpersoner för att ta del av deras kunskap och sakkunnighet. Hemsidorna för 
nordens olika centralorganisationer inom lantmäteri undersöktes grundligt för att hitta 
relevant information. Hemsidorna bidrog till att skapa en allmän förståelse för de olika 
ländernas organisation.  

Mejlsvarens innehåll var varierande, vissa gav inte någon information alls medan andra hade 
bifogade avtal, dokument, länkar och förslag till rapporter att läsa.  

Intervju bokades med Lars Jansson, Samhällsbyggarna, om det nordiska samarbetet mellan 
lantmäteriföreningarna. Under intervjun följdes manuset till viss del, formen var 
semistrukturerad och var utformad mer som ett samtal med respondenteten. Anteckningar 
fördes under samtalet som även spelades in för att sedan raderas efter transkribering av 

13 Patel, R. & Davidson, B. (2010). Forskningsmetodikens grunder. s. 106 
14 Fangen, K. (2005). Deltagande observation. s. 256-265 
15 Newman, P. & Thornley, A. (1996). Urban planning in Europe. s. 28-29 
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intervjun. Kontaktuppgifter till kunniga personer i de nordiska länderna erhölls och 
kontaktades via mejl.  

Finland svarade med mejl där dokument bifogats. Även Norge svarade med mejl men 
bifogade inget material.  

Intervju bokades även med Maria Lodin, Kartverket, om den norska centralorganisationen 
och det nordiska samarbetet mellan centralorganisationerna. Även denna intervju var 
semistrukturerad och började med frågor om projektet och studiens innehåll för att sedan 
övergå till att följa manuset med de planerade frågorna. Intervjun gav  information om den 
norska organisationen och respondenten skulle även söka vidare och återkomma med 
ytterligare information som kunde vara till nytta för projektet. Anteckningar fördes under 
samtalet som även spelades in för att sedan raderas efter transkribering av intervjun. Efter 
intervjun mottogs information via mejl med bifogat material. 

Kontakt med Stefan Svensson, Lantmäteriet, togs. Han skickade material om både Sveriges 
organisation och det nordiska samarbetet mellan centralorganisationerna.  

Samtliga intervjuer har genomförts via Skype, vilket har varit ett väl fungerande hjälpmedel 
då fysiska intervjuer inte varit möjliga. 

2.4 Metoddiskussion 
Den valda metoden ansågs mest lämpad för att få fram information till studien. Den huvud-
sakliga anledningen till metodvalet är att det var svårt att samla fakta om problemområdet på 
annat sätt än att ta kontakt med sakkunniga inom området. Genom intervjuer fås vanligtvis 
en mer djupgående information än om enkätstudier hade genomförts. Då semistrukturerade 
intervjuer användes fanns möjlighet att ställa följdfrågor och lägga till ytterligare frågor än de 
planerade. Att använda en intervjubaserad metod var ett bra val eftersom det hade varit svårt 
att få fram relevant information med en annan metod. Det som hade kunnat ändras är 
intervjuernas struktureringsgrad.  

För att skapa reliabilitet i studien har vi intervjuat personer som arbetar eller har arbetet inom 
lantmäteriorganisationerna och som besitter en djupare kunskap inom det studerade 
området. Genom att vi har intervjuat olika personer som besitter liknande kunskaper har 
validitet uppnåtts. Studien bygger på information som stärkts upp från flera håll, intervjuer 
har kompletterats med annat material och liknande frågeställningar har ställts till olika 
personer både via mail och intervjuer för att bekräfta data och information.  

Det mest positiva med metoden har varit att få ta del av personernas kunskaper samt att de 
har hjälpt till med att hitta fler kontakter som bidragit till studien. Tanken var att hinna med 
platsintervjuer, då respondenterna befann sig geografiskt långt bort fick intervjuer via Skype 
genomföras. De största svårigheterna har varit att tolka texter, vad som är viktigt och relevant 
för studien. En annan metod hade kunnat vara att ringa istället för att maila, fördel med mail 
är att de kan vidarebefordras så att rätt person nås. Svårigheten med att ringa är att det är 
tidskrävande då endast en person kan ringas i taget medan ett mail kan skickas till flera. Ett 
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problem som har uppkommit är att de som mailats har misstolkat de frågor som ställts vilket 
har resulterats i att svaren har varit av varierande kvalitet. Ett annat problem som har uppstått 
är att det har varit lång väntan på svar från några av kontaktpersonerna. Att spela in intervju-
erna visade sig vara en bra arbetsmetod, då mycket information annars riskerade förloras i 
transkriberingsprocessen. Flera personer har uppgett samma information och därmed stärkt 
studiens reliabilitet.  

Frågeställningarna som har använts vid intervjuerna har besvarats, se bilaga A. Svarens 
omfattning har skilt sig från varandra på grund av att frågorna har utformats som öppna 
frågor och därmed gett utrymme för uttömmande svar. Vid intervjuerna har frågorna 
anpassats utifrån vilken befattning respondenten har samt vilken information som har 
saknats. Studiens generaliseringsgrad kan anses vara hög då studien skulle kunna genomföras 
på nytt med samma metod och få samma resultat. 

Källorna bedöms som pålitliga eftersom de flesta varit från respektive organisations hemsida 
eller sakkunniga inom organisationen. Om rätt personer inte hade hittats hade resultatet inte 
kunnat nås, då det inte finns mycket offentlig information att tillgå på annat sätt.   
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3 Organisationsteori 
En organisation ska vara anpassad till det som ska ske inom organisationen.16 Samarbete 
uppstår när flera människor ska lösa problem i grupp och nå gemensamma mål. För att för-
dela uppgifter och skapa strukturer i arbetsflödet är det nödvändigt att utforma regler och 
fungerande arbetsprocesser. Enligt Leavitt (1965), innehåller en organisation fyra 
grundläggande delar, vilka är: uppgifter, struktur, aktörer och teknologi. Delarna är beroende 
av varandra samt av att nätverken inom organisationerna fungerar.17  

En linjeorganisation är en organisation som följer en linje från generaldirektör via 
avdelningschefer till gruppledare. En linjeorganisation innebär att den som sitter ovanför en 
annan i hierarkin kan bestämma över den underlydande.18 De stabsfunktioner som finns 
inom en organisation hittas vid sidan av linjen eftersom de ofta har till uppgift att stötta 
ledningen i styrningen av organisationen. Denna typ av stab kallas för Mintzberg 
teknostruktur och har stort inflytande över arbetet som pågår inom hela organisationen. 
Staben har även till uppgift att tillhandahålla gemensamma funktioner eftersom de enskilda 
enheterna oftast inte är tillräckligt stora för att ha en person som utför dessa uppgifter, 
exempelvis personalavdelning och IT-stöd.19  

Genom att dela upp organisationen i regioner och avdelningar läggs fokus på vissa områden, 
vilket också ger möjlighet till specialisering och att individer blir bättre inom sitt område. 
Stabilitet uppstår när individerna vet vad de ska göra och har mer eller mindre fasta uppgifter. 
En organisationsstruktur kan utformas på olika sätt beroende av vilket beteende som vill 
uppnås inom organisationen. Avgränsningar och stabilitet kan även fungera negativt genom 
att det kan verka bromsande på utvecklingen. För att kunna hålla jämna steg med exempelvis 
konkurrenter krävs en ständig utveckling av organisationen.20  

En organisation kan ändra utseende från en tidpunkt till en annan om den genomgår en 
förändring, förnyelse eller förverkligar en ny innovation. Förändringens storlek och slag 
varierar och påverkar individerna inom organisationen på olika sätt. Det kan exempelvis 
handla om förändring av uppgifter, tekniker, mål och strategier. Organisationens 
beteendeprocesser, struktur eller kultur förändras och leder till att den interna organisationen 
ställs inför förändring mellan processerna och individerna som utför arbetet.21 Förändringar 
inom en organisation kan gå trögt och medföra motstånd från de individer som berörs av 
förändringen.22  

En funktionsbaserad indelning av en organisation innebär att alla uppgifter som liknar 
varandra samlas inom samma enhet. Några exempel kan vara att de är indelade i en enhet för 
geodesi och en för fastighetsbildning. Fördelar med denna typ av indelning är att 

16 Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2010). Hur moderna organisationer fungerar. s. 67-68 
17 Lindkvist, L., Bakka J. & Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori. s. 30 
18 Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2010). Hur moderna organisationer fungerar. s. 67-68 
19 Ibid, s.93-94   
20 Ibid, s. 70 
21 Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2010). Hur moderna organisationer fungerar. s. 413-414 
22 Lindkvist, L., Bakka J. & Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori. s. 296 
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förutsättningar för maximal specialisering ökar och att dubbelarbete undviks. Nackdelar är 
att det kan bli problem med samordningen mellan enheterna samt att bristande intresse och 
förståelse för de andra enheterna kan uppstå.23  

Mintzberg hävdar att alla organisationer något varierande består av fem huvuddelar, vilka är:  

• Operativ kärna där alla produktionsrelaterade aktiviteter som inköp och produktion. 
Här jobbar ofta handläggare och tjänsteutövare.  

• Mellanchefer, har ansvaret för att samordna produktionen och även att förmedla in-
formation både uppåt och neråt i den operativa kärnan. De som jobbar inom denna 
grupp är exempelvis avdelningschefer och kontorschefer.  

• Strategisk ledning, har det största administrativa ansvaret inom organisationen. Här 
finns den verkställande direktören med flera.  

• Teknostruktur är en grupp som inte ingår i produktionen men har hand om rutiner, 
internutbildningar med mera. Denna grupp är den som brukar inneha 
stabsfunktionerna.  

• Servicestrukturen är nödvändig för att organisationen ska fungera men ingår inte i 
produktionen exempel på de som ingår i denna grupp är städare, telefonväxel och 
löneutbetalning.24  

En divisionaliserad organisation är när de olika divisionerna inom en organisation drivs mer 
eller mindre som ett eget företag. Divisionscheferna har både beslutsmakt och ett 
resultatinriktat ansvar. Dessa organisationer är ofta mycket komplexa.25  

  

23 Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2010). Hur moderna organisationer fungerar. s. 76 
24 Ibid, s. 100-101 
25 Ibid, s. 108 
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4 Resultat 
Följande kapitel handlar om hur de nordiska ländernas centralorganisationer inom lantmäteri 
är uppbyggda. Organisationerna kartläggs och deras arbetsstrukturer förtydligas. Kapitlet av-
slutas med ett avsnitt om de nordiska samarbetena mellan centralorganisationerna samt 
mellan lantmäteriföreningarna, hur de fungerar och deras syfte.  

4.1 Danmark 
Det har under 2016 skett stora förändringar inom den Danska organisationen. Det som tidi-
gare var Geodatastyrelsen har nu delats upp i två nya separata styrelser, en ny Geodatastyrelse 
och Styrelsen for dataforsyning og effektivisering. Utöver dessa två styrelser finns även 
Digitaliseringsstyrelsen. Lantmäteriorganisationen i Danmark är komplex och innehåller flera 
olika typer av aktörer.26  

I Danmark hanteras många lantmäterianknutna uppgifter av privata aktörer, exempelvis 
utför de privata aktörerna alla fastighetsförrättningar. Därefter är det Geodatastyelsens 
uppgift att godkänna och registrera alla fastighetsförändringar. Datainsamling för 
kartläggning sker genom offentlig upphandling och utförs sedan av privata lantmäteriaktörer. 
Eftersom lantmäteriåtgärder ligger på privata aktörer finns inte möjlighet till 
myndighetsutövning så som tvångsåtgärder, utan dessa måste lösas i domstol eller i en 
kommitté. Kommittén är en arbetsgrupp vars uppgift är att hantera tvister gällande 
tvångsåtgärder.27  

4.1.1 Geodatastyrelsen 
Geodatastyrelsen är en myndighet vars uppgift är att registrera fastigheter och tillhandahålla 
pålitligt kartmaterial för både land och vatten.28 Geodatastyrelsen ansvarar även för 
navigering på danska, grönländska och färöiska vatten. Styrelsen sköter fastighetsregistret 
och registrerar förändringar i fastigheter. De hanterar även ekonomi som intäkter och 
beskattning.29  

Geodatastyrelsens organisation består av fyra divisioner, se Figur 4.1: 

⋅ Ejendomme og jura (Fastigheter och lag) 

⋅ Søkort Danmark og forvaltning (Sjökort Danmark och ledning) 

⋅ Arktis og søopmåling (Arktis och sjömätning) 

⋅ Ressourcer og IT (Resurser och IT) 30 

 

26 Reeberg, Sören 
27 Jansson, Lars 
28 Geodatastyrelsen, Mission og vision   
29 Ibid, Om oss  
30 Ibid, Organisation 
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Figur 4.1 Schematisk uppställning av Geodatastyrelsen. 
Källa: Geodatastyrelsen, Organisation 

4.1.1.1 Ejendomme og jura  
Divisionen har som uppgift att registrera förändringar i fastighetsindelningen på ett säkert, 
effektivt och noggrant sätt för att tillgodose allmänhetens behov. Geodatastyrelsen upprätt-
håller en landstäckande registrering av all fast egendom i fastighetsregistret (matriklen) som 
exempelvis belåning och beskattning av fast egendom. Registrets innehåll används som regi-
strerings- och administrationsunderlag av offentliga myndigheter. Detta sker genom att den 
privata lantmäteriaktören utför åtgärderna i fält för att sedan lämna över ärendet om 
fastighetsförändringarna för registrering i fastighetsregistret. Systemet utvecklades för att 
skapa mer effektiva processer och säkerställa tillgång till information för offentligheten. 
Divisionen fungerar även som en juridisk resurs för Geodatastyrelsen.31  

4.1.1.2 Søkort Danmark og forvaltning 
Divisionen Søkort Danmark og forvaltning har ansvar för att tillhandahålla geografisk data över 
havet samt navigeringssäkra kartor och sjökort. Divisionen registrerar dessutom förändringar 
av havsgränser samt säkerställer gränsernas kvalitet.32  

4.1.1.3 Arktis og søopmåling 
Divisionen Arktis og søopmåling kartlägger, kvalitetssäkrar och lagrar information om trygg 
navigering i vatten runt Danmark, Färöarna och Grönland. Divisionen har även till uppgift 
att upprätthålla och tillhandahålla data, kartor och information över Grönlands hav, hamn 
och kust. Syftet är att skapa en sammanhållen havsstruktur inom Geodatastyrelsens region.33  

31 Ibid, Ejendomme og jura  
32 Ibid, Søkort Danmark og forvaltning  
33 Ibid, Arktis og søopmåling  
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4.1.1.4 Ressourcer og IT 
Ressourcer og IT (informationsteknik) är en division som syftar till att stödja organisationen 
och effektiviteten inom olika yrkesområden. Divisionen består av två delar, Ressourcer och 
IT. Syftet med Ressourcer är att samordna och organisera de ramar och riktlinjer som 
Geodatastyrelsen arbetar efter gällande strategi, resurser, kompetens och arbetsklimat. 
Ekonomisk förvaltning och strategiska målsättningar styrs och tas fram  av Ressourcer, för 
att bland annat effektivisera de administrativa arbetsuppgifterna. Övriga organisatoriska delar 
som ingår är personaladministration, löner, kompetensutveckling, rekrytering, projektstöd 
samt strategisk utveckling och kommunikation.34 IT:s främsta uppgift är att upprätta och 
säkerställa ett effektivt och driftsäkert systemstöd med ändamålsenliga arbetsfunktioner. De 
delar av divisionen som lyder under IT är strategi-, arkitektur-, infrastruktur-, metod-, samt 
IT-standardisering, IT-säkerhet och IT-avtal. Även utvecklingsprojekt och 
digitaliseringsverksamhet faller in under IT.35  

4.1.2 Styrelsen for dataforsyning og effektivisering 
Styrelsen for dataforsyning og effektiviserings organisation förvaltar och tillhandahåller data samt 
gör den tillgänglig. Styrelsens områden är organiserat efter, se Figur 4.2: 

