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PRISLISTA ÅR 2023 

Pris för BM-win 

Nyttjanderätt 

Lantmäteriet tillhandahåller BM-win genom ett avtalsförfarande där bestäl-

laren erhåller nyttjanderätt till programvaran under tecknad avtalstid, maxi-

malt fem år. Därefter måste avtalet förnyas. Nyttjanderätt till BM-win kan 

tecknas per år genom abonnemang typ 1, eller för en femårsperiod genom 

abonnemang typ 2 eller paketköp. I samtliga avtalsformer ingår tillgång till 

kundstöd och uppdaterade programversioner. 

Alla priser nedan är exklusive moms. 

 

BM-win Abonnemang typ 1 

Abonnemang för enstaka år. Systemet öppnas via kod för användning ett år i 

taget. Förlängs automatiskt med ett år i taget, under fyra år, så länge uppsäg-

ning inte sker. För detta betalas en avgift om 8700 kr per år och installation 

(användare).  Samma pris gäller vid köp av 1-3 installationer. Vid köp av 4-

6 installationer kostar varje installation 8400 kr per år, och vid köp av 7-10 

installationer kostar varje installation 8100 kr per år. Vid fler än 10 installat-

ioner gäller följande priser:  

11-15 st 7500 kr/st och år 

16-20 st 7100 kr/st och år 

21-30 st 6600 kr/st och år 

31-40 st 6200 kr/st och år 

41-50 st 5900 kr/st och år 

Vid köp av fler än 50 installationer är avgiften 5800 kr/st och år. 
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BM-win Abonnemang typ 2 

Vid abonnemang typ 2 utgår en engångsavgift för femårsperioden plus år-

liga avgifter. 

1-3 st 19000 kr/st + 3700 kr i årsavgift 

4-6 st 17500 kr/st + 3700 kr i årsavgift 

7-10 st 16000 kr/st + 3700 kr i årsavgift 

11-15 st 13600 kr/st + 3700 kr i årsavgift 

16-20 st 12000 kr/st + 3700 kr i årsavgift 

21-30 st 9700 kr/st + 3700 kr i årsavgift 

31-40 st 8100 kr/st + 3700 kr i årsavgift 

41-50 st 7000 kr/st + 3700 kr i årsavgift 

Vid köp av fler än 50 installationer är avgiften 6400 kr/st + 3700 kr i årsav-

gift.  

 

BM-win Paketköp 

Vid paketköp utgår en engångsavgift för 5-årsperioden. 

1-3 st 34000 kr/st 

4-6 st 32500 kr/st 

7-10 st 31000 kr/st 

11-15 st 29000 kr/st 

16-20 st 27500 kr/st 

21-30 st 25500 kr/st 

31-40 st 24000 kr/st 

41-50 st 23000 kr/st 

Vid köp av fler än 50 installationer är avgiften 22500 kr/st. 

 

Skolversion 

Kostar 16500 kr för första installationen och därefter 1100 kr för varje ytter-

ligare installation. Avser installationer på en utbildningsplats (exempelvis 

skogsinstitut, högskola, universitet). 
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Kontaktpersoner vid Lantmäteriet 

 

Anders Bogghed 

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning 

801 82 Gävle 

(Besöksadress: Lantmäterigatan 2 C) 

tel: 026-63 30 29 

mobil: 070-569 30 29 

e-post: anders.bogghed@lm.se 

 

 

Simon Ek 

Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning 

801 82 Gävle 

(Besöksadress: Lantmäterigatan 2 C) 

tel: 026-63 30 76 

mobil: 072-451 75 09 

e-post: simon.ek@lm.se 
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