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1. ALLMÄN INFORMATION  

Avgifter och leveransinformation för Lantmäteriets geodata är ett dokument 

vars syfte är att informera slutkunder och vidareförädlare om Lantmäteriets 

avgifter och leveransvillkor. Dokumentet är indelat i olika avsnitt beroende 

på tillhandahållandesätt och informationsslag. Avsnitt 13 om ”Avgifter vid 

följdproduktion” gäller endast när en återförsäljare/vidareförädlare vill 

skapa följdprodukter där Lantmäteriets geodata ingår. 

Mer information om Lantmäteriets geografiska information och fastighetsin-

formation samt villkor och avgifter för dess användning, erhålls av Lantmä-

teriets återförsäljare eller Lantmäteriets geodatasupport. 

Lantmäteriets återförsäljare framgår av Lantmäteriets hemsida. Under sidan 

För återförsäljare finns även länkat till Anvisningar för vidareförädlare som 

är en samling dokument vars syfte är att hjälpa, i första hand återförsäl-

jare/vidareförädlare, att upprätta och tolka avtal samt ge praktisk informat-

ion inför beställning och leverans av Lantmäteriets geodata. Anvisningarna 

kan i vissa delar även användas av slutkunder. 

Lantmäteriets geodatasupport nås via e-postadress geodatasupport@lm.se 

eller telefon 026–63 36 00. 

Lantmäteriets partnersupport nås via e-postadress partner@lm.se. 

Mer information om geodetisk information ges av Geodesienheten, e-posta-

dress geodesi@lm.se. För information om SWEPOS använd e-postadress 

swepos@lm.se.  

För information om ArkivSök och Akt Direkt via e-postadress geodatasup-

port@lm.se.  

För information om Historiska kartor via e-postadress historiska-kar-

tor@lm.se. 

För information i övrigt, kontakta Lantmäteriets kundcenter, via e-posta-

dress kundcenter@lm.se eller telefon 0771–63 63 63. 

2. GENERELLT OM AVGIFTER 

Avgifterna som redovisas i detta dokument finns beslutade i Lantmäteriets 

föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fas-

tighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformat-

ion (Se gällande LMFS som finns publicerad på Lantmäteriets hemsida un-

der Föreskrifter). Förekommer det motstridiga uppgifter mellan detta av-

giftsdokument och LMFS, gäller de uppgifter som finns beslutade i LMFS. 

Timtaxa är 800 kr. 

Administrativ avgift är 750 kr. Administrativ avgift tas ut per order/beställ-

ning av geografisk information som kräver manuell hantering. I de fall or-

dern omfattar upprepade leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle.  

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/Vara-aterforsaljare---inom-olika-produktomraden/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
mailto:geodatasupport@lm.se
mailto:partner@lm.se
mailto:geodesi@lm.se
mailto:swepos@lm.se
mailto:geodatasupport@lm.se
mailto:geodatasupport@lm.se
mailto:historiska-kartor@lm.se
mailto:historiska-kartor@lm.se
mailto:kundcenter@lm.se
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Foreskrifter/
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Avgifter beräknade enligt timtaxa samt administrativa avgiften berörs inte 

av olika rabatter eller användarfaktorer. 

Kommersiell vidareförädlare betalar faktor 0,95 på framräknad licensavgift. 

Licensavgiften 

Licensavgiften (årlig avgift, månatlig avgift, engångsavgift, transaktionsav-

gift, abonnemangsavgift) är den framräknade avgiften som licenstagare ska 

betala för användning av geodataprodukter. Licensavgiften tas ut för all typ 

av användning där geodata/geodataprodukter ingår. 

Undantag: För de geodataprodukter som Lantmäteriet benämner som öppna 

data utgår ingen licensavgift, licensvillkoren är Creative Commons CC0 och 

produkterna hämtas via produktlistan för öppna data på Lantmäteriets hem-

sida.  

Moms 

Samtliga avgifter i detta dokument är angivna exklusive moms. Generellt 

gäller att 25 % moms tillkommer för alla avgifter.  

Undantag: 6 % moms gäller för licensavgifter (nedladdningsprodukternas/ 

uttagsprodukternas årliga avgift eller engångsavgift) för Allmänna kartor, 

Geografiska teman, Höjdinformation och Bildinformation (undantaget ana-

loga skannade flygbilder) samt avgiften för utplottning av ortofoton. Likaså 

gäller 6 % moms på avgiften för Historiska kartor och förrättningsarkiv när 

det inte handlar om myndighetsbeslut.  

0 % moms gäller när det handlar om myndighetsbeslut/myndighetsutövning.  

Kommersiell slutanvändning  

Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning av geografisk 

information tas hänsyn till antal anställda enligt nedanstående tabell.  

Tabell 1. Gällande faktor beroende på antal anställda 

Antal anställda Faktor 

> 20 1,0 

6 - 20 0,9 

2 - 5 0,8 

1 0,5 

För kommersiell slutanvändning tas även hänsyn till antal bolag som ingår i 

koncern, se tabell nedan. 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode.sv
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=oppnadata
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Koncernlicens  

Bolag som ingår i en koncern kan teckna ett avtal om koncernlicens som 

medger användning av data inom koncernen. Vid beräkning av licensavgif-

ten tas hänsyn till antalet bolag som ska använda data enligt nedanstående 

tabell. 

Faktor för antal bolag gäller kommersiell slutanvändning av geografisk in-

formation och fastighetsinformation. Se eventuellt ytterligare information 

under respektive avsnitt. 

Tabell 2. Gällande koncernfaktor beroende på antal bolag 

Antal bolag Koncernfaktor 

> 20 1,8 

6 - 20 1,5 

2 - 5 1,2 

Icke kommersiell användning  

Vid användning av geografisk information för icke kommersiell användning 

är licensavgiften x faktor 0,1. 

Vid användning av fastighetsinformation för icke kommersiell användning 

är licensavgiften x faktor 0,1. Användningskategorin icke kommersiell an-

vändning har i normalfallet inget godkänt ändamål för användning av fastig-

hetsinformation. Undantag kan dock finnas. 

Forskning, utbildning och kulturverksamhet (FUK) 

För denna användningskategori utgår ingen licensavgift för de produkter 

som redovisas via produktlistan för FUK eller i produktförteckningen för 

FUK. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbetningsavgift eller startav-

gift tillkomma. För övriga produkter, utöver produktförteckningen, gäller 

ordinarie avgift. 

För fastighetsinformation krävs ändamålsprövning. 

Ytterligare information om användningskategorin FUK finns på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Statliga myndigheter som inte är affärsverk 

Statliga myndigheter som inte är ett affärsverk får tillgång till avgiftsfria re-

gisterdata (Fastighetsregistret, Registerkartan och Samfällighetsföreningsre-

gistret) enligt budgetpropositionen 2016/2017:1 Utgiftsområde 18 samt en-

ligt Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för 

Lantmäteriet (SFS 2017:493). Gällande produktförteckning för statliga 

myndigheter som inte är affärsverk finns på Lantmäteriets hemsida. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=fuk
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/produktforteckning.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/geodata/geodataprodukter/produktforteckning.pdf
https://www.lantmateriet.se/
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Geodatasamverkan 

Lantmäteriet deltar i Geodatasamverkan som har en gemensam affärsmodell 

som inkluderar licensavgifter och villkor. Organisationer som tecknat an-

vändaravtal för Geodatasamverkan betalar en årsavgift för att få använda 

produkterna i produktutbudet, läs mer om produktutbud och årsavgift på 

Lantmäteriets hemsida på sidan för Geodatasamverkan. Bearbetningsavgift 

tillkommer när bearbetningar krävs eftersom den delen inte ingår i geodata-

samverkansavgiften. Produkterna som ingår i Geodatasamverkan går att fil-

trera fram i Geodataportalen. 

Offentlig användning för ambulans- och räddningstjänst-

verksamhet 

Ett urval geodataprodukter är avgiftsfria dvs. utan kostnad för licens för of-

fentlig användning av ambulansverksamheter inom region/landsting samt 

kommunala räddningstjänster/räddningsförbund. Leverans av produkter 

utan licensavgift gäller vid beställning av produkter enligt angivna referens-

system. En detaljerad beskrivning av vilka datamängder som ingår, licens-

villkor, angivna referenssystem och beställningsformulär finns på webbsi-

dan om avgiftsfria geodata för ambulans och räddningstjänst. 

3. VISNINGSTJÄNSTER 

För användning av geografisk information i visningstjänst för icke kommer-

siell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i produktför-

teckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbetningsavgift 

eller startavgift tillkomma. Ytterligare information om användningskatego-

rin FUK finns på Lantmäteriets hemsida. 

Ett urval geodataprodukter är avgiftsfria dvs. utan kostnad för licens för of-

fentlig användning av ambulansverksamheter inom region/landsting samt 

kommunala räddningstjänster/räddningsförbund. En detaljerad beskrivning 

av vilka datamängder som ingår avgiftsfritt samt ytterligare information 

finns på webbsidan om avgiftsfria geodata för ambulans och räddnings-

tjänst. 

Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning tas hänsyn till 

antal anställda eller antal bolag ingående i koncern enligt uppgifter under 

punkt 1. 

Hela täckningsområdet och alla informationslager som ingår i respektive 

visningstjänst ingår i licensavgiften. 

Transaktionsbaserade avgifter för visningstjänster för kartor och bilder redo-

visas sist under detta avsnitt. 

Administrativ avgift är 750 kr. Administrativ avgift tas ut per order/beställ-

ning av geografisk information som kräver manuell hantering. I de fall 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/avtal-for-geodatasamverkan/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Geodataportalen/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=2120
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ordern omfattar upprepade leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle. 

Avgifter beräknade enligt timtaxa samt administrativa avgiften berörs inte 

av olika rabatter eller användarfaktorer. 

Det är möjligt att välja månadsabonnemang för visningstjänsterna (WMS, 

WMTS). Uppsägningstiden för månadsabonnemang är 2 månader. 

Moms om 25 % tillkommer på alla visningstjänster. 

Basemap Visning, Inspire  

Innehåll: Tjänst innehållande information som visas i ett skal-

område större än 1:72 200. Tjänsten innehåller se-

parata lager som uppfyller Inspire: Administrativ 

indelning, Ortnamn, Adress, Byggnad och Mark-

täcke. Dessutom ingår lager för tema Hydrografi 

och Transport, som dock inte uppfyller kraven för 

Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 125 000 kr 

Månatlig avgift 12 500 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Fastighetsindelning Visning 

Innehåll: Visningstjänst för fastighetsinformation, som visar 

fastighets- samt sockenindelning i 13 skikt. Tjäns-

ten visar även fastighetsindelningen tematiskt uti-

från lägesnoggrannheten, dvs. gränsernas och gräns-

punkternas medelfel. Tjänsten uppfyller kraven för 

EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 116 865 kr 

Månatlig avgift 11 687 kr 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Ortofoto historiska Visning  

Innehåll: Visningstjänst för Historiska Ortofoton. De histo-

riska ortofotona finns tillgängliga i flera lager:  

• ett rikstäckande lager för referensåret 1960, som 

innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970,  

• ett lager för referensår 1975 som är under upp-

byggnad, vilket huvudsakligen kommer att inne-

hålla ortofoton från åren 1970 till 1980, samt 

• separata årslager fr.o.m. 1993 t.o.m. 2005, som 

innehåller svartvita ortofoton med upplösning 1 

m, samt ortofoton i färg och IR med upplösning 

0,5 m.  

Licensavgift: Årlig avgift 0 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Övrigt: Tillhandahålls som öppna data (utan licensavgift) 

med villkor enligt Creative Commons CC0. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Hydrografi Visning, Inspire 

Innehåll: Visningstjänst för temat Hydrography Physical 

Water (Hydrografi, fysiska vatten). Tjänsten upp-

fyller kraven för EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 14 607 kr 

Månatlig avgift 1 461 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Markhöjdmodell Visning 

Innehåll: Rasterbilder i gråskala som visar terrängens form. 

Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 60 500 kr 

Månatlig avgift 6 050 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Ortofoto Visning 

Innehåll: Ortofoto färg i upplösningarna 0,16, 0,25, 0,4, 0,5 

m, samt IR 0,5. Tjänsten uppfyller kraven för EU-

direktivet Inspire. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Licensavgift: Årlig avgift 1 661 000 kr 

Månatlig avgift 166 100 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Ortofoto Visning, Årsvisa 

Innehåll: Rikstäckande ortofoto färg och IR, uppdelade årsvis 

efter flygår med början 2006. Upplösning 0,16 m 

resp 0,4 m per pixel från år 2019 och framåt samt 

0,25 m resp 0,5 m per pixel för år 2006-2018. 

Licensavgift: Årlig avgift 1 661 000 kr 

Månatlig avgift 166 100 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Markreglerande bestämmelse Visning 

Innehåll: Markreglerande bestämmelse (bestämmelser, gräns-

punktstext bestämmelser, fastighetsplaner, detalj-

planer, ändring av detaljplaner) i rasterform. 

Licensavgift: Årlig avgift 14 734 kr 

Månatlig avgift 1 473,50 kr 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Rättighet Visning 

Innehåll: Rättighet (gemensamhetsanläggningar, rättigheter, 

gränspunktstext rättigheter) i rasterform. 

Licensavgift: Årlig avgift 14 734 kr 

Månatlig avgift 1 473,50 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Stompunkt Visning  

Innehåll: Tjänst som visar Lantmäteriets stompunkter. 

Licensavgift: Årlig avgift 0 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Leveransformat: PNG eller JPEG 

Övrigt: Tillhandahålls som öppna data (utan licensavgift) 

med villkor enligt Creative Commons CC0. 

Topografisk webbkarta Visning 

Innehåll: Topografisk information i sammanslagen rasterform 

anpassad för skärmvisning. Kartan behåller sitt ut-

seende oavsett skala. 

Licensavgift: Fast årlig avgift 83 000 kr 

Månatlig avgift 8 300 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 

Innehåll: Topografisk information i skiktad rasterform anpas-

sad för skärmvisning. Kartan behåller sitt utseende 

oavsett skala. 

Licensavgift: Fast årlig avgift 125 000 kr 

Månatlig avgift 12 500 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Topografisk webbkarta Visning, cache 

Innehåll: Topografisk information i sammanslagen rasterform 

anpassad för skärmvisning. Kartan behåller sitt ut-

seende oavsett skala. 

Licensavgift: Årlig avgift 83 000 kr 

Månatlig avgift 8 300 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG 

Topografisk webbkarta Visning, översiktlig  

Innehåll: Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta, i 

sammanslagen rasterform, som är anpassad för 

skärmvisning. Kartan innehåller ett urval av 

information från Lantmäteriets produkter från 

Sverigekartan 1:5 miljoner till och med Topografi 

50. 

Licensavgift: Årlig avgift 0 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG 

Övrigt: Tillhandahålls som öppna data (utan licensavgift) 

med villkor enligt Creative Commons CC0. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Tyngdkraft Visning 

Innehåll: Tjänst som visar detaljmätta tyngdkraftspunkter. 

Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 0 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida.. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM m.fl. Se tekniska beskrivningen 

för aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: PNG eller JPEG 

Övrigt: Tillhandahålls som öppna data (utan licensavgift) 

med villkor enligt Creative Commons CC0. 

Byggnad Visning, vector tiles  

Innehåll: Tjänst som visar byggnader och byggnadsanlägg-

ningar inklusive flygplatser. 

Licensavgift: Årlig avgift 50 000 kr 

Månatlig avgift 5 000 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida.. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM, Web Mercator. Se tekniska 

beskrivningen för aktuell produkt via produktlistan 

på Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: Vector tiles 

Fastighetsindelning Visning, vector tiles 

Innehåll: Tjänst som visar administrativa gränser, fastighets-

gränser, gränspunkter och fastighetsbeteckningar. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Licensavgift: Årlig avgift 234 000 kr 

Månatlig avgift 23 400 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida.. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM, Web Mercator. Se tekniska 

beskrivningen för aktuell produkt via produktlistan 

på Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: Vector tiles 

Topografi Visning, vector tiles  

Innehåll: Tjänst som visar topografisk information i ska-

lorna1:10 000 till 1:1 miljon.  

Licensavgift: Årlig avgift 250 000 kr 

Månatlig avgift 25 000 kr 

Åtkomst: Via anslutning till tjänst. Egen applikation krävs. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM, Web Mercator 

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida. 

Leveransformat: Vector tiles 

Transaktionsbaserade avgifter för rasterdata i visnings-

tjänst 

Som alternativ till fast årlig avgift för geodata i visningstjänst kan en trans-

aktionsbaserad avgift betalas. Transaktionsavgiften bygger på en avgift per 

pixel som motsvarar uttagsavgifterna för ingående rasterprodukter. Trans-

aktionsbaserade avgifter finns i tre nivåer som var och en är initialt hög, 

men som minskar i takt med användningen.  

Transaktionsavgifternas storlek påverkas inte av användningskategori, antal 

anställda eller antal bolag ingående i koncern. Maxavgift motsvarar den 

fasta årliga avgiften för respektive visningstjänst enligt ovan. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Beräkning av transaktionsavgift kan ske i filen Avgiftsberäkning transaktion 

rasterdata (xls). Filen återfinns även under För återförsäljare – Avgifter, på 

Lantmäteriets hemsida. I nedanstående tabell framgår vilken avgiftsnivå 

som gäller för respektive visningstjänst: 

Tabell 3. Avgiftsnivåer och exempel på avgifter för respektive visningstjänst 

Avgiftsnivå Geodata Exempel på avgifter 

Avgiftsnivå 1 Ortofoto Visning 

Ortofoto Visning Årsvisa 

 

6,42 kr - 0,143 kr per transaktion (mots-

varar avgiftsnivåerna vid 500 respektive 

1 000 000 transaktioner med bildstorlek 

500 x 500 pixlar). 

Maxavgift för respektive användare un-

der 1 år, se Fast avgift för respektive vis-

ningstjänst ovan. 

Avgiftsnivå 2  Basemap Visning, Inspire 

Fastighetsindelning Visning 

Topografisk webbkarta Visning 

Topografisk webbkarta Visning, 

skiktindelad 

Topografisk webbkarta Visning, 

cache 

Byggnad Visning, vector tiles 

Fastighetsindelning Visning, vector 

tiles 

Topografi Visning, vector tiles 

1,43 kr - 0,032 kr per transaktion (mots-

varar avgiftsnivåerna vid 500 respektive 

1 000 000 transaktioner med bildstorlek 

500 x 500 pixlar). 

Maxavgift för respektive användare un-

der 1 år, se Fast avgift för respektive vis-

ningstjänst ovan. 

Avgiftsnivå 3 Hydrografi Visning, Inspire  

Markhöjdmodell Visning 

Markreglerande bestämmelse Vis-

ning 

Rättighet Visning 

0,33 kr - 0,0073 kr per transaktion (mot-

svarar avgiftsnivåerna vid 500 respektive 

1 000 000 transaktioner med bildstorlek 

500 x 500 pixlar). 

Maxavgift för respektive användare un-

der 1 år, se Fast avgift för respektive vis-

ningstjänst ovan. 

4.  NEDLADDNINGSPRODUKTER/NEDLADD-

NINGSTJÄNSTER   

För icke kommersiell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i produktför-

teckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbetningsavgift 

eller startavgift tillkomma. Ytterligare information om användningskatego-

rin FUK finns på Lantmäteriets hemsida. 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/avgiftsber_transaktion_raster.xls
https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/avgiftsber_transaktion_raster.xls
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Avgifter/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Avgifter/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
http://www.lantmateriet.se/
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Administrativ avgift är 750 kr. Administrativ avgift tas ut per order/beställ-

ning av geografisk information som kräver manuell hantering. I de fall or-

dern omfattar upprepade leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle. 

Avgifter beräknade enligt timtaxa samt administrativa avgiften berörs inte 

av olika rabatter eller användarfaktorer. 

Moms om 25 % tillkommer på alla nedladdningstjänster. 

Administrativ indelning Nedladdning, Inspire  

Innehåll: Administrativ indelning. Tjänsten uppfyller kraven 

för EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 18 000 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och ETRS89 

(EPSG: 4258) 

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida. 

Geografiskt utsnitt: Sverige 

Leveransformat: GML (XML-format för geodata) 

Belägenhetsadress Nedladdning, Inspire  

Innehåll: Fastighets belägenhetsadress. Tjänsten uppfyller 

kraven för EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Licensavgift, se kapitel 9 Fastighetsuttag tabell 

90A. Fördefinierade dataset per kommun. De data-

set som laddas ner faktureras. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och ETRS89 

(EPSG: 4258) 

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Geografiskt utsnitt: Kommun 

Leveransformat: GML (XML-format för geodata) 

Byggnad Nedladdning, Inspire 

Innehåll: Byggnader 

Licensavgift: Licensavgift, se kapitel 9 Fastighetsuttag tabell 50-

serien. Fördefinierade dataset per kommun. De da-

taset som laddas ner faktureras. Tjänsten uppfyller 

kraven för EU-direktivet Inspire. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och ETRS89 

(EPSG: 4258) 

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida. 

Geografiskt utsnitt: Kommun 

Leveransformat: GML (XML-format för geodata) 

Fastighetsområde Nedladdning, Inspire 

Innehåll: Tjänst som ger tillgång till ytor för fastighet med 

fastighetsbeteckning samt fastighetsgränser. Tjäns-

ten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 1 800 000 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och ETRS89 

(EPSG:4258)  

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Geografiskt utsnitt: Kommun 

Leveransformat: GML (XML-format för geodata) 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Hydrografi Nedladdning 

Innehåll: Nätverksbildad hydrografi enligt EU-direktivet In-

spire resp. svensk vattenstandard. 

Licensavgift: Årlig avgift 191 000 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och SWEREF 99 

latitud och longitud (EPSG:4258) 

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida. 

Geografiskt utsnitt: Huvudavrinningsområde, kustområde, norska pro-

duktområden 

Leveransformat: GML (XML-format för geodata) 

Markhöjdmodell Nedladdning 

Innehåll: Nationella höjdmodellen i form av ett grid med 1 m 

upplösning för användning och nedladdning via di-

rektåtkomsttjänst WCS (Web Covereage service). 

Tjänsten medger nedladdning i olika upplösningar 

och i olika koordinatsystem. Tjänsten uppfyller kra-

ven för EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 440 000 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF TM (EPSG:3006) m.fl.  

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Geografiskt utsnitt: Hela landet 

Leveransformat: Geotiff, Asci grid 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Marktäcke Nedladdning, Inspire 

Innehåll: Tjänst som ger tillgång till marktäcke. Tjänsten 

uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 573 000 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och ETRS89 

(EPSG:4258) 

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida. 

Geografiskt utsnitt: Kommun 

Leveransformat: GML (XML-format för geodata) 

Ortnamn Nedladdning, Inspire 

Innehåll: Tjänst som ger tillgång till ortnamn. Tjänsten upp-

fyller kraven för EU-direktivet INSPIRE. 

Licensavgift: Årlig avgift 9 700 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och ETRS89 

(EPSG:4258) 

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida. 

Geografiskt utsnitt: Kommun 

Leveransformat: GML (XML-format för geodata) 

Ortofoto Nedladdning, Inspire  

Innehåll: Tjänst som ger tillgång till ortofoto i färg med 

upplösning 0,5 m. Tjänsten uppfyller kraven för 

EU-direktivet Inspire. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Licensavgift: Årlig avgift 1 510 000 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt resp. 

kommuns lokala SWEREF-zon (EPSG:3007-3018). 

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida. 

