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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för 
Lantmäteriet 

Utfärdad den 1 september 2022 

Regeringen föreskriver att 5 och 30 §§ förordningen (2009:946) med 

instruktion för Lantmäteriet ska ha följande lydelse. 

5 §    Lantmäteriet ska 

1. ansvara för uppbyggnad, drift, uppdatering och tillhandahållande av

grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, 

2. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken,

3. handlägga förrättningar,

4. ansvara för drift, uppdatering och tillhandahållande av information

avseende pantbrevssystem och lägenhetsregister, 

5. ansvara för de nationella geodetiska referensnäten,

6. verka för enhetlighet, samordning och kvalitet inom mätningsområdet

och inom det karttekniska området, 

7. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt besluta om

ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har befogenhet att 

göra det, 

8. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på

land mot Finland, 

9. bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhets-

område, 

10. avgöra ärenden om fastigheters skattetal,

11. utöva tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna, och

12. tillgodose Försvarsmaktens behov av geografisk information och

fastighetsinformation samt av råd och stöd i fråga om sådan information. 

30 §1    Lantmäteriet ska ta ut avgifter för 

1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastig-

hetsinformation, inklusive de allmänna kartorna, 

2. upplåtelse av rätt att använda geografisk information och fastighets-

information, 

3. uppdragsverksamhet,

4. tjänsteexport, och

5. tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation

samt råd och stöd enligt 5 § 12. 

Trots det som sägs i första stycket 1 och 2, ska Lantmäteriet inte ta ut 

avgifter när information ur fastighetsregistret, registerkartan och samfällig-
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hetsföreningsregistret tillhandahålls elektroniskt till en statlig myndighet 

som inte är ett affärsverk. Enligt 8 § första stycket lagen (2010:1767) om 

geografisk miljöinformation får avgift inte tas ut för viss tjänst. 

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som 

avses i första stycket. 

Avgifterna som avses i första stycket 1 och 2 bestäms av Lantmäteriet så 

att de totala avgifterna ska täcka Lantmäteriets kostnader för uttag och 

expediering samt bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering 

och utveckling av system, databaser och information. Avgifterna ska inte 

täcka kostnader för sådant tillhandahållande som avses i andra stycket. 

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2022. 

På regeringens vägnar 

JOHAN DANIELSSON 

Elisabeth Sundin 

(Finansdepartementet) 
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