
       

 
 
 
 
 
 
 

BLANKETT 
Datum  

    
 

Ansökan behörighet till LINA  
(Lantmäteriets INsamlingsApplikation) 
 

1. Sökandes uppgifter 
*Obligatoriska fält. 
 
Tabell 1 - Sökandes uppgifter 

Företag/organisation*   

Organisationsnummer*  

Namn*  

Avdelning*  

Adress  

Postnummer*   

Postort*  

Telefon*  

E-postadress*  

 
Kryssa i minst ett av alternativ nedan. 
 
Ska vara huvudansvarig (minst en person/kommun) 

Ja  

 
Nej  
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2. Godkännande av närmsta chef
Tabell 2 - Godkännande av chef 

Företag/organisation* 

Namn* 

Telefon* 

E-postadress*

3. Behörighet till annan kommun än ovan nämnda
Fylls bara i om du ska ha behörighet till annan kommun än din egen.
Exempelvis om du jobbar på kommun A, men ska ha behörighet att ajourhålla hos kommun 
B, fyller du i detta. Uppgifter till chefen på kommun B ska framgå nedan. 

Ja 

Kommun: 

Nej 

GODKÄNNANDE AV NÄRMSTA CHEF 

Tabell 3 - Godkännande av chef 

Företag/organisation* 

Namn* 

Telefon* 

E-postadress*
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4. Ändamål med behörigheten
Kryssa i minst ett av alternativen nedan.

 Ajourhållning Byggnader, Adresser, Lägenheter 

Tester inför tjänstebaserad uppdatering 

5. Skicka in blanketten
När blanketten är ifylld och sparad skickas den med e-post till 
ajourhallning-BAL@lm.se  
OBS! När behörighet till LINA ska avslutas måste detta snarast meddelas 
till Lantmäteriet, BAL-supporten. 

6. Kontakt
Lantmäteriet, BAL-supporten
Telefon: 020-34 00 56
E-post: ajourhallning-BAL@lm.se
Webbplats: www.lantmateriet.se/bal

OM PERSONUPPGIFTER 

I samband med din ansökan kommer Lantmäteriet att behandla de personuppgifter 
vi fått från dig. När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna 
information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att 
hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter  eller genom att kontakta 
Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63. 
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