Geografiskt utsnitt: Indexrutor 5x5 km 

Leveransformat: LZW-komprimerad GeoTIFF 

Tyngdkraft Nedladdning 

Innehåll: Tjänst som ger tillgång till detaljmätta tyngdkrafts-

punkter. Tjänsten uppfyller kraven för EU-

direktivet Inspire. 

Licensavgift: Årlig avgift 0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) m.fl.  

Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Leveransformat: GML (XML-format för geodata) 

Övrigt Tillhandahålls som öppna data, dvs. utan licensav-

gift med villkor enligt Creative Commons CC0. 

5. DIREKTÅTKOMSTTJÄNSTER 

För icke kommersiell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i produktför-

teckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbetningsavgift 

eller startavgift tillkomma. Ytterligare information om användningskatego-

rin FUK finns på Lantmäteriets hemsida. 

För tjänster som innehåller fastighetsinformation krävs i allmänhet ända-

målsprövning. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
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Administrativ avgift är 750 kr. Administrativ avgift tas ut per order/beställ-

ning av geografisk information som kräver manuell hantering. I de fall or-

dern omfattar upprepade leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle. 

Avgifter beräknade enligt timtaxa samt administrativa avgiften berörs inte 

av olika rabatter eller användarfaktorer. 

Moms om 25 % tillkommer på alla tjänster för direktåtkomst. 

Gränspunkt Direkt 

Innehåll: Tjänst som ger möjlighet att hämta information om 

gränspunkter från fastighetsregistrets allmänna del. 

Licensavgift: Årlig avgift 226 840 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Leveransformat: XML- och JSON-format 

Markhöjd Direkt 

Innehåll: Tjänst som ger möjlighet att hämta ett eller flera 

höjdvärden ur ett 1 meter grid baserat på den 

nationella höjdmodellen. Det kan vara höjdvärden 

för enstaka punkter eller för brytpunkter på en linje 

eller polygon. 

Licensavgift: Avgift per höjdvärde 0,05 kr. 

Avgiften gäller för respektive höjdvärde som erhålls 

i svaret på en ställd fråga. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Leveransformat: GeoJSON 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Geografisk Indelning Direkt 

Innehåll: Tjänst som ger tillgång till län, kommun, distrikt 

och jordregistersocken. 

Licensavgift: Avgift 0 kr. 

För åtkomst till detaljerade kommun- och länsgeo-

metrier tas en årlig avgift ut motsvarande avgiften 

för informationsmängden Administrativ indelning 

Nedladdning, vektor. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Leveransformat: XML- och JSON-format 

Övrigt: Tillhandahålls avgiftsfritt (delvis, se ovan) men med 

användningsvillkor (ej öppna data/ej enligt Creative 

Commons CC0). 

Stompunkt Direkt  

Innehåll: Tjänst som ger tillgång till Lantmäteriets 

stompunkter. 

Licensavgift: Avgift 0 kr. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Leveransformat: GeoJSON 

Övrigt: Tillhandahålls som öppna data (utan licensavgift) 

med villkor enligt Creative Commons CC0 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Akt Direkt  

Innehåll: Tjänst som ger tillgång till arkivakter som finns 

lagrade i Arken och kan nås via aktbeteckning som 

finns i Fastighetsregistret 

Licensavgift: Fast årlig avgift 5 000 kr samt 40 kr per arkivakt 

som öppnas. Akter skapade före 1928 är avgiftsfria. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: Se tekniska beskrivningen för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Leveransformat: DjVu-filer, PDF-format.  

Övrigt: Se även avsnitt 15 Historiska kartor och förrätt-

ningsakter. Årliga avgiften ger även tillgång till Ar-

kivSök. 

Fastighetsinformation Direkt  

ALLMÄNT FÖR ALLA TJÄNSTER 

Licensavgift: Transaktionsavgifter 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Koordinatsystem: Se teknisk beskrivning för tjänsterna gällande 

tillgängliga koordinatsystem för aktuell produkt via 

produktlistan på Lantmäteriets hemsida 

Leveransformat: GML (XML för geodata)/JSON 

Anmärkning: Ändamålsprövning krävs för de flesta av tjänsterna 

DEFINITIONER/FÖRKLARINGAR 

Hitta-transaktioner ger svar i form av objektreferenser som kan användas för 

att hämta information om objekt. 

Hämta-transaktioner ger den information som finns tillgänglig om ett visst 

objekt inom det urval som har efterfrågats. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
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Totalfråga avser ett anrop av en tjänst som begär samtliga informationsdelar 

som tjänsten består av, dvs. man hämtar all information som tjänsten erbju-

der i samma anrop. 

Totalfråga exkl. någon viss del avser ett anrop av en tjänst som begär en 

viss, av Lantmäteriet, bestämd uppsättning informationsdelar i samma an-

rop. 

För att debiteras avgiften för Totalfråga eller Totalfråga exkl. någon viss del 

måste informationsdelarna begäras i samma anrop. Om informationsdelarna 

begärs i olika anrop räknas avgiften ut som summan av avgifterna för varje 

informationsdel. 

BELÄGENHETSADRESS DIREKT  

Hämta adress 

Med adressens identifierare (id) 3,00 kr 

Med registerenhet (id) 3,00 kr 

Med koordinat (punkt) 3,00 kr 

BYGGNAD DIREKT  

Hämta byggnad  

Totalfråga 6,50 kr 

Berörkrets 0,50 kr 

Basinformation 4,00 kr 

Geometri 2,00 kr 

FASTIGHET OCH SAMFÄLLIGHET DIREKT  

Hitta fastighet/samfällighet 

Med en geometri 3,00 kr 

Hämta fastighet/samfällighet 

Totalfråga 11,00 kr 

Totalfråga (exkl. Område) 9,00 kr 

Basinformation  5,00 kr 
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Andel 1,50 kr 

Historik 1,00 kr 

Beteckning före reformen 0,50 kr 

Registerbeteckning 0,50 kr 

Åtgärd 1,00 kr 

Område (Geometri)  2,00 kr 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING DIREKT 

Hämta gemensamhetsanläggning 

Totalfråga 9,50 kr 

Totalfråga (exkl. Geometri) 7,50 kr 

Basinformation 5,50 kr 

Andel 1,50 kr 

 Beteckning före reformen 0,50 kr 

Åtgärd 1,00 kr 

Geometri 2,00 kr 

INSKRIVNING DIREKT   

Hämta inskrivning  

Totalfråga 24,00 kr 

Totalfråga (exkl. Ägare, Förvärv) 16,00 kr 

Inskrivningsfastighet 11,00 kr 

Avtalsrättighet 2,00 kr 

Ägare, aktuell 5,50 kr 

Ägare, alla 7,50 kr 



LANTMÄTERIET 

 

30(130) 

Förvärv - ägarförändringsinformation 2,00 kr 

Inteckning 7,50 kr 

Anteckning 2,00 kr 

Tomträttsupplåtelse 0,50 kr 

MARKREGLERING DIREKT 

Planerad avveckling 31 maj 2023. Har ersatts av Markreglerande Bestäm-

melse Direkt. 

Hämta markreglering  

Totalfråga  6,00 kr 

Basinformation 3,00 kr 

Berörkrets 1,00 kr 

Geometri 2,00 kr 

MARKREGLERANDE BESTÄMMELSE DIREKT 

Ersätter Markreglering Direkt. 

Hämta markreglering  

Totalfråga  6,00 kr 

Basinformation 3,00 kr 

Berörkrets 1,00 kr 

Geometri 2,00 kr 

RÄTTIGHET DIREKT 

Hämta rättighet  

Totalfråga 7,50 kr 

Totalfråga (exkl. Geometri och Rättsförhållande) 4,00 kr 

Basinformation 3,00 kr 

Historik 1,00 kr 
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Åtgärd 1,00 kr 

Rättsförhållande 1,00 kr 

Geometri 2,00 kr 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DIREKT 

Hämta samfällighetsförening  

Totalfråga 0 kr 

Basinformation 0 kr 

Styrelsemedlem 0 kr 

Berörkrets 0 kr 

Arkivakt 0 kr 

Anmärkning: Avgiftsfri men med användningsvillkor (ej öppna data/ej 

Creative Commons CC0). 

TAXERING DIREKT 

Hämta taxeringsenhet  

Totalfråga 13,00 kr 

Basinformation 3,00 kr 

Värderingsenhet 7,50 kr 

Ägare 5,50 kr 

Berör (ingår i samtaxering) 1,00 kr 

Hämta taxeringsenhet med historik  

Svaret innehåller motsvarande: 12,00 kr 

Basinformation  

Värderingsenhet  

Berör (ingår i samtaxering)  
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REFERENS UPPSLAG ORGANISATION  

Hitta organisationsnummer 

Referenser till fastigheter och taxeringsenheter där organi-

sationen är ägare 

32,00 kr 

Anmärkning: När man söker fram en organisations taxeringsenheter er-

hålls referenser till taxeringsenheter och inte till registerenheter (t.ex. fas-

tigheter). För att få referenser till fastigheter måste en följdfråga ställas till 

geodatatjänsten Taxering Direkt i vilken man måste begära ”Berör”. Då 

erhålls alla fastighetsreferenser till alla fastigheter som ingår i organisat-

ionens taxeringsenheter. 

REGISTERBETECKNING DIREKT (ANVÄNDNING SOM INGÅNG TILL ÖVRIGA 

TJÄNSTER) 

Hämta registerbeteckning 

Med koordinat (Punkt)  0 kr 

Med kriteriefiltrering   0 kr 

Med registerenhet (fastighetsnyckel) 0 kr 

Anmärkning: Avgiften ovan gäller endast i samband med användning av 

tjänsterna inom Fastighetsinformation Direkt. Om användningen används 

fristående är avgiften 1,45 kr per transaktion. Se även avsnitt 12 under 

”Övriga direktåtkomsttjänster”. 

REFERENS UPPSLAG ADRESS 

Hitta belägenhetsadress  

Filtrering med kommun, adressområde och adressplats 0 kr 

Anmärkning: Avgiften gäller endast i samband med användning av tjäns-

terna inom Fastighetsinformation Direkt. Om användningen används fri-

stående är avgiften 0,50 kr per transaktion. Se även avsnitt 13 Avgifter 

vid följdproduktion under ”Övriga direktåtkomsttjänster”. 

6. NEDLADDNINGSPRODUKTER/UTTAGS-

PRODUKTER; ALLMÄNNA KARTOR OCH 

GEOGRAFISKA TEMAN 

För icke kommersiell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
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produktförteckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbet-

ningsavgift eller startavgift tillkomma. Ytterligare information om använd-

ningskategorin FUK finns på Lantmäteriets hemsida. 

Ett urval geodataprodukter är avgiftsfria dvs. utan kostnad för licens och le-

verans för offentlig användning av ambulansverksamheter inom reg-

ion/landsting samt kommunala räddningstjänster/räddningsförbund. En de-

taljerad beskrivning av vilka datamängder som ingår avgiftsfritt samt ytterli-

gare information finns på webbsidan om avgiftsfria geodata för ambulans 

och räddningstjänst.  

Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning tas hänsyn till 

antal anställda eller antal bolag ingående i koncern, se punkt 1.  

Produkterna för allmänna kartor och geografiska teman kan väljas med årlig 

avgift eller med engångsavgift. Engångsavgiften beräknas på den framräk-

nade årliga licensavgiften x faktor 5.  

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd gäller endast för kom-

mersiella vidareförädlare. Denna del presenteras sist under respektive pro-

dukt som det berör. 

Administrativ avgift är 750 kr. Administrativ avgift tas ut per order/beställ-

ning av geografisk information som kräver manuell hantering. I de fall or-

dern omfattar upprepade leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle. 

Avgifter beräknade enligt timtaxa samt administrativa avgiften berörs inte 

av olika rabatter eller användarfaktorer. 

Moms om 6 % tillkommer på licensavgiften (årlig avgift) på nedladdnings-

produkter/uttagsprodukter allmänna kartor och geografiska teman. På övriga 

avgifter tillkommer moms om 25 %. 