⋅ Grundlag (Underlag) 

⋅ Data 

⋅ Forsyning (Datadistribution) 

⋅ Anvendelse (Användning av data)36 

Styrelsen leds av en ledningsgrupp som består av en direktör och två vicedirektörer.37  

34 Ibid, Ressourcer ig IT 
35 Ibid 
36 Ibid, Organisation  
37 Styrelsen for dataforsyning og effektivisering, Direktion 
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Figur 4.2 Schematisk uppställning av Styrelsen for dataforsyning og effektivisering. 
Källa: Styrelsen for datadorsyning og effektivisering, Organisation 

4.1.2.1 Grundlag  
Inom området Grundlag finns tre enheter vilka är Geografiske referencer, Metode og teknologi och 
Ressourcer. Inom enheten Geografiske referencer ligger ansvaret för den geodetiska infra-
strukturen, metoder och standardisering av positionering samt utnyttjande av 
jordobservationer. De ansvarar även för kvalitet av höjd- och positionsmätningar, 
metodutveckling till kvalitetssäkring av data samt geodesi inklusive drift och underhåll av 
permanenta referensstationer.38  

Enheten Metode og teknologi ansvarar för standardisering, som har till uppgift att säkerställa 
datans överensstämmelse med den gemensamma offentliga standardiseringen. Enheten har 
hand om standardisering av verksamhetsarkitektur, IT-arkitektur, plattformsval, 
applikationsval samt IT-kontakter. Även koordinering av IT-kontakter, 
informationssäkerhet och kvalitetsledningssystemet ligger under deras ansvar.39  

Den tredje enheten är Ressourcer som ansvarar för strategisk-, ekonomisk- och 
verksamhetsledning. Andra ansvarsområden som ligger under avdelningen är HR och 
personaladministration, projekt, allmän juridisk rådgivning, trivsel och arbetsmiljö, intern 

38 Ibid, Geografiske referencer  
39 Ibid, Metode og teknologi 
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och extern kommunikation, fastighetsdrift och interna tjänster samt ekonomiadministrativa 
processer.40  

4.1.2.2 Data 
Inom området Data finns fyra enheter vilka är Geodata, Førvaltningsdata, Datasamarbejder och 
Arktis og forsvar. Geodata, ansvarar för inköp av flygfoto, satellitdata, sensordata och 
vektordata. De har även hand om gemensamma inköp av stora datamängder i samarbete 
med kommuner och försvaret. En annan uppgift som ligger inom Geodata- avdelningen är 
utveckling och prövning av nya teknologier och metoder för datainsamling, koordinering 
och kvalitetskontroll av Danmarks data.41  

Førvaltningsdata innehar ansvaret för hantering av ändringsförslag och ajourföringsdata, 
adressregistrering samt för danska ortsnamn.42  

Datasamarbejder hanterar nya och redan existerande samarbeten och kontakter med externa 
parter rörande kvalitetssäkring av data.43  

Arktis og forsvar har ansvar för samarbetsavtal med försvaret, produktion och ajourföring av 
topografiska kartor för Danmark, Grönland och Färöarna samt utveckling av nya metoder 
för visualisering. De har också som uppgift att agera stöd för räddningsmyndigheternas 
insatsområden. Enheten har även hand om den arktisk geografiska datainfrastrukturen, 
generalisering av grunddata för kartprodukter samt koordinering av internationella 
samarbeten.44  

4.1.2.3 Forsyning  
Inom detta område finns det tre enheter vilka är Databank, Datadistribution och Fællesoffentlig 
datadistribution. Databank är den enhet som har ansvar för IT-infrastruktur för databaser och 
databaserade verktyg samt databasadministration. De har ansvar för geodatabanken inklusive 
standardisering av modeller och processer inom databankerna. En annan uppgift som ligger 
under Databanken är att genom arkivet säkra historiska data samt hantera och tyda andras 
data för distribution.45  

Datadistribution ansvarar för affärsmodeller och avtal om distribution av data, koordinering 
av tjänster och produkter. De utvecklar och optimerar digitala gränssnitt och tjänster samt 
affärsmodeller och avtal om distribution av andras data. Ansvaret för Geodatainfo.dk ligger 
också på enheten för Datadistribution.46 Geodatainfo.dk är en offentlig sökportal för 
geodatatjänster.47 

40 Ibid, Ressourcer 
41 Ibid, Geodata 
42 Ibid, Forvaltningsdata 
43 Ibid, Datasamarbejder 
44 Ibid, Arktis og forsvar 
45 Ibid, Databank 
46 Ibid, Datadistribution 
47 Geodatainfo, Om geodata-info.dk  
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Fællesoffentlig datadistribution innehar ansvaret för etablering av ett nytt grunddata program. 
Operatörsansvaret för programmet innebär bland annat koordinering med andra register-
myndigheter och samarbete med de som brukar grunddatan. Ett annat ansvarsområde som 
ligger inom enheten är utveckling av nya affärsmodeller för datadistribution i samband med 
visning av andra data än grunddata samt koordinering av sammansatta tjänster.48  

4.1.2.4 Anvendelse 
Inom området Anvendelse finns två enheter vilka är Effektivisering och Politik og vækst. Effekti-
visering har ansvar för samordning av styrelsens aktiviteter och vägledning i 
grunddataprogrammet. En annan uppgift som ligger på enheten är samarbetsavtal kring data 
för fastighetsvärdering samt offentliga samarbeten kring nya digitala förvaltningslösningar 
samt etablering av förvaltningsorienterade datainfrastrukturer.49 

Politik og vækst ansvarar för kartläggning, analys och dialog om förvaltningsbehov för 
användning av data och infrastruktur. Andra uppgifter som enheten har hand om är analys, 
metodutveckling och dokumentation av affärs- och socioekonomiska effekter av data och 
digitalisering. De samordnar även verksamheter som rör rymden och satellitdata.50 

4.1.3 Digitaliseringsstyrelsen 
Digitaliseringsstyrelsen verkar för ett mer digitaliserat samhälle i Danmark. Syftet är att 
effektivisera, modernisera, öka produktiviteten samt skapa enhetlighet, både för allmänheten 
och den offentliga sektorn. För att den offentliga digitaliseringen ska fungera måste systemen 
vara utvecklade samt att användarna följer med i utvecklingen. Digitaliseringsstyrelsen 
främjar ett tillhandahållande av data mellan aktörer inom olika branscher.  Tillhandahållandet 
av grunddata skapar ett effektivt, standardiserat och moderniserat datautbud som är 
kvalitetssäkrat och kontrollerat för att alla ska kunna använda det.51  

4.1.3.1 Grunddata 
Danmarks digitala dataråvara fördelas över åtta olika program som innehåller grundläggande 
information om Danmark och de danska invånarna, se Figur 4.3. Grunddata är en del av den 
offentliga digitaliseringsstrategin som är ett samarbete mellan staten, regionerna och 
kommunerna. Myndigheter, företag och den privata sektorn använder grunddataprogram, 
vilka är tjänster som tillhandahåller kvalitetskontrollerad och uppdaterad data. Datan ska 
tillhandahållas från ett håll men kunna användas av alla, för att på så vis bidra till 
effektivisering och standardisering inom den offentliga sektorn. Den privata sektorn gynnas 
av grunddataprogrammet då det möjliggör tillväxt och ökad produktivitet för mindre 
företag.52  
 

48 Styrelsen for dataforsyning og effektivisering, Faellesoffentlig datadistribution 
49 Ibid, Effektivisering 
50 Ibid, Kontorsbeskrivelser 
51 Digitaliseringsstyrelsen, Om oss 
52 Ibid, Grunddatabestyrelsen og styregrupperne, Reeberg, Sören 
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Figur 4.3 Schematisk uppställning av Grunddata 
Källa: Grunddata, Hvad er grunddata 
 
Datamodellen har danska myndigheter skapat för att samla all grundläggande data och göra 
den tillgänglig på ett och samma ställe. Modellen är sammanhängande och datan distribueras 
sedan av Datafordeler.53  

Datafordeleren är en del av den digitala infrastrukturen i Danmark och är den datadistributör 
som lagrar och förmedlar grunddatan. Data kan fördelas enkelt, driftsäkert och effektivt mel-
lan den plattform som lagrar datan och användaren. Datafordeleren avser att gynna 
utveckling och tillväxt mellan privata företag och den offentliga sektorn. Datamängder och 
tjänster ska hållas tillgängliga oberoende av vilken aktör som använder informationen. Syftet 
är att skapa en stabil och säker digitalinfrastruktur där datan håller samma kvalitet och 
standard för alla användare. År 2015 började geografisk data fördelas genom Datafordeleren 
och år 2017 kommer systemet öppnas fullständigt.54  

Ejendomsdata innehåller information om försäljningspriser, värdebedömningar av egendom, 
registerinformation, energimärkning och statusrapporter. Även data över byggnader och 
adresser finns att tillgå i Ejendomsdatan. Tidigare har fastighetsinformation rörande mark, 
byggnader och bostäder registrerats på olika sätt i olika fastighetshandlingar. All fastighets-
data kommer att finnas tillgänglig på en och samma plats från och med år 2017.55  

Adressedata innehåller data över alla Danmarks registrerade adresser. Adressedata är viktig 
information för räddningstjänst, polis och transporter. Datan finns redan tillgänglig men 
behöver ständigt förbättras genom uppdatering, strukturering och administrativa 
uppdelningar.56  

Vand- og klimadata omfattar data för vatten, natur och klimat. Datan kan användas i syfte att 
exempelvis skapa och underhålla rekreationsområden eller möjliggöra och förbättra 
klimatskydd. Det har tidigare varit svårt att skapa en överblick över Danmarks vattendrag 
och sjöar då datan inte funnits samlad. Detta utvecklas nu med datafordelern då data över 
vattenflöden håller på att utarbetas tillsammans med en offentlig hydrologisk höjdmodell 
baserad på strömmar.57 

Geodata består av sammanhållen data över Danmarks geografi som nyttjas av myndigheter 
och  privata aktörer. Datan används bland annat för att skapa karttjänster och geotaggning, 

53 Grunddata, Datamodellen  
54 Datafordelerer, Om datafordelerer 
55 Grunddata, Fast ejendom 
56 Ibid, Adresser veje og omraader 
57 Ibid, Vand og klima 
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vilket innebär att knyta en geografisk punkt till något, exempelvis genom att koppla en bild 
till en position.58 

Persondata innehåller data om Danmarks invånare, såsom namn, adress, civilstånd, föräldrar- 
och medborgarskap. Det är viktigt att registret hålls uppdaterat och innehåller korrekta upp-
gifter för användarna. Datan ska gemensamt distribueras till kommuner, landsting och 
företag via Datafordelern från December 2016.59  

Virksomhedsdata innehåller data om företag, information om företagets ägare, ekonomi, antal 
anställda och dess geografiska läge. Datan ska vara av god kvalitet samt kunna användas till 
att föra statistik över de verksamheter som ingår i Virksomhedsregistret.60  

4.1.4 Private landinspektørfirmær 
Landinspektören inom den privata sektorn har i uppdrag att utföra 
fastighetsbildningsåtgärder i Danmark. De utför även andra uppgifter, bland annat 
besiktning, planering inför nybyggnation, rådgivning, design, kartutformning och GIS-
baserade tjänster. De har fem verksamhetsområden: 

⋅ Förrättningar 

⋅ Geografiska informationssystem 

⋅ Fysisk planering 

⋅ Tekniskt lantmäteri och kartläggning 

⋅ Bygg och fastighet 61 

4.1.4.1 Förrättningar 
När fastighetsförändringar ska genomföras förbereder landinspektören de handlingar och 
dokument som sedan används för att registrera förändringen som skett. Landinspektören 
registrerar inte själv dessa, utan det är Geodatastyrelsen som registrerar förändringar i det 
landsomfattande registret matriklen. De åtgärder som landinspektören utför är 
fastighetsbestämning, förändringar av gränser och nybildning av fastigheter i fält samt 
mätning.62 

Landinspektören noterar fastighetsförändringar och tillhörande dokumentation i det 
rikstäckande registret över fast egendom som handhas av Ejendomme og jura under 
Geodatastyrelsen. Landinspektören utför fastställning av gränser, mätningar, upprättar de 
handlingar som krävs för ärenden samt utför servitutsutredningar. De ska kontrollera att det 
finns bygglov, om det finns servitut eller andra rådighetsinskränkningar som belastar en 
fastighet. Utöver den egentliga dokumentationen inför registreringsarbete tillkallas ofta 
landinspektören vid exempelvis jordfördelning och expropriation. I samband med 

58 Ibid, Landkort og geografi 
59 Ibid, Personer 
60 Ibid, Virksomheder 
61 Praktiserende Lantinspektörers forening, Arbejdsområder 
62 Ibid, Matrikulaert arbejde 
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jordfördelning och expropriation kan landinspektören även medverka vid rådgivning, plan-
läggning och förhandling.63 

4.1.4.2 Geografiska informationssystem, GIS 
Utöver förrättningsarbetet har Landinspektören i uppgift att samla in, strukturera, lagra och 
bearbeta data för att sedan visualisera de georelaterade uppgifterna. GIS-datan kan användas 
till flera produkter i form av kartor eller andra visuella framställningar, både digitaliserade 
som analoga samt geografiska analyser och kartläggningar.64 

4.1.4.3 Fysisk planering 
Landinspektören medverkar också vid planering av markanvändning, som vid upprättande 
av planer. För att förverkliga större projekt, anläggningar och byggen krävs lokala planer med 
närmare bestämmelser om hur projektet ska genomföras samt enligt vilka regler bygg-
nationen får uppföras. Planerna ska också innehålla information om hur marken ska regleras 
för att passa det nya ändamålet.65  

4.1.4.4 Tekniskt lantmäteri och kartläggning 
Terrängen mäts in och  kartläggs av Landinspektören. De gör flera olika typer av kartor 
beroende av vilket behov som ska tillgodoses, som exempelvis vägkartor eller 
detaljplanekartor. Utöver kartverksamheten kan landinspektören även agera teknisk 
rådgivare och bistå med kunskaper vid byggnationer av olika slag och storlekar.66  

  

63 Ibid 
64 Ibid, Geografiske informationssystemer 
65 Ibid, Fysisk planlaegning 
66 Ibid, Teknisk opmåling og kortlaegning 
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4.2 Finland 
Det Finska Lantmäteriverket grundades år 1812 och har kontor på 37 orter runt om i landet 
med huvudkontor i Helsingfors. Organisationen består av en centralförvaltning och fyra 
verksamhetsenheter, se Figur 4.4: 

⋅ Produktionsenheten 

⋅ Centralen för ICT-tjänster (Information Communication Technology) 

⋅ Geodatacentralen 

⋅ Allmän förvaltning 67  

I Finland är det offentligt anställda förrättningsingenjörer som utför förrättningar.68 
Förrättningen verkställs av en förrättningsingenjör, och två goda män.69  

 
Figur 4.4 Schematisk uppställning av Finlands lantmäteriorganisation, Lantmäteriverket. 
Källa: Lantmäteriverket, LMV:s ledningshandbok 2015 
 
I Finland finns det ett flertal kommuner som själva hanterar fastighetsbildning inom stadens 
detaljplaneområde. Staden kan verkställa exempelvis klyvningar, fastighetsbestämning och 
servitut. Sker fastighetsbildning utanför stadens detaljplaneområde är det Lantmäteriverket 
som hanterar förrättningen.70 

4.2.1 Organisationens uppbyggnad 
Lantmäteriverket lyder under Jord- och skogsbruksministeriet och leds av en generaldirektör. 
Under generaldirektören lyder centralförvaltningen som har till uppgift att leda och utveckla 
verksamheten samt ansvara för att verksamheten är enhetlig, se Figur 4.4.71  

Under generaldirektören lyder fyra verksamhetsenheter. Direktörerna i varje 
verksamhetsenhet deltar i ett strategiteam. De har i uppgift att följa upp, hitta lösningar för 
att utveckla och förbättra samt bedöma utvecklingen inom sin verksamhetsenhet.72  

