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Riktlinjer för olika samverkansnivåer ABT 

Detta dokument presenterar de riktlinjer som finns för respektive 

samverkansnivå gällande Adress, Byggnad och Topografi. Det är dessa 

Lantmäteriet använder vid avtalsuppföljningarna i februari och september, 

se årshjulet. 

Det är alltid bra att ha en dialog med respektive geodatahandläggare om ni 

har frågor eller funderingar kring uppföljningen. Vi hoppas att det här 

dokumentet ska hjälpa er att förstå vad som krävs för de olika nivåerna. 

Om ni inte vet vilken samverkansnivå er kommun har kan ni se det på den 

här sidan: ABT-avtal | Lantmäteriet (lantmateriet.se) 

Behöver ni veta när era leveranstidpunkter är för byggnad eller övrig 

topografi kan ni se det i er senaste bilaga 4. 

  

https://www.lantmateriet.se/contentassets/980aead16e1a427f872b9e28e22a42ef/tidslinje_kn.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/ABT-avtal/
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Adress 

För att ta reda på vilka brister ni har för adress kan ni antingen titta i LINA 

under Brister eller söka fram dem i ert tjänstebaserade system. Det finns 

flera olika brister för adress och dessa är kopplade till de olika 

samverkansnivåerna.  

 

 

• För att uppfylla kraven för samverkansnivå 1 får ni inte ha fler än 50 brister 

på Bostad saknar adress. 

• Om ni har mellan 50-100 sådana brister när vi gör uppföljningen i februari 

kommer vi att påtala detta. 

• Om ni har fler än 100 sådana brister när vi gör uppföljningen i februari 

kommer vi att påtala detta och be er åtgärda dessa innan 31 augusti samma 

år. Kvarstår antalet brister vid uppföljningen i september kan det vara grund 

för sänkning av samverkansnivån. 

 

 

• För att uppfylla kraven för samverkansnivå 2 får ni inte ha fler än 20 brister 

på Bostad/Verksamhet/Samhällsfunktion/Industri saknar adress. 

• Om ni har mellan 20-50 sådana brister när vi gör uppföljningen i februari 

kommer vi att påtala detta. 

Samverkansnivå 1 

 
Brist: 

Bostad saknar adress 

 

0-50 st = Ok 

50-100 st = Brist 

Fler än 100 = Åtgärd 

Samverkansnivå 2 
 

Brister: 

Bostad saknar adress 

Verksamhet saknar adress 

Samhällsfunktion saknar adress 

Industri saknar adress 

 

0-20 st = Ok 

20-50 st = Brist 

Fler än 50 = Åtgärd 
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• Om ni har fler än 50 sådana brister när vi gör uppföljningen i februari 

kommer vi att påtala detta och be er åtgärda dessa innan 31 augusti samma 

år. Kvarstår antalet brister vid uppföljningen i september kan det vara grund 

för sänkning av samverkansnivån.  

 

 

• För att uppfylla kraven för samverkansnivå 3 får ni inte ha fler än 20 brister 

på Bostad/Verksamhet/Samhällsfunktion/Industri saknar adress. 

• Om ni har mellan 20-50 sådana brister när vi gör uppföljningen i februari 

kommer vi att påtala detta. 

• Om ni har fler än 50 sådana brister när vi gör uppföljningen i februari 

kommer vi att påtala detta och be er åtgärda dessa innan 31 augusti samma 

år. Kvarstår antalet brister vid uppföljningen i september kan det vara grund 

för sänkning av samverkansnivån. 

Samverkansnivå 3 

Brister: 

Bostad saknar adress 

Verksamhet saknar adress 

Samhällsfunktion saknar adress 

Industri saknar adress 

 

0-20 st = Ok 

20-50 st = Brist 

Fler än 50 = Åtgärd 

Brister: 

Unikt läge saknas 

0-5 st = Ok 

5-10 st = Brist 

Fler än 10 = Åtgärd 

 

Punktläge "Ungefärligt lägesbestämd" 

0-5 st = Ok 

5-10 st = Brist 

Fler än 10 = Åtgärd 

 

Punktläge "Ingång” saknar unikt läge 

0-5 st = Ok 

5-10 st = Brist 

Fler än 10 = Åtgärd 
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För samverkansnivå 3 tittar vi även på bristerna  

• Unikt läge saknas 

• Punktläge "ungefärligt lägesbestämd"  

• Punktläge " ingång” saknar unikt läge 

• För att uppfylla kraven för samverkansnivå 3 får ni inte ha fler än 5 brister 

på varje 

• Om ni har mellan 5-10 sådana brister på någon av de tre när vi gör 

uppföljningen i februari kommer vi att påtala detta. 

• Om ni har fler än 10 sådana brister på någon av de tre när vi gör 

uppföljningen i februari kommer vi att påtala detta och be er åtgärda dessa 

innan den 31 augusti samma år. Kvarstår antalet brister vid uppföljningen i 

september kan det vara grund för sänkning av samverkansnivån. 
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Byggnad 

För att ta reda på hur många fastighetsbildningsärenden ni har kan ni 

antingen titta i LINA under Brister eller söka fram dem i ert tjänstebaserade 

system.  

 

 

 

 

 

 

  

  

Samverkansnivå 1 

Antal fastighetsbildningsärenden 

0-10 st = Ok 

1-10 st och flera år gamla = Brist 

Fler än 10 st = Åtgärd 

 

Samverkansnivå 2 

Antal fastighetsbildningsärenden 

0-10 st = Ok 

1-10 st och flera år gamla = Brist 

Fler än 10 st = Åtgärd 

 

Byggnadsleveranserna skickas enligt avtal och kan innebära en del 

redigering av geodatahandläggare.  

Samverkansnivå 3 

Antal fastighetsbildningsärenden 

0-10 st = Ok 

1-10 st och flera år gamla = Brist 

Fler än 10 st = Åtgärd 

 

Byggnadsleveranserna skickas enligt avtal och är av hög kvalitet och 

kan därför läggas in utan redigering av geodatahandläggare. 

 

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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Övrig topografi 

Vilka topografiska objekt som ingår i samverkansavtalet finns att läsa i 

handbok för övrig topografi. Ni hittar den här: Handböcker | Lantmäteriet 

(lantmateriet.se) 

 

 

 

 

 

 

Generellt gäller detta: 

 

Ok = samverkansnivån är uppfylld. 

Brist = påtalade brister ska åtgärdas så snart som möjligt (påverkar inte 

samverkansnivån). 

Åtgärd = påtalade brister ska åtgärdas så snart som möjligt, uppföljning sker 

i september och sänkning av samverkansnivå sker om antalet brister inte 

åtgärdats. 

 

Om ni har några frågor om detta är ni välkomna att höra av er, maila oss 

gärna på ajourhallning-bal@lm.se 

Samverkansnivå 1 

Leveranserna sker enligt avtal antingen analogt eller digitalt 

För många år med ingen förändring kan leda till att vi påtalar en brist 

Samverkansnivå 2 

Leveranserna sker enligt avtal digitalt och kan innebära en del 

redigering av geodatahandläggare 

För många år med ingen förändring kan leda till att vi påtalar en brist 

 

 

 

 

 

Samverkansnivå 3 

Leveranserna sker enligt avtal digitalt och är av hög kvalitet och kan 

därför läggas in utan redigering av geodatahandläggare. 

För många år med ingen förändring kan leda till att vi påtalar en brist 

 

 

 

 

 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/Handbocker/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/Handbocker/
mailto:ajourhallning-bal@lm.se