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning Nedladdning, 

raster 

Innehåll: Karta med fastighetsindelning och utan vägnamn. 

Med höjdkurvor. 

Upplösning: 1 m (en pixel motsvarar 1 m) 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
1,08 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
165 204 kr 

Rabatt på licensav-

giften: 
Avgiftsintervall 1 - 45 529 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall > 45 529 kr ger avgiftsnedsättning 

60 % 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=2120
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Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Indexruta = 5 x 5 km 

Min/max-koordinater, N-E 

Kommun  

Län 

Sverige 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Indexruta = 5 x 5 km 

Min/max-koordinater, N – E 

Kommun 

Län 

Sverige 

Leveransformat: GeoTIFF, LZW-komprimerad  

PNG 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Styrfiler: *.tfw för ESRI program m.fl. 

*.tab för MapInfo 

*.pgw för PNG 

Leveranstid: Från Lantmäteriet inom 5 arbetsdagar 

Leveransmedium: Ftp-länk via e-post 

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster 

Innehåll: Karta med vägnamn och utan fastighetsindelning. 

Med höjdkurvor. 

Upplösning: 1 m (en pixel motsvarar 1 m) 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0,61 kr 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Maxavgift (licensav-

gift): 
115 242 kr  

Rabatt på licensav-

giften: 
Avgiftsintervall 1 – 27 087 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall > 27 087 kr ger avgiftsnedsättning 

60 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Indexruta = 5 x 5 km 

Min/max-koordinater, N-E 

Kommun  

Län 

Sverige 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Indexruta = 5 x 5 km 

Min/max-koordinater, N – E 

Kommun 

Län 

Sverige 

Berörda rutor, även i de fall de sträcker sig över 

riksgränsen. 

Leveransformat: GeoTIFF, LZW-komprimerad  

PNG 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Styrfiler: *.tfw för ESRI program m.fl. 

*.tab för MapInfo 

*.pgw för PNG 

Leveranstid: Från Lantmäteriet inom 5 arbetsdagar 

Leveransmedium: Ftp-länk via e-post 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Karta 1:50 000 Nedladdning, raster  

Produkten tillhandahålls som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Med höjdkurvor. 

Upplösning: 5 m (en pixel motsvarar 5 m) 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Indexruta = 50 x 50 km 

Kommun  

Län 

Sverige 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Indexruta = 50 x 50 km 

Kommun 

Län 

Sverige 

Berörda rutor, även i de fall de sträcker sig över 

riksgränsen. 

Leveransformat: GeoTIFF, LZW-komprimerad  

PNG 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Styrfiler: *.tfw för ESRI program m.fl. 

*.tab för MapInfo 

*.pgw för PNG 

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster 

Innehåll: Nedladdningsbar Topografisk webbkarta 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0,65 kr 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Maxavgift (licensav-

gift) 
123 000 kr  

Rabatt på licensav-

giften: 
Avgiftsintervall 1 – 23 500 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall > 23 500 kr ger avgiftsnedsättning 

50 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Min/max-koordinater, N-E 

Sverige 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans 

SWEREF 99 TM el-

ler Web Mercator: 

Min/max-koordinater, N – E 

Sverige 

Leveransformat: GeoPackage 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) och ETRS89 

(EPSG: 4258) 

Leveranstid: Från Lantmäteriet inom 5 arbetsdagar 

Leveransmedium: Ftp-länk via e-post 

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor 

Har ersatt produkten GSD-Fastighetskartans fastighetsindelning vektor.  

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Produkten innehåller ytbildade fastigheter med fas-

tighetspunkter. 

Årlig avgift per km2 (li-

censavgift): 
12,00 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
1 716 000 kr  

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
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Rabatt på licensavgif-

ten: 
Avgiftsintervall 1 – 50 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall 50 001 – 800 000 kr ger avgifts-

nedsättning 30 % 

Avgiftsintervall > 800 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 60 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt för 

indata SWEREF 99 

TM: 

Sverige 

Län 

Kommun  

Valfri polygon 

Indexruta = 5 x 5 km 

Geografiskt utsnitt vid 

leverans: 
Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Indexruta = 5 x 5 km 

Leveransformat: GeoPackage 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar. 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

Gäller endast för kommersiella vidareförädlare - Fördelningsgrund för av-

gift på informationsmängden administrativ indelning. 

Tabell 4. Fördelningsgrund (procentuell andel av årliga avgiften) för avgift per informationsmängd 

Informationsmängd Utgör % av årliga avgiften 

Administrativ indelning 1 % 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Topografi 10 Nedladdning, vektor  

Har ersatt GSD-Fastighetskartans topografi, vektor. 

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Produkten innehåller ytbildad topografi, med eller 

utan höjdkurvor. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
7,00 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
1 237 625 kr  

Rabatt på licensav-

giften: 
Avgiftsintervall 1 – 50 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall 50 001 – 800 000 kr ger avgifts-

nedsättning 30 % 

Avgiftsintervall > 800 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 60 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Indexruta = 5 x 5 km 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Indexruta = 5 x 5 km 

Leveransformat: GeoPackage 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar. 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

Gäller endast för kommersiella vidareförädlare - Fördelningsgrund för av-

gift per informationsmängd: 

Tabell 5. Fördelningsgrund (procentuell andel av årliga avgiften) för avgift per informationsmängd 

Informationsmängd Utgör % av årliga avgiften 

Markytor 45 % 

Ledningar och kommunikation 15 % 

Hydrografi 15 % 

Bebyggelse 20 % 

Övrigt 5 % 

Administrativ indelning Nedladdning, vektor  

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Produkten innehåller läns- och kommunytor 

Årlig avgift (licens-

avgift): 
17 160 kr 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Sverige 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Sverige 

Leveransformat: GeoPackage 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar. 

Leveransmedium: Via nedladdning 

Byggnad Nedladdning, vektor  

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Produkten innehåller byggnader och anläggningar. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
1,40 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
247 525 kr  

Rabatt på licensav-

giften: 
Avgiftsintervall 1 – 50 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall > 50 000 kr ger avgiftsnedsättning 

30 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Leveransformat: GeoPackage 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Koordinatsystem: SWEREF 99 TM samt alla lokala zoner 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar. 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor  

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Produkten innehåller planer och bestämmelser. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
1,56 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
223 080 kr  

Rabatt på licensav-

giften: 
Avgiftsintervall 1 – 50 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall > 50 000 kr ger avgiftsnedsättning 

70 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Indexruta = 5 x 5 km 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Indexruta = 5 x 5 km 

Leveransformat: GeoPackage 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar. 

Leveransmedium: Via nedladdning.  

Rättighet Nedladdning, vektor  

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Produkten innehåller rättigheter. 

Årlig avgift per km2 (li-

censavgift): 
1,56 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
223 080 kr  

Rabatt på licensavgif-

ten: 
Avgiftsintervall 1 – 50 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall > 50 000 kr ger avgiftsnedsättning 

70 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida.  

Geografiskt utsnitt för 

indata SWEREF 99 

TM: 

Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Indexruta = 5 x 5 km 

Geografiskt utsnitt vid 

leverans: 
Sverige 

Län 

Kommun 

Valfri polygon 

Indexruta = 5 x 5 km 

Leveransformat: GeoPackage 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar. 

Leveransmedium: Via nedladdning.  

Topografi 50 Nedladdning, vektor  

Produkten har ersatt GSD-Terrängkartan, vektor. 

Produkten tillhandahållas som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning.  

Innehåll: Höjdkurvor och fjällinformation ingår. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Län 

Sverige  

Leveransformat: GeoPackage 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

Topografi 100 Nedladdning, vektor 

Produkten har ersatt GSD-Vägkartan, vektor och GSD-Fjällinformation, 

vektor.  

Produkten tillhandahållas som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning.  

Innehåll: Höjdkurvor ingår 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Län 

Sverige 

Leveransformat: GeoPackage 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

Topografi 250 Nedladdning, vektor  

Produkten har ersatt GSD-Översiktskartan, vektor.  

Produkten tillhandahållas som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning.  

Innehåll: Höjdkurvor ingår 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Sverige 

Leveransformat: GeoPackage 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

Topografi 1M Nedladdning, vektor 

Produkten har ersatt GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor. 

Produkten tillhandahållas som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning.  

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Sverige 

Leveransformat: GeoPackage 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Leveransmedium: Via nedladdning. 

GSD–Sverigekartan 1:5 miljoner, vektor  

Produkten tillhandahålls som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och endast via Lantmäteriets öppna geodataplats Hämta 

öppna data (ftp). 

Årlig avgift hela 

Sverige 

(licensavgift): 

0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på 

Lantmäteriets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Sverige 

Leveransformat: Shape; MapInfo *.tab 

GSD–Sverigekartan 1:10 miljoner, vektor  

Produkten tillhandahålls som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och endast via Lantmäteriets öppna geodataplats Hämta 

öppna data (ftp).  

Årlig avgift hela 

Sverige 

(licensavgift): 

0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida.. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Sverige 

Leveransformat: Shape; MapInfo *.tab 

GSD–Sverigekartan 1:20 miljoner, vektor  

Produkten tillhandahålls som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och endast via Lantmäteriets öppna geodataplats Hämta 

öppna data (ftp). 

Årlig avgift hela 

Sverige 

(licensavgift): 

0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Sverige 

Leveransformat: Shape; MapInfo *.tab 

Ortnamn Nedladdning, vektor 

Produkten har ersatt GSD-Ortnamn från den 1 februari 2023.  

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Bebyggelse- och naturnamn med uppgift om läns- 

och kommunkod, objektkategori och lägeskoordi-

nater för textplaceringen på kartan. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0,028 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
12 820 kr 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Kommun  

Län 

Sverige 

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Kommun  

Län 

Sverige 

Leveransformat: GeoPackage eller CSV 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar. 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Distriktsindelning Nedladdning, vektor  

Produkten tillhandahållas som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Sveriges indelning i distrikt. 

Årlig avgift (licensav-

gift): 
0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Sverige 

Leveransformat: GeoPackage 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

Socken och stad Nedladdning, vektor  

Produkten tillhandahållas som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Socken och stad innehåller en historisk indelning 

av Sveriges socknar och städer. 

Årlig avgift (licensav-

gift): 
0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Sverige 

Leveransformat: GeoPackage 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

7. NEDLADDNINGSPRODUKTER/UTTAGS-

PRODUKTER; HÖJDINFORMATION 

För icke kommersiell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i produktför-

teckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift eller bearbetnings-

avgift tillkomma. Ytterligare information om användningskategorin FUK 

finns på Lantmäteriets hemsida. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
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Ett urval geodataprodukter är avgiftsfria dvs. utan kostnad för licens och le-

verans för offentlig användning av ambulansverksamheter inom reg-

ion/landsting samt kommunala räddningstjänster/räddningsförbund. En de-

taljerad beskrivning av vilka datamängder som ingår avgiftsfritt samt ytterli-

gare information finns på webbsidan om avgiftsfria geodata för ambulans 

och räddningstjänst.  

Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning tas hänsyn till 

antal anställda eller antal bolag ingående i koncern, se punkt 1.  

Höjddataprodukterna kan väljas med årlig avgift eller med engångsavgift. 

Engångsavgift beräknas på den framräknade årliga licensavgiften x faktor 5. 

Undantag för produkterna Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder och 

Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder i färg eftersom prissättningen av 

punktmoln inkl. färg bygger på användningen av flygbilder så beräknas en-

gångsavgiften på den framräknade årliga licensavgiften x faktor 4. 

Årlig avgift med tidsbegränsad rätt till användning kan omvandlas till en i 

tid obegränsad rätt att använda höjddataprodukterna. Vid sådan omvandling 

krävs att minst fem årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering (motsva-

rande en engångsavgift) samt ytterligare en årlig avgift för omvandlingen. 

Vad gäller Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder och Ythöjdmodell 

Nedladdning, från flygbilder i färg krävs minst fyra årliga avgifter efter sen-

aste uppdatering samt ytterligare en årlig avgift vid sådan omvandling. 

