FASTIGHETSINSKRIVNING

GEODATADIVISIONEN

Vi utvecklar ett nytt pantsystem

Skapa din egen karta

Under 2017 tog vi viktiga steg i utveck-

Under 2017 införde vi den nya e-tjänsten

pantsystem. Planen är att det ska

allmänheten att skriva ut kartbilder

lingen av ett modernt och hållbart

vara i drift 2019. Det utvecklas enligt
nuvarande lagstiftning för pantbrev
men ska även klara av ett annat

Genom att utveckla vår verksamhet

mot en digital fastighetsbildning så

effektiviserar vi vår förrättningsverk

samhet och minskar handläggnings
tiderna.

Ny e-tjänst för digitala ansökningar
Nu kan man med hjälp av en e-legitima
tion ansöka om avstyckning, fastighets

samt 1:50 000.

Historiska ortofoton som öppna data

Fler ansluter sig till våra e-tjänster

som öppna data och nu kan användare

exempelvis banker, har anslutit sig

Vi utvecklar för framtiden

över ett önskat område i skala 1:10 000

juridiskt system än det vi ser idag.

Fler av våra större kunder, som

FASTIGHETSBILDNING

Kartutskrift som gör det möjligt för

till våra e-tjänster under året. Genom
e-tjänsterna så får vi kortare ledtider,

Vi har släppt historiska ortofoton
ladda ner dessa från vår hemsida
lantmateriet.se.
Laserskanning

ökad kvalitet och fler beslut som beviljas.

Skogsstyrelsen har tilldelats 12 miljoner

Lagstöd för nya e-tjänster

Lantmäteriet inleda en kontinuerligt

Under 2017 har vi fått lagstöd för en ny
e-tjänst som gör det möjligt för alla
som har en giltig e-legitimation att

kronor per år för att tillsammans med

återkommande laserskanning av Sverige
för skogsbrukets behov.

digitalt ansöka om lagfart, tomträtt

och inteckning. Genom digitaliseringen
så blir det en säkrare och snabbare
hantering av ansökningarna.

reglering och andra vanliga typer av
förrättningar via lantmateriet.se.
Efter tre månader med den nya

e-tjänsten hade vi fått 559 ansökningar.
50 adresser blev 1
Tidigare skickades ärenden om nya

lantmäteriförrättningar till närmsta lant
mäterikontor. Nu gäller endast en adress.
Det underlättar ansökningarna och leder

till en effektivare hantering av ärendena.

VARENDA PLATS I SVERIGE
Längs varje väg, bakom varenda tuva
och under varje sten. Varje brygga,

varje tak, varenda stig och varje fält.
Slottet, kojan och torpet. Parken,

elljusspåret och hagen. Varje vänd

plan, varje avfart och varje landsväg.
Sportarenan, skidbacken och fiket
på hörnet. Varje tätort, förort och

citykärna. Mötesplatsen, gömstället,
och smultronstället. Lantmäteriet är
bekant med varenda plats i Sverige.

Vi har koll på bredden, höjden, längden

och tvären. Vi kartlägger verkligheten,

sätter gränserna och håller reda på vem
som äger vad.

digitala kartpaket till system-

Av våra medarbetare är
59 procent kvinnor och

lösningar samt över 100 000

41 procent män.

tryckta kartor som fördelades till

293
För enklare tillgång till

Det finns kommunala

geodata är nu antal parter

lantmäterier i 39

i geodatasamverkan

av Sveriges kommuner.

sammanlagt 293,

registrets allmänna del är 3 514 472.

Antal levande objekt i fastighets-

3 514 472

av vilka 253 är kommuner.

40 miljoner kronor.

på 50 orter.

i 14 länder, var verksamhet omsatte

Vi har 2 128 medarbetare

varit delaktig i projekt och förstudier

2 128

Under året har vår tjänsteexport

deltagande förband och staber.

818 609

70

Vi beslutade i 818 609

Av våra intäkter stod

inskrivningsärenden,

avgifter och andra

där lagfarter och

ersättningar för 70 procent,

inteckningar dominerar.

resten är anslag.

linkedin.com/company/lantmateriet

45 13 788
Våra medarbetares

medelålder är 45 år.

Under året avslutade vi 13 788
lantmäteriförrättningar.

620 000
Under 2017 hanterades 400 000
samtal och 220 000 mejl via vårt
Kundcenter, totalt 620 000
kundkontakter. Väntetiden låg
i snitt på 17,6 sekunder
(och i december var siffran nere
i 10 sekunder).

141 400 km2 av Sveriges yta.

ny höjdmodell över landet.

facebook.com/lantmateriet

Under 2017 flygfotograferade vi cirka

Aurora 17, bland annat i form av

lantmateriet.se

141 400

yta laserskannats för data till en

Vill du veta mer om oss?

Verksamhetsberättelse, maj 2018

stöd till Försvarsmaktens övning

59

uppgår till 5,2 biljoner kronor.

Nu har 98 procent av Sveriges

Totalt inteckningsbelopp

Lantmäteriet gav ett omfattande

52 000 000 000 000

98

40 000 000

omsättning 1 883 miljoner kronor.

Under 2017 var Lantmäteriets

1 883 000 000

39

100 000

