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Beskrivning av revidering och uppföljning av Bilaga 4 under ett år  

JANUARI  

1 januari börjar de nya avtalsvillkoren gälla.  

FEBRUARI  

15 februari – 15 mars utför Lantmäteriet en avtalsuppföljning. Det innebär 
att Lantmäteriet ser över kommunernas samverkansavtal utifrån leveran-
ser och brister. När uppföljningen är klar meddelas kommunen via mail om 
kommunen uppfyllt sina åtaganden avseende samverkansnivå för adress, 
byggnad och topografi eller om samverkansnivån inte är uppfylld.  

MARS  

15 mars – 31 augusti har kommunen möjlighet att åtgärda brister för att 
undvika sänkning av samverkansnivå. 
Om avtalsuppföljningen i februari/mars visade att samverkansnivån inte är 
uppfylld ska kommunen åtgärda bristerna så snart som möjligt, senast 31 
augusti då Lantmäteriet gör en uppföljning av bristerna 1 september. Kvar-
står bristerna då resulterar det i en sänkning av berörd samverkansnivån. 

APRIL 

Under april månad skickar Lantmäteriet ut faktureringsunderlag till kom-
munerna.  

JUNI  

30 juni är sista datumet för kommunerna att skicka in faktura till Lantmäte-
riet.  

AUGUSTI 

31 augusti är sista datum för kommunen att åtgärda de brister som upp-
märksammades i februari/mars.  

SEPTEMBER  

1 september följer Lantmäteriet upp bristerna som uppmärksammades i 
avtalsuppföljningen i februari/mars. Resultatet av avtalsuppföljningen 
skickas ut via mail till kommunerna under perioden 1 september – 1 okto-
ber. Kvarstår bristerna som uppdagades i februari/mars resulterar det i 
sänkt samverkansnivå. Sänkt samverkansnivån regleras i Bilaga 4 som 
skickas ut per post i november/december.  
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OKTOBER  

1 oktober är sista datum för Lantmäteriet att meddela kommunen sänk-
ning av samverkansnivå. 
1 oktober är också sista tillfället för kommunerna att signalera önskemål 
om höjning eller sänkning av samverkansnivå. Det är inte möjligt att önska  
höjning om Lantmäteriets avtalsuppföljning resulterade i sänkt samver-
kansnivå.  

Kommunen meddelar önskemål om ändrad avtalsnivå via e-post till Lant-
mäteriet ajourhallning-bal@lm.se 

NOVEMBER  

15 november är sista datum för kommunen att åtgärda brister inför höj-
ning av samverkansnivå. Om en kommun har meddelat senast 1 oktober 
att de vill höja samverkansnivån på adress, byggnad eller topografi har de 
fram till 15 november på sig att åtgärda eventuella brister inför en höjning.  
Ändrad samverkansnivån regleras i Bilaga 4 som skickas ut per post i no-
vember/december. 

DECEMBER 

1 december är Lantmäteriets sista datum för att besluta om ändrad avtals-
nivå. 

2 december – 31 december skickas reviderad och påskriven Bilaga 4 åter till 
Lantmäteriet. 
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