
Utbildning och kompetenskrav 
kopplat till DRK-avtalet

X-stad/köping/borg



Från Avtalet

Utbildning

Lantmäteriet ska ta fram ett utbildningspaket i tre steg för 
personer på kommunen som ska mäta in och leverera 
kvalitetsförbättringar till Lantmäteriet.

• En webbutbildning som ska genomföras av alla

• En praktisk fältutbildning

• En webbutbildning som leder till diplomering av ansvarig person 
på kommunen. 
Efter diplomering uppfyller personen de kriterier som behövs för 
att garantera att kommunens leverans håller den kvalitet som 
krävs för att lagras direkt i nationella registerkartan.



Gemensamt kompetenskrav och utbildning

Del 1.  Webbutbildning med olika moduler innehåll bla:
(framtaget hösten 2018)

1. KFF-process (anpassat för KFF-kommun)

2. Allmänt om lantmäteriförrättningar (anpassat för KFF-kommun)

3. Fältarbete vid lantmäteriförrättningar (anpassat för KFF-kommun)

4. Fastighetsutredning och arkivforskning

5. Digitala registerkartan

6. Plantolkning

7. Samarbete mellan Lantmäteriet och kommunen samt sakägarkontakt

8. Fastighetsrätt i fält

9. Framställning av registerkarta (anpassat för KFF-kommun)



Gemensamt kompetenskrav och utbildning forts

Del 2.  Praktisk fältutbildning innehåll bla:
(framtaget hösten 2018)      

• Lokalisering av befintliga gränser

• Praktiskt utförande av fältarbete och mätning 

Dag 1 em Arkivforskning och förberedelser

Dag 2 Leta gränser och mätning

Dag 3 fm Efterbearbetning och leverans 

Del 3.  Webbutbildning för diplomering
(framtaget vintern 2018/2019) 

• En webbutbildning som leder till diplomering av ansvarig person på 
kommunen.
I utbildningen ingår moment från del 1 och 2



Gemensamt kompetenskrav och utbildning forts

Praktiskt information 

• I webbutbildning del 1 ges möjlighet att välja i vilken ordning man vill 
genomföra de olika kursmodulerna.

• Alla moduler i Del 1 är öppna för både KFF och DRK-kommun

• Utbildningen i del 1 beräknas ta ca 10 timmar att genomföra. Detta utgör 
en grundutbildning för verifiering av medarbetarens grundkunskaper.

• Fördjupningsmöjligheter - Lantmäteriets ordinarie kurs öppnas för 

KFF- och DRK-kommuner (Del 1, modul 4)
(obs ordinarie kursavgift för nedan ) 

✓ Fastighetsutredning och Arkivforskning del 1 och 2 

✓ Fastighetsforskning del 1 och 2

✓Kurs inom Geodesi och GPS http://www.lantmateriet.se/sv/Om-
Lantmateriet/Kurser/Kurser-inom-geodesi-och-GPS/

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Kurser/Kurser-inom-geodesi-och-GPS/