67 Lantmäteriverket, Verksamhet och uppgifter, Lantmäteriverket, Förvaltningen fyller 200 år 
68 Fastighetsbildningslagen 5§ ( 554/1995) 
69 Fastighetsbildningslagen 4§ (554/1995) 
70 Helsingfors stad, Fastighetsbildning, Vanda stad, Lantmäteritjänster, Halme. P, Fastighetsbildning i Finland – 
Benchmarking (2000) 
71 Lantmäteriverket, LMV:s ledningshandbok 2015, s.1 
72 Ibid 
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Varje resultatenhet har således en direktör som leder enheten och ansvarar för att uppnå 
Lantmäteriverkets mål. Direktören ansvarar också för organisering av arbetsuppgifter, att de 
utförs på ett effektivt och resultatinriktat sätt samt att hitta lösningar för att utveckla och 
förbättra verksamheten.73 

Den enda verksamhetsenheten som inte är indelad i resultatenheter är Geodatacentralen. Denna 
är istället indelad i avdelningar som leds av avdelningsdirektörer. Direktörerna ansvarar för 
att de mål som ställts upp för avdelningen uppfylls. De har också som uppgift att sköta av-
delningens samarbete internationellt, nationellt, med företag inom branschen samt för 
kommunikation och publikationer.74 

Under respektive resultatenhet finns ett flertal ansvarsområden som leds av underordnade 
chefer. Inom verksamheten för produktion kallas cheferna för processchefer. Även i denna 
del av organisationen arbetas det för att uppnå de mål som ställts upp för verksamheten. Det 
är chefens uppgift att se till att målen nås på ett effektivt och resultatinriktat sätt.75   

4.2.2 Centralförvaltningen 
Centralförvaltningen svarar för juridiska frågor, kommunikation, nationella ärenden samt intern 
revision. Centralförvaltningens direktörer utgör tillsammans med verksamheternas 
direktörer och geodatacentralens forskningsdirektör Lantmäteriverkets strategiteam. De har 
till uppgift att bistå generaldirektören vid ledningen av Lantmäteriverket.76 

4.2.3 Produktionsenheten 
Produktionsenheten vars verksamhetsområde omfattar hela landet leds av en överdirektör. Det 
är inom denna enhet som fastighetsbildningar, ägoregleringar samt inskrivningsärenden för 
fastigheter och allmänna kartverksarbeten hanteras. Enheten ansvarar för fastighetsregistret, 
lagfarts- och inteckningsregistret, fastighetsbildningsuppgifter, terrängdatabasen samt 
informationstjänsterna för ovan nämnda områden. Produktionsenheten består av sju 
resultatenheter vilka ansvarar för varsin av Lantmäteriverkets riksomfattande kärnprocesser. 
Dessa är PETO, ARTO, TJ, RETI, KIR, MARA och TIETO, se Figur 4.5. Direktörerna i 
dessa produktionsenheter är därmed kärnprocessägare och ansvarar för organiseringen och 
resultatet av sin enhets produktionsverksamhet inom hela landet.77  

Ledningsteamet inom varje resultatenhet består av direktören för resultatenheten, 
processcheferna samt processens utvecklingschef. De ansvarar för att processen inom 
enheten är effektiv, enhetlig samt håller hög kvalitet inom hela landet. Vid rekrytering och 
organisering av arbetsuppgifter ska teamet bistå direktören inom den aktuella 

73 Ibid 
74 Ibid 
75 Ibid s.2 
76 Ibid s.1 
77 Ibid s.13 
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resultatenheten.78 

 
Figur 4.5 Schematisk uppställning av Produktionsenhetens uppbyggnad. 
Källa: Lantmäteriverket, LMV:s ledningshandbok 2015 

4.2.3.1 PETO - Basförrättningsprocessen 
Denna resultatenhet innehar ansvaret för basförrättningar inom hela landet. Inom processen 
genomförs avtal som berör sakägare och fastigheter. En annan uppgift som också ligger inom 
processen är att avgöra ärenden som har med fastigheters rättigheter att göra. Exempel på 
basförrättningar är styckning (avstyckning), enskild vägförrättning och rågång (gräns-
utmärkning). Inom denna enhet finns åtta processchefer som ansvarar för produktionen 
inom sitt område.79 

4.2.3.2 ARTO – Värderingsförrättningsprocessen 
De huvudsakliga uppgifterna inom resultatenheten är fastighetsvärdering och beslut om 
ersättning. Inom processen består förrättningarna exempelvis av inlösningsförrättningar, 
klyvningar, landsvägs- och järnvägsförrättningar. Det är sex processchefer som ansvarar för 
produktionen inom sitt område.80 

4.2.3.3 TJ- Ägoregleringsprocessen 
Ansvaret för ägoregleringsverksamheten i hela landet ligger inom denna enhet. Exempel på 
förrättningar är sammanslagning av vattenområden, skogssamfälligheter, lokala 
vägförrättningar och nyskiften. Det finns tre processchefer som ansvarar för produktionen 
inom sina respektive områden.81 

4.2.3.4 RETI - Processen för upprätthållandet av författningsenliga register 
Enheten har till uppgift att upprätthålla fastighetsregister, köpeskillingsregister över 
fastigheter, register över enskilda vägar och köpvittnesregister. De deltar även i processen 
för upprätthållandet av byggnadsbeteckningar i befolkningsdatasystemet. Det är fem 
processchefer inom enheten som har ansvar för införandet i registerna och grundförbättring 
av fastighetsregistret inom sina respektive områden.82 

4.2.3.5 KIR - Inskrivningsprocessen 
Inom enheten ligger ansvaret för avgörandet av inskrivningsärenden som gäller fastigheter, 
underhåll och förbättring av lagfarts- och inteckningsregistret. Det är fem processchefer 

78 Ibid  
79 Ibid s.14 
80 Ibid s.15 
81 Ibid s.16 
82 Ibid s.17 
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inom enheten varav fyra ansvarar för avgörande av inskrivningsärenden. Den femte ansvarar 
för avgörande av krävande inskrivningsärenden på riksnivå. Processcheferna ansvarar för 
upprätthållande och förbättringar av lagfarts- och inteckningsregistret, inskanning och 
svenskspråkiga ärenden samt att ta upp ärenden till domstol.83 

4.2.3.6 MARA - Kärnprocessen för terrängdataproduktion 
Enheten innehar ansvaret för uppdatering av terrängdatabasen, höjdmodellen, flygfoto och 
laserscanning. Även inmätning av fixpunkter samt kartmaterial i både fysisk och digital form 
som baseras på terrängdata. Inom enheten finns fem processchefer  varav en ansvarar för 
flygfoto och laserskanning, inmätning av fixpunkter samt produktion av höjdmodellen. Tre 
processchefer har ansvar för uppdatering av terrängdata inom sina respektive ansvars-
områden. Den femte processchefen har ansvar för produktion av kartmaterial som baseras 
på terrängdata.84 

4.2.3.7 TIETO - Processen för informationstjänster 
Inom denna enhet ligger ansvaret för informationstjänster som Lantmäteriverket erbjuder 
till externa kunder. Även denna enhet har fem processchefer varav fyra har ansvar för 
organisering av kundservice inom sina respektive ansvarsområden. Den femte av 
processcheferna har ansvar för webbinformationstjänster, elektronisk överlåtelse av 
information samt kundservice på riksnivå. En av de fem processcheferna har ansvar för 
service på svenska.85 

4.2.4 Centralen för ICT-tjänster 
Verksamheten leds av en överdirektör och ansvarar för lantmäteriverkets 
informationssystem, informationsförvaltning, produktionens stödtjänster, 
informationstjänster samt genomförandet av utvecklingsprojekt, se Figur 4.6. 
Informationsförvaltningsbyrån lyder under överdirektören, de ansvarar för kontroll av 
informationsförvaltningen, för riskhantering, informationssäkerhet samt beredskap som 
berör de tjänster som produceras för Lantmäteriverket. Dock rapporterar de som ansvarar 
för säkerheten direkt till generaldirektören. De verksamheter som finns inom Centralen för 
ICT-tjänster är kundlösningar, teknologilösningar, ICT-produktionstjänster samt 
applikationstjänster. De har även till uppgift att producera ICT-tjänster för ämbetsverk och 
andra organisationer som innehar offentliga uppdrag.86  

83 Ibid s.18 
84 Ibid s.19 
85 Ibid s.20 
86 Ibid s.21 
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Figur 4.6 Schematisk uppställning av Centralen för ICT-tjänster. 
Källa: Lantmäteriverket, LMV:s ledningshandbok 2015 
 
Informationsförvaltningsbyrån lyder direkt under överdirektören och ansvarar för styrning, koor-
dinering och kontroll av informationsförvaltning samt för riskhantering, informations-
säkerhet och beredskap.87 

Resultatenheten för ICT-produktionstjänster har ansvaret för drifttjänster, grundläggande ICT-
tjänster, stödtjänster för informationssystem, driftsäkerhetens övervakningstjänster, arkiv- 
och informationssystem samt stöd- och sakkunnigtjänster inom produktion och för 
utveckling av verksamheten. Inom denna resultatenhet finns tre ansvarsområden vilka är 
ICT-stödtjänster, infratjänster och stödtjänster för produktion.88 

Resultatenheten för applikationstjänster har ansvaret för att säkerställa applikationernas drift och 
kontinuitet. Även förvaltning av datalager, elektronisk ärendehantering och för utveckling av 
informationssystem och tjänster. Det finns tre applikationstjänster inom enheten vilka är 
fastighets- och terrängdataproduktionsapplikationer, inskrivnings- och stödtjänstapplika- 
tioner samt webbtjänstapplikationer.89   

Resultatenheten för kundlösningar innehar ansvaret för ICT-tjänster för serviceproduktion till 
kundämbetsverk. Det som ingår i ansvaret är serviceavtal, ledning, kundrelationshantering 
och anskaffningar inom serviceproduktion samt uppföljning och rapportering av tjänster. De 

87 Ibid s.2 
88 Ibid s.21 
89 Ibid s.24 
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har även ansvar för den gemensamma arkitekturens datalager. Inom enheten finns tre 
ansvarsområden som är ICT-projekt, ICT-system och gemensamma lösningar.90 

Resultatenheten för teknologilösningar är en enhet som har ansvar för arkitekturenlighet, 
systemhelhetens kontrollbarhet och datasystemomgivningarnas enhetlighet samt förvaltning 
av leverantörer inom serviceproduktion mot kundämbetsverken. Den här enheten har tre 
ansvarsområden vilka är applikationsutveckling, databaser och rapportering samt 
applikationsmiljö.91 

4.2.5 Geodatacentralen 
Geodatacentralen leds av en överdirektör och har som uppgift att utöva vetenskaplig forskning 
och utvecklingsarbete inom geodata. Verksamheten utför även geodetiska grundmätningar 
och utgörs av fyra forskningsavdelningar samt en avdelning för SDI-tjänster (Spatial Data 
Infrasturcture), geografisk information, se Figur 4.7:  

⋅ Geodesi och geodynamik  

⋅ Geoinformatik och kartografi 

⋅ Fjärranalys och fotogrammetri  

⋅ Navigering och positionering 

Varje avdelning leds av en avdelningsdirektör.92  

 
Figur 4.7 Schematisk uppställning av Geodatacentralen. 
Källa: Lantmäteriverket, LMV:s ledningshandbok 2015 

90 Ibid s.22-23 
91 Ibid s.23 
92 Ibid s.2 
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4.2.5.1 Forskningsdirektör 
Forskningsdirektören lyder direkt under överdirektören och fungerar som överdirektörens ställ-
företrädare. Forskningsdirektören har till uppgift att representera geodatacentralen i 
koordinationsteamet och fungerar som forskningsprocessens utvecklingschef. Direktören 
innehar ansvaret för att värdera, utveckla genomförandet samt för den strategiska 
planeringen av forskningsverksamheten. Tillsammans med överdirektören har direktören 
hand om Lantmäteriverkets kontakter med nationella och internationella intressentgrupper.93 

4.2.5.2 Avdelningen SDI-tjänster 
Avdelningen ansvarar för uppgifter som enligt lag och förordning av infrastruktur för 
geografisk information har ålagts Lantmäteriverket. De innehar även ansvaret för 
stödtjänster och rådgivning för genomförande av infrastruktur för geografisk information.94 

4.2.6 Allmänna förvaltningen 
Verksamheten leds av en förvaltningsdirektör och hanterar personalstyrning, 
personaladministration, fastighetstjänster, stöd för ekonomistyrning, finansieringstjänster, 
juridiska ärenden och kommunikation inom Lantmäteriverket, se Figur 4.8. 
Förvaltningsdirektören leder även Lantmäteriverkets förhandlings- och avtalsverksamhet 
samt fastighetsförvaltning. Direkt under förvaltningsdirektören lyder kommunikation, 
juridiska tjänster och ett förvaltningsteam som ansvarar för arbetsskydd. Den största 
avdelningen är en resultatenhet för personal- och ekonomitjänster under ledning av en 
direktör.95 

 
Figur 4.8 Schematisk uppställning av den Allmänna förvaltningen. 
Källa: Lantmäteriverket, LMV:s ledningshandbok 2015 

93 Ibid s.25 
94 Ibid 
95 Ibid s.27 
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4.2.6.1 Resultatområdet för personal- och ekonomitjänster 
Detta resultatområde är den största inom förvaltningen och har fem ansvarsområden vilka 
är stöd för personalledning, lokalitetstjänster, ekonomiförvaltning, stöd för ekonomistyrning 
och finansieringstjänster. Personalledningen ansvarar för kompetensutveckling, personal-
juridik, arbetshälsa och säkerhet, personal- och löneinformation, arbetsgivar- och 
samarbetsverksamhet samt samordning av rekrytering och inskolning. Ansvarsområdet för 
lokalitetstjänster förvaltar alla serviceställens lokaler. Stöd för ekonomistyrning omfattar stöd 
för resultatstyrning, prissättning av avgiftsbelagd verksamhet samt styrning av 
upphandlingsverksamheten. Ekonomiförvaltningen ansvarar för hantering av utgifter, 
insamling av inkomster, bokföring och centraliserade resetjänster. Ansvarsområdet, stöd för 
finansieringstjänster hanterar forskningsfinansiering, andra samfinansieringsprojekt och 
finansiellt stöd till ägoregleringar samt centralen för ICT-tjänster.96 

4.2.6.2 Kommunikation 
Ansvarsområdet leds av en kommunikationschef och arbetar med utveckling av 
webbkommunikation,  översättnings- och språktjänster samt fungerar som konsult inom 
kommunikationsärenden. I arbetsuppgifterna ingår även grafisk planering och de tidningar 
som Lantmäteriverket publicerar samt är till stöd för marknadsföringskommunikation inom 
publikationsverksamheten.97 

4.2.6.3 Juridiska tjänster 
Ansvarsområdet leds av en jurist och har i uppgift att representera Lantmäteriverket och den 
Finska staten vid rättegång. Andra uppgifter som ligger inom området är beredande och 
framställning av förvaltningsklagan. Även besvara ärenden som berör 
skadeersättningsanspråk, bereda ärenden som berör centralförvaltningens beslut, utlåtande 
av förvaltningsklagan samt juridisk rådgivning.98 

 

96 Ibid s.28 
97 Ibid s.29 
98 Ibid 
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4.3 Norge 
Den norska centralorganisationen inom lantmäteri grundades år 1773 och har haft många 
olika namn. Numera heter organisationen Kartverket. Huvudkontoret ligger i Hønefoss med 
12 fylkeskartkontor (länskontor) runt om i Norge. Centralorganisationen tillhör staten och 
drivs under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Centralorganisationen består av 
fyra divisioner, se Figur 4.9: 

⋅ Geodesidivisjonen 

⋅ Landdivisjonen 

⋅ Sjödivisjonen 

⋅ Tinglysingsdivisjonen 99  

I Norge är det Kartverket som tillhandahåller kartor. Det finns vissa standarder för de 
kvalitetsnivåer som kartorna måste uppnå.100  