Administrativ avgift är 750 kr. Administrativ avgift tas ut per order/beställ-

ning av geografisk information som kräver manuell hantering. I de fall or-

dern omfattar upprepade leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle. 

Avgifter beräknade enligt timtaxa samt administrativa avgiften berörs inte 

av olika rabatter eller användarfaktorer. 

Moms om 6 % tillkommer på licensavgiften (årlig avgift eller engångsav-

gift) på nedladdningsprodukter/uttagsprodukter höjdinformation. På övriga 

avgifter tillkommer moms om 25 %. 

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+  

Denna produkt kan väljas med årlig avgift eller med engångsavgift. 

Innehåll: Ett grid i rasterformat med 1 meters upplösning och 

baseras på höjddata från Nationella höjdmodellen. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
2,50 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
440 000 kr 

Rabatt på årliga li-

censavgiften: 
Avgiftsintervall 1 – 200 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=2120


LANTMÄTERIET 

 

50(130) 

Avgiftsintervall > 200 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 50 % 

Engångsavgift per 

km2 (licensavgift): 
12,50 kr 

Engångsavgift hela 

Sverige (licensav-

gift): 

Maxavgift 2 200 000 kr 

Rabatt på engångs-

avgiften (licensavgif-

ten): 

Avgiftsintervall 1 – 1 000 000 kr ger avgiftsned-

sättning 0 % 

Avgiftsintervall > 1 000 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 50 % 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata 

SWEREF 99 TM: 

Kommun (ange om enklaver utanför kommunen 

ska ingå vid beställning) 

Län 

2,5 km indexruta 

5, 10, 50, 100 km indexruta 

Min/max-koordinater, N - E (Avgift beräknas på 

2,5-km rutor som ingår i eller berörs av området) 

Polygon (Levereras i de standardrutor som berörs) 

Skanningområde 

Filer som ingår vid 

leverans: 
Berörda 2,5 km-rutor inom valt geografiskt utsnitt 

• Höjdpunkter, grid 

• Metadata 

• Bildfil, punkttäthet markklassade punkter, 

med georeferering  

Leveransformat: Höjdpunkter GeoTIFF, LZW-komprimerad 

Metadata GeoJSON 

Bildfil med georeferering TIFF + tfw 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveranstid: Från Lantmäteriet inom 5 arbetsdagar.  

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Vid beställning av fler än 10 rutor ska lista med 

rutbeteckningar tillhandahållas digitalt enligt speci-

fikation.  

Vid områdesbeställning ska koordinathörn för rek-

tangel anges. 

Leveransmedium: Via e-post, ftp, på USB-minne eller hårddisk bero-

ende på data-mängd som ska levereras. För hård-

diskar debiteras en avgift per hårddisk. Vid områ-

desbeställning ska koordinathörn för rektangel 

anges. 

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ HDB 

Produkten tillhandahållas som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning. Produk-

ten kan under en övergångsperiod även laddas ner från Lantmäteriets öppna 

geodataplats Hämta öppna data (ftp).  

Innehåll: Höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m 

mellanrum, baseras på gamla höjddatabanken 

(HDB). 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

Upplösning: 50 m 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Indexruta = 100 x 100 km 

Leveransformat: ASCII-tabell 

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ NH 

Produkten tillhandahålls som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning. Produk-

ten kan under en övergångsperiod även laddas ned från Lantmäteriets öppna 

geodataplats Hämta öppna data (ftp). 

Innehåll: Höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m 

mellanrum, baseras på nationella höjdmodellen. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
ftp://download-opendata.lantmateriet.se/
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Upplösning: 50 m 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99 TM: 
Indexruta = 100 x 100 km 

Leveransformat: GEOTIFF 

Laserdata Nedladdning, NH 

Denna produkt kan väljas med årlig avgift eller med engångsavgift. 

Innehåll: Ett punktmoln med klassificerade punkter baserad 

på laserdata insamlade med en punkttäthet av 0,5-1 

punkter per kvadratmeter, ner till 0,25 punkter per 

kvadratmeter i kalfjällsområden. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
2,50 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
440 000 kr 

Rabatt på årliga li-

censavgiften: 
Avgiftsintervall 1 – 200 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall > 200 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 50 % 

Engångsavgift per 

km2 (licensavgift): 
12,50 kr 

Engångsavgift hela 

Sverige (licensav-

gift): 

Maxavgift 2 200 000 kr 

Rabatt på engångs-

avgiften (licensavgif-

ten): 

Avgiftsintervall 1 – 1 000 000 kr ger avgiftsned-

sättning 0 % 

Avgiftsintervall > 1 000 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 50 % 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Kommun (ange om enklaver utanför kommunen 

ska ingå vid beställning) 

Län 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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2,5 km indexruta 

5, 10, 50, 100 km indexruta 

Min/max-koordinater, N - E (Avgift beräknas på 

2,5-km rutor som ingår i eller berörs av området). 

Polygon (Levereras i de standardrutor som berörs). 

Skanningområde 

Filer som ingår vid 

leverans: 
Berörda 2,5 km-rutor inom valt geografiskt utsnitt 

enligt nedan 

• Laserdata 

• Metadata, två filer per 2,5 km-ruta 

Berörda skanningsområden 

• Bildfiler med georeferering, punkttäthet mark-

klassade punkter och täckning 

• Trajectory-filer 

• Skanningsrapport   

Leveransformat: Laserdata LAS-format version 1.2, LASzip-kom-

primerad 

Metadata GeoJSON 

Bildfiler med georeferering TIFF + tfw 

Skanningsrapport pdf 

Leveranstid: Från Lantmäteriet inom 5 arbetsdagar. Vid beställ-

ning av fler än 10 rutor ska lista med rutbeteck-

ningar tillhandahållas digitalt enligt specifikation. 

Vid områdesbeställning ska koordinathörn för rek-

tangel anges. 

Leveransmedium: Via e-post, ftp, på USB-minne eller hårddisk bero-

ende på data-mängd som ska levereras. För hård-

diskar debiteras en avgift per hårddisk.  

Laserdata Nedladdning, skog 

Produkten tillhandahållas som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning.  

Innehåll: Ett punktmoln med klassificerade punkter baserat 

på flygburen laserskanning med en punkttäthet av 

1-2 punkter per kvadratmeter. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
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Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

2,5 km indexruta 

Kommun 

Län 

Polygon 

Leveransformat: LAS-format version 1.2 

Tillhandahålls som komprimerade filer i LAZ-

format. 

Leveransmedium: Via nedladdning. 

Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder 

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Höjdsatta oklassificerade punkter som är framtagna 

genom flygbildsmatchning. Från 2019 är upplös-

ningen 0,25 m eller 0,5 m. Punktavståndet fram till 

och med 2018 är 0,5 m eller 1 m.  

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
2,85 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
350 000 kr  

Rabatt på årliga li-

censavgiften: 
Avgiftsintervall 1 – 3 500 kr ger avgiftsnedsättning 

0 % 

Avgiftsintervall 3 501 – 150 000 kr ger avgiftsned-

sättning 50 % 

Avgiftsintervall > 150 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 70 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 4. 

Upplösning: 0,25, 0,5 eller 1 m, beroende på område och årtal. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

2,5 km indexruta 

Min/max-koordinater, N – E 

Kommun (ange om enklaver utanför kommunen 

ska ingå vid beställning) 

Län 

Sverige 

Polygon (Levereras i de standardrutor som berörs) 

Filer som ingår i le-

verans: 
Berörda 2,5 km-rutor inom valt geografiskt utsnitt. 

Leveransformat: GeoTIFF, LZW-komprimerad (informationen för 

höjdpunkterna delas upp i två filer; höjdvärden, och 

punktmetadata). 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar. 

Leveransmedium: Via nedladdning.  

Ythöjdmodell Nedladdning, från flygbilder i färg 

Produkten kan beställas och laddas ner via Geotorget Beställning. 

Innehåll: Höjdsatta oklassificerade punkter som är framtagna 

genom flygbildsmatchning. Från 2019 är upplös-

ningen 0,25 m eller 0,5 m, med färg från flygbilder 

(4-kanals). Punktavståndet fram till och med 2018 

är 0,5 m eller 1 m, färgsatta ur IR-bilder.  

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
15,00 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
1 510 000 kr  

Rabatt på årliga li-

censavgiften: 
Avgiftsintervall 1 – 6 000 kr ger avgiftsnedsättning 

0 % 

Avgiftsintervall 6 001 – 825 000 kr ger avgiftsned-

sättning 50 % 

Avgiftsintervall > 825 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 70 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 4. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
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Upplösning: 0,25, 0,5 eller 1 m, beroende på område och årtal. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

2,5 km indexruta 

Min/max-koordinater, N – E 

Kommun (ange om enklaver utanför kommunen 

ska ingå vid beställning) 

Län 

Sverige 

Polygon (Levereras i de standardrutor som berörs) 

Filer som ingår i le-

verans: 
Berörda 2,5 km-rutor inom valt geografiskt utsnitt. 

Leveransformat: GeoTIFF, LZW-komprimerad (informationen för 

höjdpunkterna delas upp i tre filer; höjdvärden, färg 

och punktmetadata). 

Leveranstid: Under normala förhållanden inom 24 timmar under 

vardagar.  

Leveransmedium: Via nedladdning.   

8. NEDLADDNINGSPRODUKTER/UTTAGS-

PRODUKTER; ORTOFOTON 

För icke kommersiell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i produktför-

teckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift eller bearbetnings-

avgift tillkomma. Ytterligare information om användningskategorin FUK 

finns på Lantmäteriets hemsida. 

Ett urval geodataprodukter är avgiftsfria dvs. utan kostnad för licens och le-

verans för offentlig användning av ambulansverksamheter inom reg-

ion/landsting samt kommunala räddningstjänster/räddningsförbund. En de-

taljerad beskrivning av vilka datamängder som ingår avgiftsfritt samt ytterli-

gare information finns på webbsidan om avgiftsfria geodata för ambulans 

och räddningstjänst.  

Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning tas hänsyn till 

antal anställda eller antal bolag ingående i koncern, se punkt 1.  

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=2120
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Ortofotoprodukt kan väljas med årlig avgift eller med engångsavgift. Årlig 

avgift med tidsbegränsad rätt till användning kan omvandlas till en i tid obe-

gränsad rätt att använda ortofotoprodukt. Vid sådan omvandling krävs att 

minst fyra årliga avgifter betalas efter senaste uppdatering samt ytterligare 

en årlig avgift för omvandlingen. Engångsavgift beräknas på den framräk-

nade årliga licensavgiften x faktor 4. 

Ortofoto från och med 2019 finns som 4-kanalsbild, rött, grönt, blått och IR. 

Om man väljer uttag av t.ex. färg och IR över ett och samma område vid 

samma beställningstillfälle erläggs en licensavgift.  

Ortofoto finns i olika upplösningar över olika delar av landet. Upplösning 

varierar också utifrån när flygfotot är fotograferat. De högre upplösningarna 

0,16 resp 0,25 finns över södra Sverige samt längs ostkusten, övriga landet 

finns i 0,4 resp 0,5. Upplösning 0,16 respektive 0,4 finns inte för bilder före 

2019. Områden med högre upplösning kan tillhandahållas i lägre upplös-

ning, t.ex. kan Sverigetäckning fås i 0,5 även om delar av Sverige är foto-

graferat i högre upplösning som 0,25 eller 0,16.  

Administrativ avgift är 750 kr. Administrativ avgift tas ut per order/beställ-

ning av geografisk information som kräver manuell hantering. I de fall or-

dern omfattar upprepade leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle. 

Avgifter beräknade enligt timtaxa samt administrativa avgiften berörs inte 

av olika rabatter eller användarfaktorer. 

Moms om 6 % tillkommer på licensavgiften (årlig avgift eller engångsav-

gift) på nedladdningsprodukter/uttagsprodukter bildinformation. För övriga 

avgifter tillkommer moms om 25 %. 