Kartverket har hand om Grunnboken, vilket är ett register över fastigheters rättigheter och 
skyldigheter. Registret är offentligt vilket innebär att allmänheten själva kan kontrollera vilka 
belastningar en fastighet har. Tidigare var dessa handlingar handskrivna och samlade i en 
bok, därav registrets namn.101  

Matrikkeln är ett nationellt register över Norges fastigheter som säkerställer att viktig 
fastighetsinformation finns tillgänglig samt hålls aktuell och pålitlig. Fastighetsregistret 
innehåller information om fastigheter och gränser som behövs vid planering, utveckling, 
användning och skydd av egendom.102  

 
Figur 4.9 Schematisk uppställning av Norges lantmäteriorganisation, Kartverket. 
Källa: Kartverket, Organisasjonskart. Lodin Maria 

99 Kartverket, Dette er Kartverket 
100 Lodin, Maria 
101 Kartverket, Grunnboken 
102 Ibid, Matrikkelen 
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4.3.1 Geodesidivisjonen 
Geodesidivisjonen leds av en direktör och har som uppgift att uppdatera grundkartan som ligger 
till grund för kartläggning, mätning, positionering och geodesi. I Ny-Ålesund på Svalbard 
finns ett observatorium som har en nyckelroll i arbetet med referensramar och det globala 
samarbetet om övervakning av jordklotet. Ett annat viktigt arbete som observatoriet har en 
stor roll i är att övervaka havsvattennivåer till följd av klimatförändringarna samt data som 
övervakar landhöjning, havsströmmar och jordens massbalans.103  

4.3.2 Landdivisjonen 
Landdivisjonen leds av en direktör och hanterar ärenden som rör fastighetsbildning. Stora 
fastighetsbildningsåtgärder genomförs av  domstol, Jordskifteretten medan mindre åtgärder 
utförs av kommunerna. Inom divisionen ligger ansvaret för uppdatering av Matrikkelen, som 
är det nationella fastighetsregistret, i samverkan med kommunerna. Det är kommunerna som 
har huvudansvaret för att föra in data i registret men det är Landdivisjonens uppgift att 
ansvara för drift, utveckling och förvaltning av registret. En annan uppgift som ligger på 
divisionen är att ajourföra och förvalta den nationella kartdatabasen. De har en viktig roll i 
samarbetet mellan kommuner och fylken (län). Inom divisionen finns även 12 
fylkeskartkontor som samordnar arbetet med geografiskinformation från de olika 
kommunerna.104 

4.3.3 Sjødivisjonen 
Sjødivisjonen leds av en direktör och är den enda verksamheten som är auktoriserad att 
producera sjökartor i Norge. Divisionen innehar även ansvaret för farvattenskildringar, 
information om tidvatten och havsströmmar. Kartverket ska genom sina kartor se till att 
användarna ska kunna segla tryggt och säkert vid kust och havsområdet inom Norges 
gränser. Det innebär att Sjødivisjonen har ett viktigt uppdrag med att samla in, förvalta och 
utveckla samt att göra informationen tillgänglig för allmänheten. De ansvarar också för den 
internationella sjökarttjänsten Primar som levererar elektroniska sjökartor till internationell 
sjöfart runt om i världen.105  

4.3.4 Tinglysingsdivisjonen 
Tinglysingsdivisjonens uppgifter motsvarar Lantmäteriets Fastighetsinskrivning i Sverige, 
beskrivs mer i avsnitt Division Fastighetsinskrivning.106  

Divisionen leds av en direktör och har i  uppgift att registrera fastighetsförändringar samt att 
förvalta och upprätthålla fastighetsregistret. Tidigare hade de lokala domstolarna ansvaret för 
inskrivning och registrering. Men under åren 2004-2009 överfördes uppgiften till Kartverket 
och år 2009 bildades Tingslysingsdivisjonen.107  

103 Ibid, Geodesisivisjonen 
104 Ibid, Landdivisjonen  
105 Ibid, Sjödivisjonen  
106 Lodin, Maria 
107 Kartverket, Tinglysingsdivisjonen 
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4.3.5 Jordskifteretten 
Vid större förrättningar är det Jordskifteretten som utför handläggningen.108 I Norge finns det 
34 Jordskifteretter och fem Jordskifteoverretter. Rätten skickar informationen om förrätt-
ningen till den lokala inskrivningsmyndigheten som sedan för in informationen i fastighets-
registret.109 

De förrättningar som sker genom Jordskifteretten har ett domstolsliknande förfarande. Alla 
beslut tas av Jordskifteretten och det är majoriteten i rätten som bestämmer utgången. I år 
har det skett förändringar inom Jordskifteretten, och de tillhör nu Lagmannsretten.110 

Domstolen fungerar som en problemlösare för tvister som berör fast egendom och panträtt 
i fast egendom. Enbart försvårade situationer gällande egendomsförhållanden hanteras av 
domstolen.111  

4.3.6 Kommuner 
I Norge är det kommunerna som har hand om mätarbetet. Landmålare är Norges mot-
svarighet till lantmätare. Det finns 428 kommuner i landet och kvaliteten på gränserna skiljer 
mycket från kommun till kommun. Många kommuner är små och det är svårt att få tag på 
arbetskraft med rätt utbildning, vilket betyder att bakgrund och utbildning kan skilja sig 
mycket. Det är en bidragande orsak till att kvaliteten skiljer sig mycket inom landet. Det finns 
inte reglerat i lag vem som ska utföra förrättningar och därför kan vem som helst anställas 
som förrättningsman. Även kostnader för förrättningar kan skilja sig mycket från kommun 
till kommun.112  

4.3.7 Privatisering 
Norge har tagit fram en rapport i vilken de har samlat in data från hela Europa där de har 
kartlagt vem som utför förrättningar. Om det krävs att företaget är auktoriserat, vad det finns 
för krav på den som utför förrättningar samt om lantmäteriet är  privat eller statligt. 
Rapporten har till syfte att vara vägledande för vilket steg Norge ska ta för att förbättra 
kvaliteten på lantmäteriverksamheten. I dagsläget finns ett lagförslag om att privatisera 
landmålarens uppgifter istället för att de ska ligga på kommunernas ansvar. En rapport av 
Europas lantmäteriorganisationer har upprättats, rapporten återfinns i Rapport europa.113  

108 Lodin, Maria 
109 Lande, K. (2015) Velkommen til Bergen, jordskiferetten og jordskifteoverretten   
110 Jordskiftedomstolane, Rettens sammensettning  
111 Ibid, Tema 
112 Lodin, Maria, Jansson, Lars 
113 Lodin, Maria 
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4.4 Sverige 
Den svenska lantmäteriorganisationen, Lantmäterimyndigheten, 
grundades år 1628. Huvudkontoret ligger i Gävle. Det finns 
94 lantmäterikontor, både statliga och kommunala, runt om 
i landet. År 1995 beslutade riksdagen att även kommuner har 
rätt att inrätta lantmäterikontor. År 1998 inrättades 37 
stycken, se Figur 3.10.114  

Organisationen består av 3 divisioner, se Figur 4.11: 

⋅ Fastighetsbildning 

⋅ Fastighetsinskrivning 

⋅ Geodata 115 

 
Figur 4.11 Schematisk uppställning av Sveriges lantmäteriorganisation, Lantmäteriet. 
Källa: Lantmäteriet, Organisation 
 
Lantmäterimyndigheten lyder under en styrelse och de direktiv som styrelsen upprättat. 
Myndighetens chef samt ordförande och ledamöter, som är utvalda av regeringen, sitter med 

114 Österberg, Tommy. Nordiska ombudsmannarapporter 1998-1999. (1999): S.51-62 
115 Lantmäteriet, Organisation, Lantmäteriet, Historia 

Figur 4.10 Kommunala 
lantmäterikontor 
Källa: Lantmäteriet 
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i styrelsen. Cheferna för de tre divisionerna ingår i en direktion som samverkar med 
generaldirektören.116  

4.4.1 Koncerngemensamma enheter 
Inom koncerngemensamma enheter jobbar de för att förverkliga ett myndighetsutövande 
som tar avstamp i hållbar utveckling. Svenska lantmäteriet har en särskild enhet som hanterar 
och arbetar med frågor gällande hållbarhet och hållbar utveckling. Enhetens uppgifter är att 
verka rådgivande samt att skapa en röd tråd av hållbarhet inom myndigheten.117 

Andra områden inom koncerngemensamma enheter är dokumentstyrning samt tjänste-
export.118 Enheten för dokumentstyrning har i uppgift att diarieföra överklaganden av 
exempelvis fakturor och domar.  Andra uppgifter inom enheten är utfärdande av intyg om 
innehav av fastighet, hantering av Lantmäteriets databas, tjänstetillsättningar och 
tjänsteansökningar samt individuella personalärenden som exempelvis tjänstgöringsbetyg. 
Även försäkringsfrågor, arbetsmiljö- och skyddsfrågor samt fackliga förhandlingar hanteras 
inom enheten.119  

Enheten för tjänsteexport inriktar sig på insatser som ska medverka till ekonomisk, ekologiskt 
och social utveckling samt för att bekämpa fattigdom i Sidas biståndsländer. Det är ett 
myndighetssamarbete som finansieras av Sida men även viss tjänsteexport bedrivs genom 
avtal med Swedesurvey AB.120 Tjänsteexport innebär stöd till samverkansländer där 
Lantmäteriet främst bistår med kompetens och spetskunskap. Tillsammans med Norge, 
Finland och Island har en nätverksgrupp bildats för utbyte av internationell tjänsteexport.121 

Det finns även centrala stödenheter som hanterar ekonomi, personal, utveckling och IT samt 
kommunikation. Stödenheterna besitter specialistkunskaper inom respektive område.122 

116 Ibid 
117 Lantmäteriet (2015), Verksamhetsberättelse 2015  
118 Lantmäteriet, Organisation 
119 Lantmäteriet (2015), Remissvar 2015 
120 Lantmäteriet, Tjänsteexport 
121 Lantmäteriet (2015), Verksamhetsberättelse 2015 
122 Ibid, Årsredovisning 2015 s 5 
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4.4.2 Division Fastighetsbildning 
Divisionen för fastighetsbildning är indelade i tre enheter vilka är En-
heten fastighetsbildningsstöd, region nordväst och region sydost, se Figur 4.13. 
Regionerna ansvarar för fastighetsindelningen, vilket innebär att 
divisionen beslutar om nya eller befintliga gränser, servitut, 
gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätter, se Figur 
3.12.123  

Enligt 1 kap. 1§ fastighetsbildningslagen (988/1970) innebär 
fastighetsbildning att fastighetsindelningen ändras, att servitut bildas, 
ändras eller upphävs, eller att ett byggnadsverk överförs från en 
fastighet till en annan. All mark i Sverige är uppdelad i fastigheter och 
för att förändra denna indelning krävs att en förrättning genomförs av 
lantmäterimyndigheten. Fastigheterna och dess förändringar 
registreras i fastighetsregistret som består av fem avdelningar; allmän-
, adress-,  byggnads-, fastighetstaxerings- och en inskrivningsdel.124  

4.4.2.1 Enheten fastighetsbildningsstöd 
Enheten är uppdelad i sex sektioner vilka är arbetsprocess, dokumenthantering, fastighetsekonomi, 
fastighetsrätt, geometri samt ledningsstöd. Sektionen för arbetsprocess ansvarar för att utveckla och 
skapa gemensamma förrättningsprocesser mot en mer digital förrättningsprocess. Sektionen 
för dokumenthantering utvecklar förrättningsprocessens dokumenthantering för en mer digital 
arkiveringsprocess. Sektionen för fastighetsekonomi utför uppdrag år skatteverket som innebär 
massvärdering av fastigheter. De ska också stödja  förrättningsorganisationen inom 
värderingsfrågor. Sektionen för fastighetsrätt arbetar för att få en mer enhetlig och effektiviserad 
rättstillämpning. Sektionen för geometri utvecklar kart-och mätsidan, för att gå mot en 
digitaliserad fastighetsbildningsprocess. Sektionen för ledningsstöd håller ihop den strategiska 
utvecklingen av divisionen för fastighetsbildning.125 Fakturahantering vid 
fastighetsbildningsverksamheten är dels kopplat lokalt till det kontor som utfört fastighets-
bildningen, dels till Lantmäteriets centrala ekonomiavdelning.126  

123 Ibid, Verksamhetsberättelse 2015 
124 Ibid, Årsredovisning 2015 s 57 
125 Ibid (2016), Organisation fastighetsbildning  
126 Ibid (2015), Remissvar 2015 

Figur 4.12 
Regionsuppdelning 
Källa: Lantmäteriet 
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Figur 4.13 Schematisk uppställning av Division Fastighetsbildning 
Källa: Lantmäteriet, Insikten 

4.4.3 Division Fastighetsinskrivning 
Division fastighetsinskrivning hanterar och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar och 
andra rättigheter, se Figur 4.14. Divisionen har också till uppgift att ta beslut om stämpelskatt. 
Enligt lag ska alla inskrivningsärenden hanteras på vissa inskrivningsdagar. Anledningen till 
detta är att skapa en ordning mellan de olika rättigheterna inom en fastighet. Alla ärenden 
som inkommer på en inskrivningsdag kontrolleras, ankomst stämplas, registreras och 
skannas. Alla ärenden tas om hand av en handläggare som granskar och gör de avvägningar 
som krävs för att ta fram ett beslutsförslag för ärendet. Innan ärendet avslutas och ett beslut 
tas ska en kontroll av beslutsförslaget mot handlingarna i ärendet göras. Alla ärenden som 
fått ett beslut på inskrivningsdagen registreras i Fastighetsregistret dagen efter. Alla 
handlingar arkiveras sedan i ett elektroniskt arkiv, medan originalhandlingarna samt beslut 
och faktura skickas till kunden.127 

127 Ibid (2013), Fastighetsinskrivning 2013 
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Fakturahantering vid fastighetsinskrivningsverksamheten sköts av Lantmäteriets enhet Back-
office. Enheten hanterar expeditionsavgifter, stämpelskatt och pantbrev.128 

 
Figur 4.14 Schematisk uppställning av Division Fastighetsinskrivning 
Källa: Lantmäteriet, Insikten 
 

4.4.3.1 Backoffice 
Enheten arbetar med support till exempelvis banker, mäklare och fastighetsägare både internt 
och externt med hantering och utskick av lagfarter, pantbrev, gravationsbevis. Även 
bokföring och redovisning av stämpelskatt och expeditionsavgifter samt handläggning av 
förlorade pantbrev hanteras.129  

4.4.4 Division Geodata  
Den tredje divisionen, Geodata, har ansvar för att lagra data och information över sveriges 
fastigheter men också landets geografi, se Figur 4.15. Denna information ska även hållas 
öppen och tillgänglig för alla. Lantmäteriet bär även ansvaret för att sammanställa landets 
kartdata och tillhandahålla registerinformation om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och 
befolkning. För att göra detta möjligt på en nationell nivå samarbetar lantmäteriet med andra 
myndigheter, organisationer och kommuner.130  

128 Ibid (2015), Remissvar 2015 
129 Lantmäteriet Insikten, Backoffice 
130 Lantmäteriet (2015), Verksamhetsberättelse 2015 
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Figur 4.15 Schematisk uppställning av Division Geodata 
Källa: Lantmäteriet, Insikten 
 

4.4.4.1 Verksamhetssamordning 
Enheten är uppdelad i tre sektioner vilka är utveckling, juridik samt standarder och specifikationer. 
Enhetens uppgifter är att stödja dessa sektioner samt även sektionerna för IT-kravställning, 
metodstöd och modelleringsledning. Verksamhetssamordningen upprättar och tillhanda-
håller omvärldsanalyser och omvärldsbevakning, verksamhetsutvecklingsplaner samt 
förvaltar Division Geodatas verksamhetsutvecklingsprocess.131 

4.4.4.2 Myndighetsuppdrag 
Enheten är uppdelad i tre sektioner vilka är produkter, tjänster samt IT och administration. Deras 
huvudsakliga uppgift är att försörja Försvarsmakten med geodata. Myndighetsuppdraget går 
ut på att tillhandahålla kartor i både digital- och pappersform. De ska även agera geosupport 
vid planering och genomförande av försvarsmaktens insatser. Enheten stödjer även andra 
myndigheter men i mindre omfattning, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Rikspolisstyrelsen och Regeringskansliet. Andra uppgifter som ligger inom 
enheten är att delta i militära multinationella samverkansorgan inom dataproduktion. De ska 

131 Lantmäteriet Insikten, Verksamhetssamordning 
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även utbilda försvarsmakten inom geografisk information samt att agera kravställare för 
försvarsmakten mot andra myndigheter.132 

4.4.4.3 Geografiskinformation 
Enheten är indelad i fyra sektioner vilka är Ortnamn och sekretess, Bild och höjddata, 
Topografiskdata samt Enhetssamordning. Deras uppgifter är att samla in, förvalta, ajourhålla och 
utveckla Lantmäteriets geografiska information exempelvis bilddata, höjddata, transport, el 
och teleledning, mark och vegetation, hydrografi, bebyggelse, adress samt ortsnamn. Det 
ligger inom enhetens ansvar att besluta om ortnamn, lagra nationell vägdatabas och nationell 
strandlinje samt utveckla kommunsamverkan avseende adresser, byggnader och topografi.  

De ska se till att försörjningen av information samordnas och håller god kvalitet, är 
rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. De ska även ta fram grundata till både 
internationella och nationella kartdatabasen samt hantera meta- och arkivdata om geografisk 
information.133 

4.4.4.4 Fastighetsinformation 
Enheten är indelad i fyra sektioner vilka är Fastighet, Inskrivning, Markanvändning och Interna 
uppdrag. Enheten äger och förvaltar och utvecklar administrativ indelning, fastigheter, 
samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, inskrivningsinformation, rättigheter, planer, 
markreglerande bestämmelser, forn- och kulturlämningar samt taxeringsinformation. Även 
pantbrev, samfällighetsföreningsregister, fastighetsrelaterad kartinformation, metadata och 
testdata handhas av enheten. Ansvarsområdet är kvalitetsutveckling, skydd av personlig 
integritet och rikets säkerhet för fastigheter, rättigheter planer samt inskrivning av beslutade 
planer.134 

4.4.4.5 Marknad 
Enheten är indelad i fem sektioner vilka är Produktförvaltning, Affärsmodeller och produktägande, 
Kundsupport och leverans, Regional samverkan och krisberedskap, Geodatasekretariatet samt 
Partnersupport. Enheten samordnar den nationella infrastrukturen samt krisberedskap inom 
geodata och de geodataprodukter som Lantmäteriet tillhandahåller för den offentliga sektorn 
och dess geodataportal. Utöver detta hanteras affärsmodeller och avgifter för geodata samt 
kundsupport. De ansvarar även för att bedriva och utveckla införandet av Inspire på nationell 
nivå. 135 

4.4.4.6 Geodetisk infrastruktur 
Enheten är  indelad i tre sektioner vilka är SWEPOS, Referenssystem samt Geodetiskt mätning och 
stöd. Geodesi är enhetens övergripande ansvarsområde som förutom förvaltning av 
referensnät bedriver en omfattande utvecklings-, forsknings-, stöd-, och supportverksamhet 
inklusive drift och utveckling av referensstationsnätet SWEPOS. Enheten arbetar för att 

132 Ibid, Enheten myndighetsuppdrag 
133 Ibid, Geografisk information 
134 Ibid, Fastighetsinformation 
135 Ibid, Marknad 
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skapa en geodetisk infrastruktur som möjliggör god tillgänglighet till rikets referenssystem. 
Referenssystemen är framtagna för att tillgodose användarnas behov och förvaltas enligt 
internationell praxis. Enheten bistår med support i form av metodstöd och rådgivning till 
användarna. De arbetar med utveckling, forskning och samordning nationellt och 
internationellt inom geodesi.136 

  

136 Ibid, Geodetisk infrastruktur 
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4.5 Nordiskt samarbete 
I detta avsnitt beskrivs både det nordiska samarbetet mellan nordens centralorganisationer 
inom lantmäteri samt samarbetet mellan nordens lantmäteriföreningar. Samarbetena skiljer 
sig mellan de olika organisationerna vad gäller syften och funktioner. Det nordiska sam-
arbetet handlar om att främja samverkan mellan länderna.  

4.5.1 De nordiska centralorganisationernas samarbete 
Syftet med det nordiska samarbetet är att representanter från länderna ska ges möjlighet att 
dela med sig av sina erfarenheter samt få möjlighet att ta del av varandras kunskaper för att 
utveckla den egna verksamheten. Huvudfrågorna handlade i början om olika nyckeltal, som 
att jämföra ekonomiska-, personalrelaterade- och informationsförsörjningsfrågor, se bilaga 
C.137  

De länder som ingår i det nordiska samarbetet är Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, 
Färöarna och Grönland. Inom samarbetet har lagstiftningen bland länderna jämförts och 
skillnader har uppmärksammats. Variationerna mellan länderna är något som måste tas 
hänsyn till vid ställningstaganden inom det nordiska samarbetet. Syftet med samarbetet är 
inte att organisationerna ska fungera likadant, vilket inte heller är möjligt på grund av 
ländernas olika lagstiftning och att centralorganisationerna inte är uppbyggda på samma 
sätt.138  

Samarbetet verkar för att gynna olika typer av samarbete, exempelvis att länderna lär av 
varandra. Det finns för- och nackdelar med olika vägval, exempelvis introducerades nya 
handläggningsstöd där Sverige och Finland valde något olika vägar, vilket har gjort att de i 
vissa avseenden har olikartade system. Erfarenheterna från de olika handläggningsstöden har 
sedan kunnat jämföras, de har stora likheter, men anpassades till de förutsättningar som 
länderna har.139 Samarbetet fungerar bra när det gäller olika jämförelser inom 
organisationerna och över landsgränserna. Men på grund av olika förutsättningar måste vissa 
länder göra mer än andra och det är ibland svårt för länderna att komma överens om 
uppgifternas prioriteringsordning.140  

Det finns flera olika samarbeten mellan de olika länderna. Några exempel är att Norge arbetar 
tillsammans med Sverige för att skapa homogena kartor utmed riksgränsen. Ett annat är att 
Sverige och Finland har avtalat om att kunna dela på resurser utan upphandling när något av 
länderna behöver låna personal eller kompetens från det andra landet.141  

4.5.1.1 Nordisk internationell samordningsgrupp  
Nordisk internationell samordningsgrupp är ett nätverk där centralorganisationerna inom 
lantmäteri där Sverige, Finland, Norge och Island deltar. Danmark deltar för närvarande inte. 

137 Lilje, Mikael 
138 Ibid 
139 Lars, Jansson 
140 Lilje, Mikael 
141 Lodin, Maria 
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Nätverken har kunnat gå in mer på djupet inom sina verksamhetsområden för att utveckla 
verksamheterna. Samordningsgruppen har i uppgift att utbyta erfarenheter, kunskaper, sam-
ordning, arbetsrutiner samt användning av varandras resurser. Anledningen är att det ofta 
behövs mer resurser inom flera områden, speciellt inom geodata. Samarbetet ger de nordiska 
länderna en bra position inom lantmäteri gentemot aktörer från andra länder. Gruppen har 
flera mål som exempelvis att skapa starkare och mer enhetliga nordisk internationella tjänster, 
att samarbeta med kompletterande projekt, utveckla färdigheter samt att samla resurser med 
högre kompetens.142  

4.5.2 De nordiska lantmäteriföreningarnas samarbete 
Det är inte bara organisationerna som har ett väl utvecklat samarbete utan även ländernas 
lantmätarföreningar. Samarbetet handlar mer om individens intressen än organisationernas. 
I Sverige är det Samhällsbyggarna, i Danmark Landinspektörsföreningen, Norge Samfunds-
utvecklarna och i Finland Lantmäteriföreningen.143 Se 8:D.  

Enligt Lars Jansson har deltagarna haft en öppen attityd och gärna berättat för varandra vad 
som varit bra och dåligt. Samarbetet gynnar även kommunikation om hur de olika organi-
sationerna arbetar och vilka metoder de använder. Genom samarbetet sprider sig lärorik 
kunskap mellan länderna. Kompetenser och förmågor samlas från de ingående länderna för 
att gemensamt lösa olika uppgifter.144  

Det nordiska samarbetet lyder under ett antal stadgar som delats in i avdelningarna nordiska 
lantmäterikongresser, lantmätarnas nordiska ombudsmannaråd samt avdelningen för 
tidsskriftsamverkan. Stadgarna innehåller regler och riktlinjer för hur samarbetet ska 
genomföras och göras möjligt. Den sociala hållbarheten är en tydlig tråd som löper genom 
det nordiska samarbetet och framträder i stadgarna. Samarbetet skapar möjligheter till 
kompetensutväxlingar, att lära av varandra och nyttja personalresurser mellan länderna. 

Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten 
mellan de nordiska lantmätarna såväl inom yrket som på det personliga och sociala planet. 
Dessa stadgar gäller den del av lantmätarnas nordiska samarbete som bedrivs genom de 
nordiska lantmätarekongresserna, ombudsmannarådet och tidskriftssamverkan.145  

4.5.3 Lantmäteriteknologernas intresseförening 
På Lunds Tekniska Högskola finns en förening där nordiska lantmäteristudenter årligen möts 
för att stärka tillhörigheten, gemenskapen och för att få en inblick om hur det är att vara 
lantmätare i respektive land. Varje möte hålls i ungefär sex dagar i ett av de nordiska länderna. 
Det är studenterna själva som anordnar och arrangerar mötet, i samband med mötet utses 
nästa års ordförandeland.146 

142 NIK, Nordic Network for International Services  
143 Jansson, Lars 
144 Jansson, Lars 
145 Stadgar. Bilaga D 
146 Lantmäteriteknologernas intresseförening, Nordiskt möte 
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5 Resultatanalys 
I detta kapitel kommer resultatet av frågeställningen ”hur är nordens centralorganisationer 
inom lantmäteri uppbyggda?” att analyseras. Genom att studera tabellen nedan fås en 
översikt av de skillnader som framkommit av kartläggningen mellan ländernas olika 
lantmäteriorganisationer. Tabell 5.1, redovisar varje land som ingått i studien samt hur deras 
organisation ser ut. 
Tabell 5.1 Studiens resultat i tabellform 

 Danmark Finland Norge Sverige 

Lantmäteriaktör Statligt, privat Statligt, 

kommunalt 

Statligt, 

kommunalt 

Statligt, 

kommunalt 

Antal divisioner 8 4 4 3 

Geografiska data Styrelsen for 

dataforsyning og 

effektivisering, 

Geodata 

Geodatacentralen Geodesi-

divisjonen 

Geodata 

Fastighetsbildning Privata aktörer Produktions-

enheten 

Jordskifteretten, 

kommuner, 

landdivisjonen 

Divisionen för 

fastighetsbildning, 

kommuner 

Fastighetsinskrivning Geodatastyrelsen, 

Ejendomme og 

jura 

Produktions-

enheten 

Tinglysings-

divisjonen 

Divisionen för 

fastighets-

inskrivning 

 

5.1 Danmark 
Danmarks centralorganisation består av tre styrelser som har ansvaret för att samordna de 
privata aktörer som arbetar med förrättningar. Det vill säga att ansvaret för förrättningar 
ligger på privata aktörer. Med ett flertal olika styrelser och privata aktörer blir organisationen 
stor och omfattande. Alla styrelser har flera olika divisioner som sköter de olika delarna inom 
lantmäteri. Organisationen är komplicerad och svår att få en översiktlig koll på, det är flera 
olika styrelser som ska samverka. Inom hela organisationen, speciellt inom 
Digitaliseringsstyrelsen ligger fokus på tillgänglighet av data och datadistribution för 
allmänheten. 

5.2 Finland 
Finlands centralorganisation är en stor organisation med många direktörer. Den innehåller 
många avdelningar med allt från administration, forskning, teknologilösningar och 
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förrättningar. Organisationen är anpassad till det arbete som ska utföras inom den, och trots 
sin storlek fungerar organisationen bra. 

5.3 Norge 
Norges centralorganisation är inte lika många avdelningar och enheter som Finlands eller 
Sveriges. Anledningen till detta är att mycket av ansvaret för förrättningar ligger på kommu-
nerna. Norge arbetar med att eventuellt privatisera förrättningsförfarandet för att förbättra 
kvaliteten på fastighetsgränserna och effektivisera förrättningsarbetet. Kartverket har en 
övergripande uppgift att kontrollera havsvattennivå och landhöjning genom observatoriet på 
Svalbard, vilket skiljer Norges organisation från de övriga nordiska ländernas. 

5.4 Sverige 
Sveriges centralorganisation är heltäckande och anpassad till arbetet som ska utföras inom 
den. Organisationen innehåller få divisioner som är uppdelade i ett flertal enheter. Varje 
enhet bidrar tillsammans genom att samarbeta till att divisionerna uppnår de resultat som 
satts upp som mål inom divisionen. I Sverige är det inte bara statliga Lantmäteriet som utför 
förrättningar utan även de kommuner som har en egen lantmäteriavdelning. En likhet mellan 
Sverige och Norge är att kommunen inte får hantera stora förrättningar så som 
ledningsförrättningar. I Sverige är det statliga lantmäteriet medan det i Norge är 
Jordskifteretten som ska genomföra dessa förrättningar.  
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6 Diskussion 
Danmark har nyligen ändrat sin organisationsstruktur genom att Geodatastyrelsen har delats 
upp i två styrelser. I Danmark är det privata aktörer som har hand om förrättningar och detta 
verkar vara ett system som fungerar bra. Dock är det en organisation som för en utomstående 
är svår att få grepp om. Det var svårt att reda ut hur alla styrelser hängde ihop och interagerar 
med varandra, samt med andra aktörer inom lantmäteri. Trots att styrelserna arbetar vid sidan 
av varandra uppfattade vi av våra kontakter, att de själva inte har koll på hur systemet fun-
gerar och samverkar. Eftersom det är privata aktörer som utför förrättningar förmodas 
priserna variera mellan olika aktörer, trots att samma arbetsuppgifter har utförts. Frågan är 
om prissättning av förrättningar påverkar kvaliteten på gränserna genom att arbetet är 
konkurrensutsatt. Slarvar lantmätaren för att hinna med fler förrättningar? Eller kan det 
kanske bli tvärtom? Detta är frågor som inte kan besvaras i denna studie, men är likväl 
intressanta aspekter för studiens innehåll. I Danmark är grunddata lättillgänglig för 
befolkningen, vilket leder till en god social hållbarhet där alla får tillgång till den digitaliserade 
informationen. Någon utförlig information om deras hållbarhetsarbete har inte hittats, men 
det går att utläsa att de har ett hållbarhetstänk genom den text och de mail som studerats. 
Att hitta hur många aktörer som utför lantmäteriåtgärder i Danmark var svårt och 
information som är svår åtkomlig. Eftersom det är privata aktörer är det inte lika självklart 
att det går att hitta sammanställt på en och samma hemsida samt vilka mätuppdrag de utför.    

Finlands organisation är välstrukturerad och verkar utåt sett fungera bra. Den är lik Sveriges 
organisation genom att det är en statlig organisation som är anpassad till sitt syfte. Finland 
har inom sin centralorganisation en forskningsavdelning vilket främjar den hållbara 
utvecklingen. Forskningen inom geodesi leder fram till nya upptäckter och nya metoder att 
behandla geodetiskdata. Den ekonomiska hållbarheten säkerställs genom att det alltid bildas 
och ombildas fastigheter, vilket gäller för samtliga centralorganisationer inom lantmäteri. 
Eftersom Finlands centralorganisation liknar Sveriges på så vis att det är statliga och 
kommunala lantmäterimyndigheter förmodas deras prissättning vid förrättningar likna 
Sveriges. 