Ortofoto Nedladdning 

Denna produkt kan väljas med årlig avgift eller med engångsavgift. 

Innehåll: Ortofoton kan levereras som 4-kanal, färg, IR och 

svartvit, i upplösning 0,16 – 1 m beroende på var 

och när fotografering gjorts, högre upplösningar 

finns inte rikstäckande. Alla upplösningar finns inte 

för alla årgångar. 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
15 kr 

Maxavgift (licensav-

gift): 
1 510 000 kr  
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Rabatt på årliga li-

censavgiften: 
Avgiftsintervall 1 – 6 000 kr ger avgiftsnedsättning 

0 % 

Avgiftsintervall 6 001 – 825 000 kr ger avgiftsned-

sättning 50 % 

Avgiftsintervall > 825 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 70 % 

Engångsavgift: Den framräknade årliga licensavgiften x faktor 4. 

Engångsavgift per 

km2 (licensavgift): 
60 kr 

Engångsavgift (li-

censavgift) hela Sve-

rige (472 521 km2): 

Maxavgift 6 040 000 kr 

Rabatt på engångs-

avgift (licensavgif-

ten): 

Avgiftsintervall 1 – 24 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 0 % 

Avgiftsintervall 24 001 – 3 300 000 kr ger avgifts-

nedsättning 50 % 

Avgiftsintervall > 3 300 000 kr ger avgiftsnedsätt-

ning 70 % 

Upplösning: 0,16 - 1 m (dvs. 0,16 m, 0,25 m, 0,4 m, 0,5 m och 1 

m) 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99 TM: 

Indexruta (upplösning 0,4, 0,5 och 1 m) = 5 x 5 km 

Indexruta (upplösning 0,16 och 0,25) = 2,5 x 2,5 

km 

Min/max-koordinater, N-E. Skall anges i SWEREF 

99 TM (EPSG 3006) 

Kommun  

Län 

Sverige 

Polygon  

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Indexruta (upplösning 0,4, 0,5 och 1 m) = 5 x 5 km 

Indexruta (upplösning 0,16 och 0,25) = 2,5 x 2,5 

km 

Alla berörda indexrutor levereras om kommun, län, 

Sverige eller polygon valts som indata. 

Min/max-koordinater N – E (vid 0,25 och högre 

upplösning är maxytan 6,25 km2 och vid 0,4 och 

lägre upplösning är maxytan 25 km2 per område) 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveransformat: GeoTIFF, LZW-komprimerad 

JPEG (gäller ej för 4-kanals) 

Styrfiler: *.tfw för ESRI program m.fl. 

*.tab för MapInfo 

*.jgw för JPEG 

Leveranstid: Från Lantmäteriet inom 5 arbetsdagar. 

Vid beställning av fler än 10 rutor ska lista med 

rutbeteckningar tillhandahållas digitalt enligt speci-

fikation. 

Vid beställning av fler än 100 rutor kan leveransti-

den vara längre. 

Leveransmedium: Ftp-länk via e-post eller hårddisk beroende på data-

mängd som ska levereras. För hårddiskar debiteras 

en avgift per hårddisk. 

Ortofoto historiska Nedladdning 

Produkten tillhandahålls som öppna data (avgiftsfritt och utan begränsande 

användningsvillkor) och kan laddas ner via Geotorget Beställning.  

Innehåll: Ortofoton framställda ur äldre skannade analoga 

flygbilder. Gäller enbart historiska ortofoton som är 

producerade fram till 2005 och finns på lager. 

Vilka ortofoton som finns i referensårslagren fram-

går av information om planer och utfall på produkt-

sidan för Historiska ortofoton på Lantmäteriets 

hemsida. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/


LANTMÄTERIET 

 

60(130) 

Årlig avgift per km2 

(licensavgift): 
0 kr 

Upplösning: Sv/v, färg, IR och upplösning 0,5-1 m beroende på 

årtal och vilket ursprungsmaterial som finns. 

Geografiskt utsnitt 

för indata SWEREF 

99: 

Indexrutor = 5 x 5 km 

Kommun  

Geografiskt utsnitt 

vid leverans: 
Indexrutor = 5 x 5 km 

Alla berörda indexrutor levereras om kommun 

valts som indata. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveransformat: GeoTIFF, LZW-komprimerad 

JPEG 

Styrfiler: 

 
*.tfw för ESRI program m.fl. 

*.tab för MapInfo 

*.jgw för JPEG 

9. NEDLADDNINGSPRODUKTER/UTTAGS-

PRODUKTER; FLYGBILDER  

Flygbilder fotograferade med digital kamera 

För icke kommersiell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i produktför-

teckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbetningsavgift 

eller startavgift tillkomma. Ytterligare information om användningskatego-

rin FUK finns på Lantmäteriets hemsida. 

Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning tas hänsyn till 

antal anställda eller antal bolag ingående i koncern, se punkt 1.  

För flygbilder betalas normalt engångsavgift. Om man beställer fler än 100 

bilder kan årlig avgift tillämpas. Då betalar man årlig avgift motsvarande en 

fjärdedel av engångsavgiften per år under den tid som man använder och/el-

ler har tillgång till bilderna. Minst en årlig avgift och därefter en årlig avgift 

per påbörjat år. Årlig avgift som abonnemang, med rätt till uppdateringar 

med nya flygbilder, finns inte som alternativ.  

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=2120
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Administrativ avgift är 750 kr. Administrativ avgift tas ut per order/beställ-

ning av geografisk information som kräver manuell hantering. I de fall or-

dern omfattar upprepade leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle. 

Avgifter beräknade enligt timtaxa samt administrativa avgiften berörs inte 

av olika rabatter eller användarfaktorer. 

Moms om 6 % tillkommer på licensavgiften (årlig avgift eller engångsav-

gift) på nedladdningsprodukter/uttagsprodukter flygbilder. För övriga avgif-

ter tillkommer moms om 25 %. 

Flygbilder Nedladdning 

Innehåll: Digitala flygbilder i olika ljusspektra, 4 kana-

ler/RGB/IR, 8 bitars. 

Årlig avgift per bild 

(licensavgift): 
Årlig avgift kan tillämpas för digitala flygbilder vid 

beställningar av minst 100 bilder. Den framräknade 

engångsavgiften delas med 4. 

Engångsavgift per 

bild (licensavgift): 
385 kr 

Upplösning: 0,15, 0,24, 0,37 eller 0,48 m beroende på när och 

var bilden fotograferats. 

Underhållsfrekvens: Se aktuell produkt via produktlistan på Lantmäteri-

ets hemsida. 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99: 
Bildnummer 

Mittpunktskoordinat  

Bildnummer och mittpunktskoordinat för flygbilder 

kan hämtas ur shapefil med flygbildspunkter, som 

finns att ladda ner från Lantmäteriets hemsida. Al-

ternativt kan ordermottagare på Lantmäteriet söka 

fram bilder som täcker ett geografiskt område, mot 

timtaxa 800 kr/tim.   

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveransformat: TIFF 

JPEG (gäller ej för 4-kanals) 

Styrfiler: Till flygbilder kan beställas orienteringsdata, se 

produkten Digital flygbildsdata – orienteringsdata. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/#category=_all_
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Leveranstid: Leveranstiden gäller för upp till 100 bilder. Från 

Lantmäteriet inom 5 arbetsdagar. 

Vid beställning av fler än 10 bilder ska lista med 

bildnummer eller mittpunktskoordinat inkl. årtal 

för respektive flygbild, skickas med.  

Vid beställning av fler än 100 bilder kan leveransti-

den vara längre. 

Leveransmedium: Via e-post, ftp, på USB-minne eller hårddisk bero-

ende på datamängd som ska levereras. För hårddis-

kar debiteras en avgift per hårddisk. 

Flygbilder Nedladdning, orienteringsdata 

Innehåll: Ori-filer, för orientering av bilder för bearbetning i 3D. 

Årlig avgift per bild 

(licensavgift): 
Årlig avgift kan tillämpas för digitala flygbilder vid 

beställningar av minst 100 bilder. Den framräknade 

engångsavgiften delas med 4. 

Engångsavgift per 

bild (licensavgift): 
65 kr 

Geografiskt utsnitt 

SWEREF 99: 
Beställs tillsammans med flygbilderna   

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveransformat: Leveransen består av både en .ori-fil PatB-format) 

innehållande orientering och en .prj-fil (projektfil 

för Match-AT) som förutom orientering även inne-

håller kamerainställningar och inre orientering för 

bilderna. Avgiften avser redan framställda filer. I 

de fall framställning av filer behövs tillkommer 

timkostnad enligt offert. 

Leveranstid: Leveranstiden gäller för upp till 100 bilder. Från 

Lantmäteriet inom 5 arbetsdagar, förutsatt att orien-

teringsdata finns klart i lager.   

Vid beställning av fler än 100 bilder kan leveransti-

den vara längre.  

Leveransmedium: Via e-post, ftp, på USB-minne eller hårddisk bero-

ende på datamängd som ska levereras. För hårddis-

kar debiteras en avgift per hårddisk. 
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Bearbetning av orienteringsdata: 

Beskrivning Bearbetningskostnad 

Orienteringsdata för ESPA, Summit 20 kr/bild  

Max 20 000 kr 

Modeller ESPA, Summit 40 kr/bild 

Max 40 000 kr 

Avgiftsnedsättning vid bearbetning av orienteringsdata: 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

ORI-data för upp till 20 bilder 0 % 

ORI-data för 21-100 bilder 50 % 

ORI-data för mer än 100 bilder 75 % 

Flygbilder skannade Nedladdning samt Flygbilder skan-

nade Nedladdning, orienteringsdata 

Ingen reducering av avgifter görs utifrån användning eller antal anställda. 

Ingår inte i Geodatasamverkan.  

Innehåll: Analoga skannade flygbilder som är fotograferade 

åren 1929 – 2006. 

Avgift per bild: 

Skannad flygbild för fo-

togrammetrisk bearbet-

ning, 8 bitar 

400 kr/bild för 1 – 125 bilder, totalt 50 000 kr  

320 kr/bild för >125 bilder, totalt 50 000 + antal bil-

der x 320 kr 

Avgift per ori-fil: 

Består av både en.ori-fil 

(PatB-format) innehål-

lande orientering och 

en .prj-fil (projektfil för 

Match-AT) som för-

utom orientering även 

innehåller kamerain-

ställningar och inre ori-

entering för bilderna. 

100 kr/bild för 1 – 125 bilder, totalt 12 500 kr  

80 kr/bild för >125 bilder, totalt 12 500 + antal bil-

der x 80 kr 

Avgiften avser redan framställda Ori-filer. I de fall 

framställning av Ori-filer behövs tillkommer timkostnad 

enligt offert. 

Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006) samt alla lokala 

SWEREF-zoner (EPSG:3007-3018) 

Leveransformat: JPEG eller TIFF 
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Leveranstid: Från Lantmäteriet inom 10 arbetsdagar. 

Leveransmedium: Via e-post, ftp, på USB-minne eller hårddisk bero-

ende på datamängd som ska levereras. För hårddis-

kar debiteras en avgift per hårddisk. 

Saccess (Nationell satellitdatabas) 

Satellitdata tillhandahålls avgiftsfritt via Lantmäteriets hemsida - Satellitbil-

der. 

10. NEDLADDNINGSPRODUKTER/UTTAGS-

PRODUKTER; FASTIGHETSINFORMATION  

För icke kommersiell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i produktför-

teckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbetningsavgift 

eller startavgift tillkomma. Ytterligare information om användningskatego-

rin FUK finns på Lantmäteriets hemsida. 

Ett urval geodataprodukter är avgiftsfria dvs. utan kostnad för licens och le-

verans för offentlig användning av ambulansverksamheter inom reg-

ion/landsting samt kommunala räddningstjänster/räddningsförbund. En de-

taljerad beskrivning av vilka datamängder som ingår avgiftsfritt samt ytterli-

gare information finns på webbsidan om avgiftsfria geodata för ambulans 

och räddningstjänst.  