Norge har en speciell centralorganisation där de inte utför förrättningar, utan 
förrättningsarbetet ligger på domstol eller kommuner. Kvaliteten och arbetsbelastningen 
skiljer sig mellan kommunerna, vilket också resulterar i att kompetensen också kan skilja sig 
avsevärt mellan kommunerna, vilket framkom via intervjuer. Norge har 428 kommuner med 
egna lantmäterikontor som är i behov av personal. Genom att privatisera kan antalet kontor 
minskas och samla kompetens på en och samma plats. Av intervjuer framkom att kostnader 
för förrättningar skiljer sig avsevärt mellan kommunerna. Det är inte som i Sverige där 
kostnaderna är densamma inom hela landet. Att försöka skapa en mer enhetlig organisation 
med samma kostnader för alla, skulle en ekonomisk utveckling inom lantmäteri göras möjlig.   

Via en eventuell privatisering av förrättningsprocessen kommer Norges organisation 
förmodligen inte att likna Danmarks, vilket vi först trodde. Anledningen till detta är att 
Danmark redan har privata aktörer som utför förrättningar. Då Danmark har en speciell 
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struktur med de olika styrelserna, skulle förmodligen Norges nya organisation likna Sveriges 
och Finlands mer. I nuläget finns det inte många likheter mellan Norges organisation och de 
övriga som studerats. Norges lantmäteri, Kartverket, bidrar till den ekologiska hållbarheten 
genom att kontrollera och studera havsvattennivåer, landhöjning, havsströmmar och jordens 
massbalans över jordklotet. Observatoriet på Svalbard studerar även den globala klimat-
påverkan, vilket gynnar den ekologiska hållbarheten i hela världen.  

Sveriges organisation är relativt lik Finlands, dock har Sverige färre divisioner inom sin 
organisation. Sverige arbetar aktivt för en hållbar utveckling genom att ha en särskild enhet 
som arbetar för både en social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Sverige har enhetlig 
prissättning vid förrättning tillskillnad från Danmark och Norge. Lantmäteriet har en enhet 
inom centralorganisationen som jobbar med hållbar utveckling. Genom hållbart ägande och 
användning av mark och vatten i Sverige bidrar Lantmäteriet till att de nationella miljömålen 
ska kunna uppfyllas. 

Intervjuerna har gett intryck av att Norge och Sverige arbetar lika inom organisationerna 
även då de ser olika ut. Svenska lantmäteriet har dock tillskillnad från Norska Jordskifteretten 
full kontroll över hela förfarandet med fastighetsregleringar. Sedan har även Lantmäteriet en 
enhetlig handläggningsprocess inom hela landet. På så vis utförs alla förrättningsärenden 
utefter samma förutsättningar.  

Det nordiska samarbetets syfte innebär att utbyta kompetens, erfarenheter och stärka 
samhörigheten mellan de nordiska länderna. Om syftet uppfylls leder det till social hållbarhet 
och social utveckling. Genom samarbetet och kompetensutbytet som sker över gränserna 
skapas förutsättningar för möten mellan människor. Möten som dels avser att utveckla 
verksamheterna och organisationerna men även möten som fokuserar på den enskilde 
individens personliga utveckling. Gemenskapen som samarbetet leder till, bidrar till en ökad 
samhörighet mellan lantmätarna i de nordiska länderna.  

I framtiden kan samarbetet utvecklas på ett större, mer omfattade plan. Där fler aktörer inom 
lantmäteri och yrkesverksamma kan delta i samarbetet. Att utöka området till att omfatta fler 
parter och aktörer möjliggörs att många problem kan lösas inom lantmäteri. Samarbetet 
skulle kunna utvecklas genom att ge fler yrkesverksamma chansen att gå på möten och skapa 
sig ett socialt nätverk, istället för att det endast är de som jobbar med samarbetet som träffas. 
Genom att få en insikt i hur de andra länderna utför förrättningar, skulle alla länder kunna 
utveckla sina processer i en positiv riktning. Detta då personalen ges möjlighet att samverka 
med sina kollegor och även ta del av deras arbetssätt på ett konstruktivt plan.  

Organisationer måste ständigt utvecklas och hållas aktuella. Förändringar och variationer av 
struktur och arbetssätt, skapar utvecklingsmöjligheter för de människor som arbetar inom 
organisationen. Oavsett förändringens omfattning bidrar den till en utveckling i olika 
riktningar som kan leda till ett nytt eller utvidgat hållbarhetstänk. Den hållbara utvecklingen 
inom organisationen påverkar således den enskilda individen såväl som delar av den centrala 
organisationen.  
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7 Slutsatser 
Samtliga centralorganisationer är så kallade linjeorganisationer, det menas att de alla har en 
generaldirektör som hierarkiskt följer av avdelningschefer och gruppledare. Av de fyra 
organisationer som undersökts är det endast Sveriges och Finlands som påminner om 
varandra. Norge håller i dagsläget på att se om de kan privatisera förrättningarna istället för 
att ha ansvaret vilande på kommunerna. Danmark har privat lantmäteri som rapporterar till 
statliga styrelser. Dock har Norge likheter med både Sverige och Finland vad gäller att 
centralorganisationen är statlig med divisioner. 

Danmarks organisation består av tre statliga styrelser som verkar för att få en enhetlighet 
inom landet, vilka registrerar fastighetsförändringar. Privata aktörer utför förrättningar och 
rapporterar sedan förändringarna till styrelserna. 

Finlands organisation är helt statlig och har en struktur där det tydligt framgår vilken enhet 
som sköter vad. Verksamhetsenheterna är uppdelade i underenheter som är uppdelade på 
resultat och ansvar istället för att de fyra verksamhetsenheterna sköter allt. Vilket påminner 
om Sveriges organisation där arbetet fördelas över de olika divisionerna.  

Norges organisation skiljer sig från de övriga organisationerna i Norden genom att deras 
statliga organisation är mindre samt att de har hand om observatoriet på Svalbard. Norge 
och Danmark har båda en division för sjökort och sjömätning. En skillnad mellan Norge 
och de andra länderna är att förrättningar sköts av kommuner och Jordskiftesretten. Dock 
finns det även i Finland och Sverige kommuner med egna lantmäterikontor som utför 
förrättningar. 

Sveriges organisation innehåller samtliga delar av lantmäteriförfarandet inom en och samma 
organisation. Organisationen är fördelad över olika divisioner med kompletterande enheter 
som sköter specifika uppgifter. Arbetet fördelas således på ett liknande sätt som i Finland. 

Centralorganisationerna i Danmark, Finland, Norge och Sverige skiljer sig åt, men har ändå 
vissa likheter. Möjligheten att skapa en organisation som fungerar över länderna gemensamt 
begränsas av den nationella lagstiftningen. En gemensam centralorganisation kommer så-
ledes inte att bildas och är inte heller syftet med det nordiska samarbetet. Att kartlägga 
centralorganisationerna ger en överblick av de variationer som finns mellan länderna men 
som ändå lyckas leda fram till liknande resultat vad gäller lantmäteriverksamhet. 
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8 Framtida studier 
Utifrån studien har fler frågor uppkommit som hade varit intressanta att fördjupa sig i. 
Intresse har väckts för följande frågeställningar under projektets gång: 

⋅ Att mer djupgående gå in på skillnader inom organisationerna exempelvis en viss 
fastighetsbildningsåtgärd. 

⋅ Hur fungerar centralorganisationerna i praktiken? 

⋅ Har Norge privatiserat fastighetsbildningsprocessen? Hur fungerar det? 

⋅ Lantmäteriets samarbete internationellt och inom EU. 

⋅ Inspire-projektet, hur påverkar Inspire projektet det framtida lantmäteriarbetet? 

⋅ Skillnader mellan privatiserad och offentlig lantmäteriprocess? 
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A. Intervjufrågor 
1. Vilka är centralorganisationens huvudsakliga uppgifter? 

2. Hur ser lantmäteriorganisationen ut? Vilka grenar finns det? Vilka gör vad? 

3. Vilka gör kartor? förrättningar? Hur ser ledningen ut? Inskrivningsmyndighet? 

4. Finns en schematisk sammanställning av organisationen? I sådana fall kan vi få ta del 
av den? 

5. Vem utför förrättningar? Hur fungerar det med samordningen inom landet, mellan 
centralorganisation och andra aktörer?  

6. Ingår organisationen i det nordiska samarbetet och hur gynnar det lantmäteri-
organisationen? Om inte, varför? 

Bilaga A:1 
 



 

B. Rapport europa 
 

Rapport til KMD 
 

Sammendrag av undersøkelse om matrikulære spørsmål i Europa  
 

 

 
 

 

Sammendrag av innhentet informasjon om utførelse av oppmålingsforretninger og 
matrikulering mv. i europeiske land 
 
Bakgrunn 
KMD har bedt om at Kartverket (KV)  innhenter informasjon om diverse spørsmål knyttet til 
utførelse av oppmåling og registrering av data om eiendommer og -grenser i medlemsland i EU,  
samt Island. KV har utvidet undersøkelsen til å omfatte Sveits og land på Balkan og i tidligere 
Sovjet unionen, der KV gjennomfører bistandsprosjekter.   Innhenting av informasjon ble 
gjennomført ved å sende ut et spørreskjema til kontaktpersoner og relevante institusjoner. Utkast 
til spørreskjema ble avklart med KMD. KV har i alt kontaktet 36 land, hvorav 31 land har svart.  
Svarene er stort sett klare, men for noen land det har vært nødvendig å gjøre en viss fortolkning, 
noen ganger med støtte i kunnskap KV allerede har om de aktuelle landene.  
I tillegg til Sammendraget foreligger følgende dokumenter; 

• Tabell med stikkordsmessig informasjon per land 
• Et A4 ark per land med svarene bearbeidet i kortform 
• Utfylt svarskjema fra hvert enkelt land 

Disse dokumentene er utarbeidet på engelsk og kan leveres på forespørsel.  
KV har innhentet informasjon om følgende: («Oppmåling» brukes i denne rapporten og  
samsvarer med «oppmålingsforretning» i Norge) : 

1. Hvem som utfører oppmåling  
2. Om det kreves at landmåler er autorisert 
3. Vilkår for autorisasjon av landmåler  
4. Om landmålerforetak må være autorisert og krav til foretak 
5. Krav til person som fører matrikkelen 
6. Om landmåler kan fastsette grenser og om rettslig virkning av oppmåling 
7. Om arealplaner registreres i matrikkelen 
8. Om data om bygninger og adresser registreres i matrikkelen 

 
1. Sammendrag av funn 

I fem land er den sentrale, statlige matrikkelmyndigheten selv ansvarlig for oppmåling.  I noen 
få land kan både den statlige matrikkelmyndigheten og private landmålere utføre oppmåling.  
I to land – Norge og Island – utføres oppmåling i det alt vesentlige av kommunene.  
I resten av Europa utføres oppmåling av private, autoriserte landmålere. Den som trenger 
oppmåling inngår selv kontrakt med landmåler.  Autorisert landmåler er faglig ansvarlig for 
oppmålingen, uten at han/hun ikke nødvendigvis forestår arbeidene i felt.  
 
De nordiske land har tre ulike ordninger:
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• I Sverige utføres oppmåling av det statlige kartverket. Ansvaret kan på visse delegeres 
til kommuner, og 39 kommuner har slik delegert myndighet 

• I Finland utføres oppmåling av det statlige kartverket, men slik at ansvaret er delegert 
til 70 bykommuner for så vidt gjelder oppmåling i bykjernen  

• På Island utføre oppmåling i det vesentlige av kommunen, men grunneier kan 
engasjere privat konsulent 

• I Danmark utføres alle oppmålingsforretninger av privat, autorisert landmåler   
• I Norge utføres oppmåling av kommunene, som kan sette bort hele eller deler av 

arbeidet til privat konsulent, og Statens vegvesen for statlig eller fylkeskommunal 
vegrunn. 

De faglige kravene til landmåler varierer. Omtrent halvparten av landene krever relevant 
utdannelse på masternivå.  I den andre halvparten av landene kreves utdannelse på 
bachelornivå. I de aller fleste land med private landmålere kreves formell autorisasjon. I tillegg 
til utdanning , kreves praksis, samt at landmåler må avlegge en avsluttende prøve før 
autorisasjon. Norge og Island er de eneste landende som ikke stiller faglige krav til landmåler.  
I de fleste land med private landmålere må også landmålerforetak godkjennes. Men landmåler 
er personlig ansvarlig for gjennomføringen og resultatet av oppmåling, og kan miste 
autorisasjon.  Landmålerforetak er økonomisk ansvarlig og må ha forsikring. Danmark er 
alene om å ha en bestemmelse om krav til eierskap, ved at landmålerforetak må eies av 
landinspektør(er). Regjering i Danmark har gått inn for å fjerne dette kravet. 
Oppmåling kan generelt bare fullføres dersom partene er enige om plasseringen av grensene. I 
noen kan landmåler fatte beslutning, selv om partene er uenige. I Sverige utføres oppmåling 
langt på veg som jordskiftesak, der landmåler fatter alle beslutninger. I Danmark fastsettes 
omtvistede grenser av privat landmåler som første instans.    
Med unntak for Norge og Kosovo forestår den statlige matrikkelmyndigheten matrikkelføring. 
I Sveits den kantonale myndigheten, og i Sverige og Finland utføres matrikkelføring av 
kommunene  for områder der de har delegert myndighet.  De fleste matrikkelmyndigheter 
krever at person som fører matrikkelen har relevant høyere utdanning, ofte på linje med 
ansvarlig landmåler.  
I noen få land registreres arealplaner i matrikkelen eller grunnboka. Planer registrerer i de 
fleste land i kommunene. I mange land kreves oppmåling også av bygninger, og bygningsdata 
registreres i matrikkelen. Bare i Norge omfatter matrikkelen et generelt bygnings- og 
adresseregister. De fleste land har eget adresseregister utenom matrikkelen, enten på statlig 
nivå eller i kommunene.  
Det går fram av svarene at noen  land har relatert sine bestemmelser om autorisering av 
landmåler og landmålerforetak til EU’s regelverk. Litauen har et spesielt gjennomarbeidet 
regelverk tilpasset EU, der de åpner for at EU/EFTA borgere med utdanning fra andre land 
enn Litauen kan få autorisasjon, men at de hvert tredje år må gjennomføre en ukes kurs og en 
test for å dokumentere kunnskap om lokale forhold.  
2. Kommentarer til svarene på de enkelte spørsmålene i undersøkelsen 

 
2.1 Hvem som utfører oppmåling 

Som hovedregel utføres oppmåling av private landmålere, med unntak for Sverige, Finland, 
Nederland, Spania og Portugal, der den sentrale matrikkelmyndigheten er ansvarlig.  I noen 
land kan dessuten også matrikkelmyndigheten selv eller kommunen forestå oppmåling 
I Sverige kan kommuner søke om myndighet til å foreta oppmåling og registerføring. 39 
kommuner har i dag slik delegert myndighet, og dette antallet har vært stabilt i flere år. 
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Delegert myndighet gis av departementet og det kreves at kommunens oppmålingskontor 
skal være adskilt fra kommunens øvrige administrasjon, og ha minst 6 årsverk fordelt på 
maksimalt 9 personer. Én kommune fikk for noe tid siden avslag på søknad om kommunal 
myndighet fordi oppmålingskontoret ikke var tilstrekkelig adskilt fra kommunes øvrige 
administrasjon. Det stilles  krav om faglig kompetanse til de personer som utfører 
oppmålingsforretninger i kommunal regi, uten at kravet er spesifisert i detalj i lov.   
I Finland har de 70 største bykommunene ansvar for oppmåling i sentrale, urbane områder, 
mens det statlige kartverket utfører alle andre oppmålingsforretninger. For begge kreves det 
at ansvarlig landmåler har minimum 4 års spesifisert utdanning.  
På Island utføres oppmåling i det vesentlige av kommunene, men grunneier kan engasjere 
private konsulent.  Det stilles ingen formelle krav til landmålers faglige kompetanse.   
I Nederland er den statlige matrikkelmyndigheten selv ansvarlig for oppmåling, men det 
tekniske arbeidet settes ut til private foretak etter anbud. I 2015 er det fire foretak som har 
kontrakt med matrikkelmyndigheten om dette. Landmålere fra foretakene må gjennomgå en 
prøve hos matrikkelmyndigheten. På visse vilkår kan også andre private foretak og lokale 
myndigheter utføre oppmåling. 
I Spania er matrikkelmyndigheten selv ansvarlig for oppmåling , men arbeidet kan settes bort 
til private foretak eller til lokale myndigheter. For alle gjelder krav om at landmåler skal ha  4 
års utdanning på universitetsnivå.  
England har et helt eget system for oppmåling. Data for ajourføring av eiendomskartet, som 
føres av tinglysingsmyndigheten, kan i prinsippet fremskaffes av «hvem som helst». 
Tinglysingsmyndigheten kontroller at måledata holder kvalitet som bestemt i statlige  
retningslinjer. I praksis foretas «oppmåling» av  nye grenser i det alt vesentlige av landmålere 
med sertifikat fra den engelske landmåler-organisasjonen (Royal Institution of Chartered 
Surveyors, som stiller krav om 3 års universitetsutdanning, praksis og egen prøve). 
Oppmålingen gjøres i de fleste tilfeller som utmål fra andre objekter i tråd med det engelske 
prinsippet om «general boundaries». England er altså et eksempel på at data kvalitet i kartet 
sikres ved at registermyndigheten kontrollerer de innsendte måledata, ikke ved å stille krav til 
landmålers formelle kompetanse. Tinglysingsmyndighetens «index map» suppleres ved at det 
engelske kartverket i ettertid foretar en alminnelig teknisk kartlegging  av nye gjerder, murer, 
hekker og andre fysiske markeringer av nye grenser, slik tradisjonen med «general boundaries» 
er i England.  
De aller fleste tidligere sosialistiske land i Europa har i løpet av de siste 10-20 årene innført 
private landmålere.  
2.2 Om det kreves at landmåler er autorisert 
Langt de fleste land kreves det at private landmåler er autorisert.  Island, England, Hellas og 
Georgia stiller ingen formelle krav til landmåler.   
Finland og Spania har regelfestet krav om at offentlig ansatte landmålere skal ha minimum 
bachelorgrad fra universitet. Tilsvarende praktiseres i Sverige og i Kosovo, uten at det er 
fastsatt i lov. Som nevnt ovenfor har England en selvregulert landmålerprofesjon, men uten 
at landmålere sertifisert av landmålerorganisasjonen har enerett på oppmåling.  
I de fleste land er det den sentrale matrikkelmyndigheten som forestår autorisasjon.   Men i 
noen land er dette lagt til en generell autorisasjonsmyndighet eller til en profesjonell 
sammenslutning av landmålere/ingeniører, som for eksempel «Chamber of Civil Engeneers.  
2.3 Vilkår for autorisasjon av landmåler  
I land med autorisasjonsordning stilles det krav om utdanning, praksis og ofte egen 
avsluttende prøve.  
I ca. halvpartene av landene er det krav om utdanning på masternivå (5 år). I den andre 
halvparten av landene er det krav om utdanning på bachelornivå (3 år). Italia har ikke svart på 
undersøkelsen, men vi kjenner til at landmålerutdanningen i Italia til nå har vært på 
yrkesskole, og mye rettet mot å måle opp bygninger for beregning av eiendomsskatt.
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I de aller fleste land gjelder krav om praksis, varierende fra 2 til 5 år. I mange land må 
landmåler gjennomgå en egen prøve arrangert av matrikkelmyndigheten før de får endelig 
autorisasjon.   I mange land består prøven av en teoretisk og praktisk del.  
Det synes som om bare få land har tilpasset kravene for autorisasjon til EU’s regelverk om fri 
bevegelse av arbeidskraft og aksept av utdanning i andre land. Men vi kjenner til at 
spørsmålet vurderes i mange land, ref. bl.a posisjonspapiret fra den europeiske organisasjonen 
for landmålere (CLGE).  Litauen har åpenbart gjennomgått sitt regelverk i forhold til EU’s 
krav. Litauen godkjenner at oppmåling kan foretas av borgere fra EU/EFTA land  med 
spesifiserte krav til utdanning. For arbeide i Litauen må landmålere følge et 30 timers kurs og 
avlegge en skriftlig prøve hvert tredje år. Dette skal sikre at landmålere har tilstrekkelig 
kunnskap om de lokale forholdene i Litauen.    
2.4  Om landmålerforetak må være autorisert og krav til foretak 
I land med private landmålere stilles det også krav til landmålerforetak. (Ikke i England, 
Ungarn, og dessuten heller ikke i land der den sentrale matrikkelmyndigheten setter ut arbeid 
til private). I de fleste land kreves formell autorisasjon av landmålerforetak. I noen land er 
kravene formulert i lov uten at foretakene må søke om autorisasjon.  
Generelt gjelder at foretaket må ha ansatt minst én autorisert landmåler. Noen land stiller 
krav om flere fagfolk, permanent kontor, utstyr og forsikring. Landmålerforetak skal i alle fall 
være registrert hos matrikkelmyndigheten.  
2.5 Krav til person som fører matrikkelen 
For å få klare svar, spurte vi om hvem som ajourfører matrikkelkartet.  
I alle land, med unntak for Norge, Kosovo og Romania, føres matrikkelkartet av den sentrale 
matrikkelmyndigheten. I Kosovo føres matrikkelen av kommunene. I Sveits kan kantoner 
inngå kontrakt med private landmålerforetak. Vi kjenner til at flere land arbeider med 
elektronisk overføring av måledata fra landmåler til myndighet med ulike grader av kontroll 
fra matrikkelmyndigheten. Danmark og Romania er eksempler på dette.  
Noen land har lovfestet krav om utdanning til ansvarlig registerfører for kartet. I andre land 
fastsettes kravene av myndigheten selv. Med svært få unntak praktiseres det at registerfører 
for matrikkelkartet skal ha minimum universitetsutdanning på bachelornivå (3 år).   
 
2.6 Om landmåler kan fastsette grenser og om rettslig virkning av oppmåling 
Med unntak for Danmark, har vi ikke funnet noe eksempel på at privat landmåler har 
myndighet til å fastsette grenser når partene ikke er enige. Tvister henvises gjennomgående til 
domstolene.  I Danmark kan privat landmåler fastsette grenser som delegert offentlig 
myndighet. Landinspektørens beslutning i tvist om grense får bindende rettslig virkning 
dersom saken ikke innen en bestemt frist overklages til domstol. Det samme gjelder i Sverige 
og i Finland, hvor oppmålingsforretning kan sammenliknes med jordskiftesak.  
Derimot er det gjennomgående at partene i en oppmåling undertegner protokoll eller annet 
dokument som utarbeides ved oppmålingen, og at dette får samme rettslige virkning som 
privat avtale.  
Når det gjelder beviskraft i tilfelle tvist om grense, er det gjennomgående at landmålers 
påvisning og avmerking i marka da grensa ble etablert, har prioritet foran måledata og 
eiendomskart. Østerrike er det eneste klare eksempel på at kartkoordinater med bindende 
virkning kan definere grenser, men bare når partene ber om såkalt «legal survey». Vi antar at i 
noen land vil partenes avtale da grense ble etablert kunne få betydning i tilfelle tvist, spesielt i 
land der notar medvirker ved inngåelse av slike avtaler.  
Det er imidlertid klart at i land som har lang tradisjon for et offentlig matrikkelvesen vil 
originale målinger og kart i praksis tillegges avgjørende vekt dersom den fysiske avmerkingen 
som ble gjort ved etablering av en grense har kommet bort. Det betyr at de fleste uklarheter 
og uenigheter om grenset løses ved bistand fra privat landmåler eller matrikkelmyndigheten. 
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2.7 Om arealplaner registreres i matrikkelen 
Med noen få unntak registreres ikke arealplaner i matrikkelen. I Sverige registreres arealplaner 
i matrikkelen. I Danmark tinglyses en referanse til plan på berørte eiendommer. 
Ellers registreres arealplaner gjennomgående i kommunene og hos myndigheter med ansvar 
for ulike planer. 
2.8 Om data om bygninger og adresser registreres i matrikkelen 
I mange land registreres bygningsdata i matrikkelen, både tekstlig og i kartet - som viktig 
eiendomsinformasjon, og i noen land fordi bygninger kan være egne eiendommer. I mange 
land skjer det en nøyaktig matrikulær oppmåling av bygninger og leiligheter, ikke minst der 
matrikkelen er grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Vi antar likevel at matrikkelen 
gjennomgående ikke omfatter et egentlig bygningsregister.  
I de fleste land vil eiendommers adresse registreres i matrikkelen, men uten at denne 
informasjonen fremstår som et eget adresseregister.  Adresseregister er gjennomgående løst 
utenom matrikkelen, og på forskjellig måter i landene
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FOREWORD  
  
This agreement encompasses the Nordic countries’ cooperation in Spatial Data and Land 
Administration. The agreement was first signed on May 14, 1992 and most recently revised on 
August 19, 2015.  

  

Agreement on Nordic cooperation in the field of 
Spatial Data and Land Administration  
  
I. The parties to the agreement  
  
I.1  Denmark:      Geodatastyrelsen  
 Finland:       Maanmittauslaitos   

Faeroe Islands:   Umhvørvisstovan  
 Greenland:     Grønlands selvstyre  
 Iceland:    Landmælingar Íslands  

Þjóðskrá Íslands  
 Norway:     Kartverket   

Sweden:  Lantmäteriet  
  

The parties wish to expand and strengthen the existing Nordic cooperation between public 
authorities in the fields of Spatial Data and Land Administration etc.  
  
I.2.  
This cooperation agreement may be expanded to include additional parties, provided its current 
parties agree to the expansion.  
  
  
II. Areas of cooperation  

  
II.1 The cooperation can include the following subject areas:     
  
a. Maps, spatial data, cadastre, property registration, land registration, reference networks and 

geodesy  
b. Strategic and technological issues as well as topics concerning standardisation  
c. Topics of common interest concerning use of data, management, organisation, finance and 

personnel  
d. International cooperation   
e. Exchange of experience and knowledge   

  
II.2.  
The cooperation may be expanded to include further topics if there is agreement on this. 
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II.3.  
Two or more organisations may cooperate and enter agreements on subjects of special interest 
without the involvement of the other member parties.  
    
III. Way of cooperation  
  
III.1 The informal cooperation  
The parties aim to maintain a trusting and informal cooperation at all organizational levels, for 
instance by building and maintaining personal contacts and networks.   

  
III.2 The formal cooperation  
The formal cooperation is based on an agreed framework that encompasses the following:   
  
III.2.a The Nordic management meeting (Appendix 1)  
III.2.b Common Nordic working groups (Appendix 2)  
III 2.c   Common Nordic projects (Appendix 3)  
III.2.d   Common representation of the Nordic countries in Nordic and international            Fora 
(Appendix 4)  

  
  
IV. Language and presentations  
The work language in the Nordic cooperation is English, which ensures that communications are 
understood by all. Written presentations may be in Swedish/ Norwegian/Danish. Documents 
exchanged through the Nordic cooperation that will be used in international relations, should 
only be distributed in English.  
  
Presentations to formal meetings should be accompanied by an abstract or a slide presentation 
that will be enclosed in the minutes available through the common portal.  

  
  
V. Financing  
Every organization finances its own expenses related to the Nordic cooperation.  
  
Expenses to joint projects are generally shared among the participating countries and distributed 
according to the population of the participating countries. Revenue from joint projects is shared 
after the same principle.  
  
As pertains to management meetings and equivalent arrangements, the organizing country may 
charge each participant a fee to cover common expenses for hosting the meeting. The maximum 
fee at the 2015 rate, and which may be regulated, is 2,350.00 DKK or its equivalent in the other 
Nordic currencies, per participant. Participants are additionally responsible for their own 
transport expenses to and from the meeting location as well as expenses for hotel and other 
subsistence.   
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VI. Decision procedure  
The individual participants in the cooperation cannot be committed economically without their 
expressed consent.  
VII. Contractual  
  
This contract is concluded in Nuuk in Greenland, August 2015.  
 
 
Denmark:    
Geodatastyrelsen          
  
.....................................................................................  
  
  
Finland:     
Maanmittauslaitos    
  
.............................................................................   
  
Faeroe Islands:     
Umhvørvisstovan  
  
.....................................................................................  
  
  
Greenland:    
Grønlands selvstye  
  
......................................................................................  
  
  
Iceland:     
Landmælingar Íslands  
  
........................................................................   
Þjóðskrá Íslands  
  
 ...................................................................................................  
  
  
Norway:   
Kartverket  
  
....................................................................................  
  
  
Sweden:    
Lantmäteriet.................................  
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Appendix 1. The Nordic management meetings The managers for 
the cooperating organizations will meet at least once a year:  
  
 In spring, for the “Lilla Chefsmöte”, where only the Directors General participate. This  

“Lilla Chefsmöte” is held with preparation of the “Stora Chefsmöte” in mind. No other 
fixed topics are on the agenda.  

 In early autumn, for the “Stora Chefsmöte” where the Directors General, other relevant 
managers and the working group for International coordination (NIK) meet. The meeting is 
held with a fixed agenda. “Stora Chefsmöte” is planned to function as a preliminary meeting 
for the EuroGeographics General Assembly.   

  
Both meetings are held alternately in the Nordic countries in the following order:  
  
Iceland, Norway, Faeroe Islands, Finland, Sweden, Greenland and Denmark.  
  
The order may be adjusted as necessary and after agreement among the parties.  
  
The host country is responsible for arranging the meetings and for documenting the meetings with 
minutes, etc. A list with all the participants from the meeting including their job title and contact 
info (email and cell phone) shall be enclosed in the minutes. The minutes are distributed via the 
common portal.   

  
The chairman for the Nordic Geodetic Commission will be invited to participate in the”Stora 
Chefsmöte”.  
  
The managers may be accompanied by one or more members of the staff to “Stora Chefsmöte”, 
though the number of participants at these meetings should be limited.  
  
”Stora Chefsmöte” should generally be limited to three working days, including travel and the 
possibility for a one day professional excursion.   
  
The meeting will be held with the following agenda. Deviations from the agenda can be arranged 
where appropriate.  
  

1. Approval of the agenda  
2. Short country report with the main activities on spatial data and land management 

area in the Nordic countries. Current reports must be available at the common portal 
at least a week before the meeting.  

3. Reporting from the working groups and the common projects  
4. Highlights and focus topics from the working groups  
5. Approval of the work program and tasks from the working groups for the coming 

year, including closing or establishing new working groups  
6. Discussion of general trends, policy and strategic questions, including presentations 

from the meeting participants  
7. International activities  
8. Time, place and a preliminary agenda for next year’s meeting  
9. Any other busines
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Appendix 2. Common Nordic working groups and networks   
  
The participating countries/ organizations have the right to participate in all working 
groups but are not committed to do so. Working groups are established after approval 
at the annual “Stora Chefsmöte”.  
  
The working group for International coordination (NIK) will maintain an overview of 
the established working groups, and will make the overview available through the 
common portal. The overview will also contain information about the participants in 
the working groups and their contact information.   
  
Governance and workflow  
The NIK- group has the task to prepare the agenda and the material for the “Lilla 
Chefsmöte” and the “Stora Chefsmöte”. For the “Stora Chefsmöte”, all working 
groups shall, by the start of July, prepare and submit a report to the chairman of the 
NIK group that describes:   

• The aim of the working group  
• Status and the results the group have achieved the past year  
• Recommendations about work program with concrete goals for the coming years of 

work    
   
The chairman of the NIK group distributes the reports from the working groups to 
the members of the NIK group. The NIK group is responsible for preparing and 
compiling one report with the results of the work from the working groups. The 
report will be sent out together with the agenda and other materials for the “Stora  
Chefsmöte” and will be part of the basis for the strategic discussion of the future focus 
areas and priorities for the Nordic cooperation.  
  