För fastighetsinformation krävs i allmänhet ändamålsprövning. 

Moms om 25 % tillkommer på alla nedladdningsprodukter/uttagsprodukter 

för fastighetsinformation. 

Nya produkter från projektet ”Framtida tillhandahål-

lande fastighetsinformation” 

Licensavgiften baseras på avgift per registerenhet och antal registerenheter. 

Informationen levereras i XML-format. 

Produkterna Nedladdning, uttag och Nedladdning, abonnemang har ersatts 

av Fastighetsinformation Nedladdning, engångsuttag och Fastighetsinform-

ation Nedladdning, abonnemang och tillhandahålls via Geotorget beställ-

ning (gränssnittet Kundportalen kommer att avvecklas). 

FASTIGHETSINFORMATION NEDLADDNING, ENGÅNGSUTTAG 

Startavgift, per beställning 750 kr 

Startavgiften gäller även om datamängden är avgiftsfri. 

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/satellitbilder/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/produktlista/satellitbilder/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/geodata-for-blaljus/avgiftsfria-geodata-for-ambulans-och-raddningstjanst/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/
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INSKRIVNING  

Tabell 6. Informationsmängdens delmängder och dess avgifter 

Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Inskrivningsfastig-

het 

0,10 kr  

Ägare – aktuella 0,50 kr  

Ägare – alla 0,75 kr  

Förvärv 0,20 kr  

Inteckning 0,75 kr  

Avtalsrättighet 0,30 kr  

Tomträttsupplåtelse 0,20 kr  

Anteckning 0,30 kr  

Anmärkning: Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd eller efter 

särskild prövning. 

FASTIGHET OCH SAMFÄLLIGHET   

Tabell 7. Informationsmängdens delmängder och dess avgifter 

Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Registerbeteckning 0,10 kr  

Basinformation 1,00 kr  

Område 0,20 kr  

Andel 0,20 kr  

Historik 0,50 kr  

Åtgärd 0,20 kr  

Beteckning före re-

formen 

0,10 kr  
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GEMENSAMHETSANLÄGGNING   

Tabell 8. Informationsmängdens delmängder och dess avgifter 

Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Basinformation 1,00 kr  

Andel 0,20 kr  

Åtgärd 0,20 kr  

Beteckning före re-

formen 

0,10 kr  

Anmärkning: Gemensamhetsanläggning har avgiften 0 kr när den beställs till-

sammans med datamängden Fastighet, samfällighet 

RÄTTIGHET  

Tabell 9. Informationsmängdens delmängder och dess avgifter 

Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Basinformation 0,20 kr  

Historik 0,10 kr  

Åtgärd 0,10 kr  

Rättsförhållanden 0,10 kr  

 

MARKREGLERANDE BESTÄMMELSE  

Tabell 10. Informationsmängdens delmängder och dess avgifter 

Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Basinformation 0,20 kr  

Berörkrets 0,10 kr  
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INFORMATIONSMÄNGD BELÄGENHETSADRESS 

Tabell 11. Informationsmängdens delmängder och dess avgifter 

Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Basinformation 0,10 kr  

Berörkrets 0,00 kr Kan endast beställas med Basinformat-

ion 

INFORMATIONSMÄNGD BYGGNAD 

Tabell 12. Informationsmängdens delmängder och dess avgifter 

Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Basinformation 0,50 kr  

Berörkrets 0,00 kr Kan endast beställas med Basinformat-

ion 

Geometri 0,10 kr  

För exakt beräkning av avgift, använd Geotorget beställning på Lantmäteri-

ets hemsida för informationsmängderna Inskrivning, Fastighet och samfäl-

lighet, Gemensamhetsanläggning, Rättighet, Markreglerande bestämmelse, 

Belägenhetsadress samt Byggnad. 

FASTIGHETSINFORMATION NEDLADDNING, ABONNEMANG 

Avgiften för Fastighetsinformation Nedladdning, abonnemang är avgiften 

för Fastighetsinformation Nedladdning, engångsuttag med ett påslag om 

40 %. Avgiften är årlig och ger rätt till fritt antal nedladdningar.  

För exakt beräkning av avgift, använd Geotorget beställning på Lantmäteri-

ets hemsida för informationsmängderna Inskrivning, Fastighet och samfäl-

lighet, Gemensamhetsanläggning, Rättighet, Markreglerande bestämmelse, 

Belägenhetsadress samt Byggnad. 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NEDLADDNING, ENGÅNGSUTTAG 

Startavgift, per beställning 750 kr 

Startavgiften gäller även om datamängden är avgiftsfri. 

Tabell 13. Produktens delmängder och dess avgifter 

Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Basinformation 0,00 kr  

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/#qry=geotorget%20best%C3%A4llning
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/#qry=geotorget%20best%C3%A4llning
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Delmängd Avgift per re-

gisterenhet 

Kommentar 

Styrelsemedlem 0,00 kr  

Berörkrets 0,00 kr  

Arkivakt 0,00 kr  

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING NEDLADDNING, ABONNEMANG 

Avgiften för Samfällighetsförening Nedladdning, abonnemang är avgiften 

för Samfällighetsförening Nedladdning, engångsuttag med ett påslag om 

40 %. Avgiften är årlig och ger rätt till fritt antal nedladdningar.  

För exakt beräkning av avgift, använd Geotorget beställning på Lantmäteri-

ets hemsida. 

 

Fastighetsuttag  

Planeras att avvecklas 2024-12-31. 

Informationen levereras som textfiler i Lantmäteriets överföringsformat. 

Licensavgiften baseras på avgift per tabell och antal registerenheter. 

Startavgift, per beställning: 750 kr 

Extra urval, avgift per timme: 800 kr 

Avgift vid återskapande av ra-

derade leveransfiler, per fil: 
800 kr 

När belägenhetsadresser beställs separat grundas avgiften på antalet adress-

platser. För att beställning av belägenhetsadresser ska baseras på antalet be-

rörda fastigheter, måste tabell 01A ingå i beställningen. Notera detta särskilt 

vid inläsning av separat FNR-lista vid prisberäkningen. Om tabell 01A sak-

nas i beställningen, grundas avgiften på antalet adressplatser. 

Endast möjligt att återskapa filer med fastighetsinformation 6 månader 

bakåt. 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/geotorget-bestallning/#qry=geotorget%20best%C3%A4llning
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AVGIFT PER TABELL OCH REGISTERENHET - ALLMÄNNA DELEN SAMT 

BYGGNADS-, ADRESS- OCH TAXERINGSDELEN 

Tabell 14.Avgift per tabell och registerenhet för allmänna delen samt byggnads-, adress- och 

taxeringsdelen 

Avgifts-

grupp 
Tabell Avgift per re-

gisterenhet 

U1 01F, 01R, 02A, 09X, 17A, 20A-B, 60F 0,00 kr 

U2 09D-F, 13A-B 0,14 kr 

U3 01A-C, 04A-B, 05A, 06A-B, 08A, 12A, 14A-I, 

15A, 16A, 41A, 42A 

0,24 kr 

U4 09A-09C, 09M, 40A, 43A-Ö, 60-serien, 70-serien 0,38 kr 

U5 42P 0,48 kr 

U6* 90A-95D 0,42 kr 

U7 50-serien 0,68 kr 

Anmärkning: Avgiftsgruppen U3 för tabell 42P gäller endast om tabellen 

beställs tillsammans med någon av tabellgrupperna Inskrivet ägande – där 

personnummer inte ingår. 

AVGIFT PER TABELLGRUPP OCH REGISTERENHET - INSKRIVNINGSDELEN 

Tabell 15. Avgift per tabellgrupp och registerenhet för Inskrivningsdelen 

Avgifts-

grupp 
Tabellgrupp Avgift per re-

gisterenhet 

U1 Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H 

Inskrivningsfastighet – 31R 

0,00 kr 

U2 Äldre förhållande: 39F 0,14 kr 

U3 Avtalsrättighet: 34A-J, 31F, 31I-K 

Inskrivet ägande - Gällande: 35A, 35C, 35E-F, 

35H-I, 35K, 35M, 35O-R 

Inskrivet ägande - Aktuell ägarbild: 35A, 35C, 35F, 

35H, 35Q-R  

Tomträttsupplåtelse: 36A-B 

Anteckning: 33A-E 

Person/organisation: 37A-B 

0,24 kr 
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Avgifts-

grupp 
Tabellgrupp Avgift per re-

gisterenhet 

U5 Inskrivet ägande - Allt: 35A, 35C-F, 35H-R 

Inskrivet ägande – utan personnummer: 35C, 35H, 

35S-T 

Inskrivet ägande – fång, köpeskilling, utan person-

nummer: 35C, 35E, 35H-I, 35K, 35M, 35O-P, 35S-

T 

0,48 kr 

U7 Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K 0,68 kr 

Anmärkning: Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd eller ef-

ter särskild prövning. 

RABATTER 

Rabatter ges vid större uttag där summan överstiger 120 000 kr. Avgiften 

för fastighetsuttag avser ett bolag (ett organisationsnummer).  

För företag som ingår i samma koncern finns istället möjlighet till koncern-

rabatt, se punkt 1 Generella villkor. 

Tabell 16. Rabatter vid olika intervaller när summan överstiger 120 000 kr 

Från kr Till kr Maximal rabatt inom intervallet 

120 000 190 000 17 500 kr 

190 000 240 000 15 000 kr 

240 000 320 000 28 000 kr 

320 000 480 000 64 000 kr 

480 000 640 000 72 000 kr 

640 000 1 000 000 180 000 kr 

1 000 000 2 000 000 550 000 kr 

2 000 000 10 000 000 4 800 000 kr 

Beräkning kan ske i filen Rabattrappa för fastighetsuttag och fastighetspris-

uttag (xls). I Prisberäknaren finns rabattrappan inbyggd för produkten Fas-

tighetsuttag. 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/rabattrappa_2011.xls
https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/rabattrappa_2011.xls
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Fastighetsuttag, avgift per tabell 

Tabell 17. Avgift per tabell för Fastighetsregistret allmänna delen 

Fastighetsregistret – allmänna delen 

(FR-ALLM) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

01A-C Registerenhet (REGENH) 0,24  01A måste beställas med tabell-

gruppen Inskrivningsfastighet 

om beställningen även innehåller 

Inskrivningsinformation 

01F Flagga, status avseende lantmäte-

riförrättningar (FLAGGA) 

0,00   

01R Registerenhet utanför bevaknings-

krets (REGENHR) 

0,00  Kan inte beställas om geografiskt 

urval är ”hela Sverige”.  

Måste beställas med 31R om be-

ställningen även innehåller In-

skrivningsinformation 

02A Registeranmärkning 

(REANM) 

0,00   

04A Tidigare beteckn, efter beteckn. 

reformen (TIBET) 

0,24 Maxavgift 

04A-B 

0,24 kr 

 

04B Tidigare beteckn, före beteckn. 

reformen (GTIBET) 

0,24 ”  

05A Ursprung, beteckn efter beteckn 

ref (URSPRUNG) 

0,24  Bör beställas med tabell 01R. 

06A Avreg. datum, åtgärd 

(AVREGDAT) 

0,24 Maxavgift 

06A-B 

0,24 kr 

 

06B Avreg, till enhet (AVREGBET) 0,24 ” Bör beställas med 01R. 

08A Registerenhetens areal (AREAL) 0,24   

09A Koordinat (KOORD) 0,38 Maxavgift 

09A-C 

0,38 kr 

 

09C Områdesinformation (OMRINF) 0,38 ”  
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Fastighetsregistret – allmänna delen 

(FR-ALLM) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

09D 3D-Utrymme (3DUTRYMME) 0,14 Maxavgift 

09D-F 

0,14 kr 

 

09E Urholkar följande registerenhet/er 

(3DURHOLK) 

0,14 ”  

09F Urholkas av följande registerenhet 

(URH3D) 

0,14 ”  

09M Mediankoordinat (MEDIAN) 0,38   

09X Underlag, ledtexter på koordina-

ter (AKRA) 

0,00   

12A Andel i samf och ga 

(FASTSAGA) 

0,24  Bör beställas med 01R. 