After “Stora Chefsmöte”, the working groups will prepare a detailed work plan for 
the coming year, also indicating when the deliverables from the working groups will 
be available. This work plan must be established by the end of October at the latest. 
The work plan must be sent to the chairman for the NIK group, who will make it 
available through the common portal. At “Stora Chefsmöte”, the managers may 
decide the extent to which they will follow the work in one or more of the working 
groups during the year.   
  
Organization  
The NIK group works as a management secretariat for the Nordic managers.   
A chairman will be appointed for all working groups, and for the NIK group the role 
as chairman will be handled by the country that holds the Nordic directorship in 
EuroGeographics’ Management Board. In general, the NIK chairman is the contact 
point for the working groups and is responsible for the ongoing communication 
between the working groups and NIK.  
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In connection with the discussion at “Stora Chefsmöte” of the work programs 
conducted by the working groups, it may be decided to establish broader strategic 
projects. In such a case, it may be necessary to appoint a project owner or a steering 
committee.  
Appendix 3.  Common Projects  

  
The Nordic managers may establish projects on subjects of common interest.   

  
All participating organizations/countries have the right to participate in these activities, but 
it is not a condition that all participate in all activities.  
  
All activities have, in principle, a fixed term.    
  
Before a common activity is established, there must be a description of:  

  
• Which organizations will participate in the activity, and which will be responsible for 

conducting the activity according to the time schedule and as agreed  
• Who will take the initiative to begin the work  
• The aim of the activity and the indicators for achieving the goal  
• Timetable and milestones for the activity, including how and when the activity will be 

reported  
• Budget for the activity and distribution of expenses and revenue  

  
In some cases it may be valuable to consider a memorandum of understanding between the 
participants in the project.  
  
Status/result of the common projects will be presented at the “Stora Chefsmöte” and 
generally presented by the country that was the host of the most recent project meeting 
before the “Stora Chefsmöte”.  
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Appendix 4. The Nordic and international cooperation  
  
The Nordic countries look positively upon the works performed by international, 
professional organizations and actively support these.  
  
The Nordic countries will not themselves initiate professional Nordic activities in areas 
already dealt with by international organizations. However, a coordinated Nordic approach 
to and participation in the international organizations will help streamline and make use of 
the results of the international work and counter needless duplication of effort.   
  
EuroGeographics  
  
Concerning the international work in EuroGeographics:  
  
The Nordic countries are independent members of EuroGeographics, but have a common 
interest in acting in fellowship with the aim of having a strengthened impact on the 
development and to reduce the costs by participating in this work.  
  
When at least one of the Nordic countries chooses to participate in relation to 
EuroGeographics’s activities, working groups and projects, this country may alone represent 
itself or it may also represent other Nordic countries. If the participating country also 
represents other countries, the involved parties shall determine how the costs attached to the 
work should be distributed among them, how they provide mandates to the participating 
country, and how feedback from the work should be channeled. 
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D. Lantmäteriföreningarnas stadgar  
STADGAR   
RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE  
  
  

AVD I   INLEDNING  
  
1 §  
Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten mellan de 
nordiska lantmätarna såväl inom yrket som på det personliga och sociala planet.  
  
Dessa stadgar gäller den del av lantmätarnas nordiska samarbete som bedrivs genom de nordiska 
lantmätarekongresserna, ombudsmannarådet och tidskriftssamverkan.  
  

AVD II   NORDISKA LANTMÄTARKONGRESSER  
  
2 §  
De nordiska lantmätarekongresserna, som är ett led i det nordiska samarbetet, har till ändamål att 
genom anordnande av förhandlingar mellan danska, finska, isländska, norska och svenska 
lantmätare verka för att främja för lantmätare gemensamma frågor samt att genom utställningar i 
samband med kongresserna belysa lantmätarnas verksamhet inom de nordiska länderna.  
  
3 §  
Nordisk lantmätarkongress bör i regel hållas vart fjärde år, varvid i allmänhet värdskapet 
förutsättes gå i tur mellan Danmark, Norge, Sverige och Finland. År och värdland för blivande 
kongress kan, då särskilda skäl är därtill, ändras genom överenskommelse under hand mellan 
styrelserna för lantmätareföreningarna i de nämnda fyra länderna.  
  
4 §  
Den närmare tidpunkten ävensom platsen för kongress bestämmes av styrelsen för värdlandets 
lantmätareförening, som jämväl utfärdar kallelser till kongressen. Denna styrelse har även i övrigt 
att vidtaga erforderliga åtgärder för kongressens anordnande. Det ankommer dock på  
styrelserna för lantmätareföreningarna i de särskilda länderna att var för sig utse föredragshållare 
och utgiva eventuell ersättning till dessa.  
  
5 §  
Styrelsen för värdlandets lantmätareförening bör minst 9 månader före kongress bereda 
styrelserna  för de övriga ländernas lantmätareföreningar tillfälle att tillkännagiva sina meningar i 
fråga om tilltänkt tid och plats för kongressen. Samråd mellan styrelserna bör också äga rum när 
det ifrågasättes sådan anordning vid kongress, som icke direkt faller inom ramen för kongressens 
ändamål enligt 2 § eller som skulle medföra större kostnader för deltagarna än normalt
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Styrelserna för de övriga ländernas lantmätareföreningar bör omkring 6 månader före kongressen 
anmäla utsedda föredragshållare och tillse att dessa därefter i god tid avlämnar manuskript för 
ändamål varom i 6§ sägs.  
  
6 §   
Föredrag bör om möjligt, till hela sitt innehåll eller i form av en sammanfattning, mångfaldigas 
och utdelas till deltagarna någon tid före kongressen samt efter kongressen publiceras i 
kommande nordiska nummer av lantmätarnas facktidskrifter. Styrelsen för värdlandets 
lantmätareförening ansvarar för att föredragen samlas in från föredragshållarna.  
  
7 §  
Förhandlingarna vid kongress ledes av en ordförande, som jämte en vice ordförande utses av 
styrelsen för värdlandets lantmätareförening. Denna styrelse tillsätter vidare en generalsekreterare 
jämte behövligt antal biträdande sekreterare ävensom, för det fall att förhandlingar samtidigt 
kommer att pågå inom skilda lokaler, de särskilda förhandlingsledare som kan erfordras.  
  
8 §  
Kongressförhandlingarna äger rum på danska, norska och svenska språken samt på finska och 
isländska språken med därpå följande översättning till något av de förstnämnda. Undantagsvis får 
föredrag hållas på engelska.  
  
9 §  
Deltagare i nordisk lantmätarekongress erlägger avgift, vars storlek bestämmes av styrelsen för 
värdlandets lantmätareförening. Förutom till deltagande i förhandlingarna berättigar denna avgift 
till erhållande av de tryckta meddelanden som utdelas före kongressen.  
  
10 §  
Vid varje kongress utdelas ett nordiskt kongresspris om motsvarande 5000 FIM till en teknolog 
eller yngre lantmätare (normalt högst tre år efter examen) från varje deltagande land Syftet med 
priset är bl a uppmuntra till konkret nordiskt samarbete och stärkt kongresstradition och priset 
bör erhållas för ett aktuellt arbete (examensarbetet etc) av hög kvalitet.  
  
Pristagare i respektive land utses av varje lands förening i den ordning som landet själv beslutar 
och anmäls till arrangörslandet senast sex månader före kongressen. Pristagaren  och dennes 
arbete ska presenteras vid kongressen, normalt genom att pristagaren själv är närvarande. Priset 
liksom kongressresan inkl. kost och logi, finansieras av respektive land. Dessutom ska 
kongresslandet ge befrielse från kongressavgift.  
  
Avd III LANTMÄTARNAS NORDISKA OMBUDSMANNARÅD  
  

11 §  
Lantmätarnas nordiska ombudsmannaråd är ett samarbetsorgan för lantmätarna i Danmark, 
Finland, Island, Norge och Sverige och har till ändamål att komplettera och utveckla den 
verksamhet som bedrivs inom ramen för de nordiska lantmätarekongresserna.  
  

12 §  
Ombudsmannarådets ledamöter utgöres av en ombudsman och en viceombudsman från varje 
land. 
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Ombudsman och viceombudsman utses av styrelsen för respektive lands lantmätareförening. Om 
så är möjligt bör minst en av respektive lands rådsledamöter vara person med anknytning till 
styrelsen för landets lantmätareförening.  
  

13 §  
Ombudsmannarådet sammanträder i regel en gång årligen turvis i Danmark, Finland, Sverige och 
Norge. Är då nordisk lantmätarekongress avhålles sammanträder ombudsmannarådet dock i 
kongresslandet.  
Representant för respektive lands lantmätaretidskrift bör deltaga i rådets överläggningar. 
Ungefärlig tid och plats för rådets möte bestämmes vid rådets föregående sammanträde. Det 
kommande möteslandets ombudsman fastslår i samråd med sitt lands lantmätareförening och 
ombudsmannarådets ordförande exakt tidpunkt, ort och preliminärt program för mötet samt  
meddelar detta skriftligen senast tre månader före mötet till rådsledamöterna, 
tidskriftsrepresentanterna och till respektive lands lantmätareförening.  
  

14 §   
Som ordförande och sekreterare för ombudsmannarådet fungerar ombudsmannen respektive 
viceombudsmannen för följande kongressland. Byte av ordförande och sekreterare sker det 
årskifte som infaller närmast efter det att en nordisk lantmätarkongress avhållits.  
På ombudsmannarådets sammanträde upptas till behandling de frågor som rådsledamot eller 
lantmätareförening föreslår. Sådana förslag bör vara rådsordföranden tillhanda senast två 
månader före rådets sammanträde. Behandlingsordningen bestämmes av rådsordföranden, som 
senast en månad före rådets sammanträde utsänder dagordning och eventuella handlingar rörande 
de på dagordningen upptagna ärendena till rådsledamöterna, tidskriftsrepresentanterna och till 
respektive lands lantmätareförening.  
Vid beslut i ombudsmannarådet har varje närvarande land en röst. Denna avges av 
ombudsmannen eller vid dennes förhinder av viceombudsmannen. Ombudsmannarådet bör vid 
beslut i första hand eftersträva enhällighet. Skulle emellertid omröstning behöva tillgripas och lika 
röstetal uppstår har rådsordföranden utslagsröst.   
Mötesprotokollet förs av ombudsmannarådets sekreterare, som inom en månad efter mötets 
avslutande tillställer rådsledamöterna, tidskriftsrepresentanterna och respektive lands 
lantmätareförening avskrift av mötesprotokollet.  
  
15 §  
Ombudsmannen eller - vid förhinder för denna – viceombudsmannen har under kongressernas 
mellanperioder till uppgift:  

• att upprätthålla skriftlig och i mån av möjlighet personlig kontakt med ombudsmännen i de 
andra länderna i frågor som faller inom de nordiska lantmätarnas samarbetssektor,  

• att för en period som bestämmes vid varje ombudsmannarådsmöte, dock minst en gång om 
året, upprätta en kort skriftlig rapport från sitt land om sådana åtgärder, beslut, lagstiftning, 
händelser, föreningsangelägenheter, publikationer och andra upplysningar, som kan anses  
ha internordiskt intresse för lantmätare samt tillställa övriga rådsledamöter, tidskrifts-
representanterna och respektive lands lantmätareförening denna rapport,  

• att ombesörja att sagda rapporter fortast möjligt publiceras i det egna landets facktidskrift,  
• att i mån av möjlighet besvara förfrågningar både från hem- och utlandet angående spörsmål, 

som ansluter sig till samarbetsverksamheten och vid behov förmedla nödiga kontakter,   
• att i mån av möjlighet göra sig bekant med det nordiska samarbetets organisation och 

utveckling inom andra yrkesgrenar. 
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16 §  
Vid behov och på initiativ av ombudsmannen kan respektive lands lantmätareförenings styrelse 
utse kontaktpersoner för samarbetsfältets olika sektioner. Dessas uppgift är att förmedla det egna 
landets ombudsman de uppgifter denne i sin verksamhet behöver. Ländernas motsvarande 
kontaktpersoner kan även vara i direkt förbindelse med varandra.  
  

AVD IV TIDSKRIFTSAMVERKAN  
  

17 §  
De nordiska lantmätarföreningarna samverkar på publiceringsområdet genom att utge nordiska 
nummer av lantmätarnas facktidskrifter.  
  

18 §  
Styrelsen för respektive lands lantmätareförening utser den representant för sitt lands 
lantmätaretidskrift som skall företräda landet i lantmätarnas nordiska tidskriftssamverkan och 
som deltar i ombudsmannarådets och kongressrådets överläggningar.   
  

19 §  
Tidskriftsrepresentanterna bör i anslutning till ombudsmannarådets sammanträden hålla egna 
överläggningar. De utser i så fall inom sig mötesledare och vid behov sekreterare. Avskrift av 
eventuellt protokoll från dessa överläggningar bör inom en månad efter överläggningarna 
tillställas samtliga tidskriftsrepresentanter och respektive lands lantmätareförening.  
  

20 §  
Tidskriftsrepresentanterna har under kongressernas mellanperioder till uppgift :  

• att upprätthålla skriftlig och i mån av möjlighet personlig kontakt med varandra i frågor som 
rör lantmätarnas facktidskrifter  

• att tillsammans med tidskriftsrepresentanterna i de andra nordiska länderna tillse att ett 
nordiskt tidskriftsnummer årligen produceras turvis i de nordiska länderna,  

• att i god tid meddela ombudsmännen senaste tidpunkt för ombudsmannarapporternas 
leverans till det nordiska tidskriftsnumret.  

  

AVD V ÖVRIGT  
  
21§  
Respektive lands lantmätareförening skall meddela alla ändringar i fråga om namn, adresser och 
telefonnummer för sitt lands ombudsman, viceombudsman och tidskriftsrepresentant till 
ombudsmannarådets ordförande. Denna ajourhåller en funktionärsförteckning över nämnda 
personer och tillställer dem och respektive lands lantmätareförening en avskrift av förteckningen 
efter varje gjord ändring.  
  
22 §  
Uppdrag som ombudsmannarådsledamot, tidskriftsrepresentant eller kontaktperson anses som 
förtroendeuppgift.  
  
23 §  
Lantmätareföreningarna i de särskilda länderna är oförhindrade att övertaga befogenheter som i 
dessa stadgar tillagts styrelserna för dessa föreningar. 
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24 §  
Ändringar i dessa stadgar antas av ombudsmannarådet och ändringarna blir gällande då 
styrelserna för samtliga nordiska lantmätareföreningar godkänt dem.  
  
Med lantmätareförening avses i dessa stadgar:  
Den danske Landinspektorforening (DdL)    (Danmark)  
Maanmittausinsinöörien Liitto ry/Lantmäteriingenjörernas  (Finland) Förbund 
rf (MIL)  
Norges Jordskiftekandidatforening (NJKF),    (Norge)  
Faglig gruppe av NIF  
Sveriges Lantmätareförening (SLF)      (Sverige)  
Följande föreningar har rätt att med en observatör delta i ombudsmannarådets sammanträden:  
Foroya Landmálarafelag (FLF)      (Foroya)  
  
  
  ----------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
Dessa stadgar har antagits av ombudsmannarådet 1984-07-01 och fastställts av kongressrådet 
samma dag.  
Dessa stadgar träder i kraft 1985-01-01 varvid gällande stadgar för de nordiska 
lantmätarekongresserna och stadgar för lantmätarföreningarnas nordiska ombudsmannaråd 
upphör att gälla.  
Ändring av stadgarna har skett 1988 och 1991.  
Nyskrivning (revidering) av stadgarna har skett 1993-08-01, 1995-08-03, 1999-08-01 och 2004-
07-07, varvid kongressrådet upphör att existera).  
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