13A Skattetal (SKATTETAL) 0,14 Maxavgift 

13A-B 

0,14 kr 

 

13B Ändamål (ANDAMAL) 0,14 ”  

14A Delägande fastighet 

(SAGAFAST) 

0,24 Maxavgift 

14A-I 

0,24 kr 

Bör beställas med 01R. 

14B Delägande fastighet 

(SAGATEXT) 

0,24 ”  

14C Förvaltning (FORVALT) 0,24 ”  

14D Övrig delägare gemensamhetsan-

läggning (GADELAG) 

0,24 ”  

14E Lokaliserande registerenhet 

(GALOKREGENH) 

0,24 ”  

14F Gemensam andel 

(GAGEMANDEL) 

0,24 ”  

14G Gemensam delägare 

(GAGEMDELAG) 

0,24 ”  
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Fastighetsregistret – allmänna delen 

(FR-ALLM) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

14H Gemensam lokaliseringsregister-

enhet (GAGEMLOKREGENHET) 

0,24 ”  

14I Anmärkning (GAANM) 0,24 ”  

15A Fastighetsrättsliga åtgärder 

(ATGARD) 

0,24   

16A Avskild mark (FASTAVSK) 0,24  Bör beställas med 01R. 

17A Ajourförande lantmäterimyndig-

het (AJOURLM) 

0,00   

Tabell 18. Avgift per tabell för Distrikt 

Distrikt (ingår ej i Fastighetsregist-

ret) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

20A Adressplatsens distriktstillhörig-

het (ADRPLDISTRIKT)  

0,00  Bör beställas med 90A. 

20B Fastigheters och samfälligheters 

distriktstillhörighet 

(REGENHDISTRIKT) 

0,00  Bör beställas med 01A och 01B. 

Tabell 19. Avgift per tabell för Fastighetsregistret inskrivningsdelen 

Fastighetsregistret – inskrivningsde-

len (FR-IR) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H 0,00  31R kan inte beställas om geo-

grafiskt urval är ”Hela landet”.  

Kan ej beställas separat. 

Inskrivningsfastighet – 31R: 31R 0,00  Kan inte beställas om geografiskt 

urval är hela Sverige. 

Måste beställas med tabell 01R 

och tabellgrupp Inskrivningsfas-

tighet. 

Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K 0,68  Endast för eget fastighetsbestånd 

eller efter särskild prövning. 

Bör beställas med 01R och 31R 

(gäller inte om geografiskt urval 

är hela Sverige) 
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Fastighetsregistret – inskrivningsde-

len (FR-IR) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

Anteckning: 33A-E 0,24  Bör beställas med 01R och 31R 

(gäller inte om geografiskt urval 

är hela Sverige) 

Avtalsrättighet 34A-J, 31F, 31I-K 0,24  Bör beställas med 01R och 31R 

(gäller inte om geografiskt urval 

är hela Sverige) 

Inskrivet ägande – allt: 35A, 35C-F, 

35H-R 

0,48  Kan inte beställas tillsammans 

med någon av de andra grup-

perna ”Inskrivet ägande”. 

Inskrivet ägande – gällande: 35A, 35C, 

35E-F, 35H-I, 35K, 35M, 35O-R 

0,24  Kan inte beställas tillsammans 

med någon av de andra grup-

perna ”Inskrivet ägande”. 

Inskrivet ägande – aktuell ägarbild: 

35A, 35C, 35F, 35H, 35Q-R 

0,24  Kan inte beställas tillsammans 

med någon av de andra grup-

perna ”Inskrivet ägande”. 

Inskrivet ägande - utan personnum-

mer: 35C, 35H, 35S-T 

0,48  Kan inte beställas tillsammans 

med någon av de andra grup-

perna ”Inskrivet ägande”. 

Inskrivet ägande – fång, köpeskilling, 

utan personnummer: 35C, 35E, 35H-I, 

35K, 35M, 35O-P, 35S-T 

0,48  Kan inte beställas tillsammans 

med någon av de andra grup-

perna ”Inskrivet ägande”. 

Tomträttsupplåtelse: 36A-B 0,24   

Äldre förhållande: 39F 0,14  Statisk, historisk information. 

Levereras som totaluttag (hela 

Sverige) och endast om särskilt 

behov finns. 

Tabell 20. Avgift per tabell för Personinformation 

Personinformation (PERSON) Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

37A Person (PERSON)  0,24 Maxavgift 

37A-B 

0,24 kr 

Måste beställas med någon av 

tabellgrupperna Inskrivet ägande 

– Gällande/Allt/Aktuell ägarbild 

eller 42A.  

Reklamspärr måste vara “N”. 



LANTMÄTERIET 

 

75(130) 

Personinformation (PERSON) Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

37B Organisation (ORGANISATION) 0,24 “ Måste beställas med någon av 

tabellgrupperna Inskrivet ägande 

– Gällande/Allt/Aktuell ägarbild 

eller 42A. 

Reklamspärr måste vara “N”.  

Tabell 21. Avgift per tabell för Fastighetsregistret taxeringsuppgiftsdelen 

Fastighetsregistret – taxeringsupp-

giftsdelen (FR-TAX) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

40A Taxeringsenhetsuppgifter 

(TAXENH) 

0,38   

41A Samtaxering för registerenheter 

(SAMTAXF) 

0,24  Bör beställas med 01R. 

42A Taxerad ägare (TAXPERSA) 0,24  Kan inte beställas med 42P. 

42P Taxerad ägare med fullständiga 

adresser (TAXPERSAP) 

0,48  Kan inte beställas med 42A. 

Välj 42P istället för 42A om per-

sonnummer inte ska med. Om ta-

bell 42P väljs tillsammans med 

någon av tabellgrupperna Inskri-

vet ägande – där personnummer 

inte ingår ska avgiften endast 

vara 0,24 kr.  

43A-Ö Värderingsenheter 

(VARDEENH) 

0,38 Maxavgift 

43A-Ö 0,38 

kr 

43Ö bör beställas med 43B. 

Tabell 22. Avgift per tabell för Fastighetsregistret byggnadsdelen 

Fastighetsregistret – byggnadsdelen 

(FR-BYGG) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

50A Registerbyggnad 

(REGBYGGNAD) 

0,68 Maxavgift 

hela 50-se-

rien  

0,68 kr 

Kan inte beställas med 50B. 

50B Registerbyggnad light 

(REGBYGL) 

0,68 ” Kan inte beställas med 50A. 
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Fastighetsregistret – byggnadsdelen 

(FR-BYGG) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

50C Kopplingstabell mellan fastighet-

erna i 3D- och Ägarlägenhetfastighets-

fall (AGLAG3D) 

0,00 ” Måste beställas med 50A eller 

50B. 

52B Alternativnamn (ALTNAMN) 0,00 ”  

52C Ändamål, byggnad (ANDAMAL) 0,00 ” Måste beställas med 50A/50B. 

53A Referens (REF) 0,00 ” Måste beställas med 50A eller 

50B och 53B. 

53B Referenstyp (REFTYP) 0,00 ” Måste beställas med 53A. 

54A Anmärkning (ANM) 0,00 ” Måste beställas med 50A eller 

50B och 54B. 

54B Anmärkningstyp (ANMTYP) 0,00 ” Måste beställas med 54A 

55A Entré (ENTRE) 0,00 ” Måste beställas med 50A eller 

50B. 

57A Småort, klartext (OMR1) 0,00 ” Måste beställas med 50A eller 

50B. 

57B Tätort, klartext (OMR2) 0,00 ” Måste beställas med 50A. 

57C Fritidshusområde, klartext 

(OMR3) 

0,00 ” Måste beställas med 50A. 

57D Arbetsplatsområde, klartext 

(OMR4) 

0,00 ” Måste beställas med 50A. 

Tabell 23. Avgift per tabell för Rättighetsinformation 

Rättighetsinformation (RÄTT) Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

60A Rättighet (RÄTTGH) 0,38 Maxavgift 

hela 60-se-

rien  

0,38 kr 

Måste beställas med 62A. 

60F Flagga, status avseende lantmäte-

riförrättningar (RFLAGGA) 

0,00 ” Måste beställas med 60A. 
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Rättighetsinformation (RÄTT) Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

61A Rättighetshänvisning 

(HANVISN) 

0,38 ”  

62A Rättsförhållande (RATTSFORH) 0,38 ” Bör beställas med 01R om någon 

av tabellerna 01A-C ingår i be-

ställningen. 

62B Rättsförhållande, text 

(OVRRATTSFORH) 

0,38 ”  

63A Rättighetspekare (RATTPEK) 0,38 ”  

Tabell 24. Avgift per tabell för Fastighetsregistret plandelen 

Fastighetsregistret – plandelen (FR-

PLAN) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

70A Planbeslut (PLAN) 0,38 Maxavgift 

hela 70-se-

rien  

0,38 kr 

Måste beställas med 74A. 

70B Bestämmelser (BESTAM) 0,38 ” Måste beställas med 74A. 

70C Naturvårdsbestämmelser 

(NATURVARD) 

0,38 ” Måste beställas med 74A. 

70D Fornlämningar (FORNLAM) 0,38 ” Måste beställas med 74A. 

70E Gruv/mineral/torv (GRUV) 0,38 ” Måste beställas med 74A. 

71A Delområdesinformation 

(DELOMRINF) 

0,38 ”  

71B Myndighetsinformation 

(MYNDINF) 

0,38 ”  

72A Kommuner som berörs av planbe-

slut (KOMMUN) 

0,38 ”  

73A Hänvisning till planbeslut 

(HANVISN) 

0,38 ” Bör beställas med 70A. 

73B Hänvisning till inte registrerat 

planbeslut (HANVTEXT) 

0,38 ”  
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Fastighetsregistret – plandelen (FR-

PLAN) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

74A Registerenheter som berörs av 

planbeslut (PLANBEROR) 

0,00 ” Bör beställas med 01R. 

Tabell 25. Avgift per tabell för Fastighetsregistret adressdelen 

Fastighetsregistret – adressdelen 

(FR-ADR) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

90A Adressplats (ADRPL) 0,42 Maxavgift 

90A-95D  

0,42 kr 

Kan inte beställas med 90B. 

90B Adressplats light (ADRPLL) 0,42 ” Kan inte beställas med 90A. 

92A Gårdsadressområde (GARD) 0,42 ” Finns även i 90A. 

93A Adressområde (ADROMR) 0,42 ” Finns även i 90A. 

94A Geografisk kommundel 

(KOMDEL) 

0,42 ” Finns även i 90A. 

95D Adressplatsanmärkning 

(ADRPLANM) 

0,42 ”  

Fastighetsavisering, fullständig 

Informationen levereras som textfiler i Lantmäteriets överföringsformat. 

Vid Fastighetsavisering, fullständig levereras samtliga förändringar i all-

männa delen samt adress-, inskrivnings- och byggnadsdelen för valda tabel-

ler. Aviseringsintervall är dag eller vecka. I tjänsten ingår även taxerings-

uppgiftsdelen som aviseras en gång varje år. En Fastighetsavisering börjar 

alltid med ett startuttag, där avgiften motsvarar ett Fastighetsuttag. 

AVGIFTER FÖR FULLSTÄNDIG AVISERING - ALLMÄNNA DELEN, BYGGNADS-, 

ADRESS- OCH TAXERINGSDELEN  

Abonnemangsavgift per bevakad levande registerenhet och år.  

Abonnemangsavgiften beräknas efter urval av tabeller/objekt. 

Högsta abonnemangsavgift om 

alla tabeller beställs 
10,98 kr 

Avgift vid återskapande av ra-

derade leveransfiler 
800 kr/fil 
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Endast möjligt att återskapa filer med fastighetsinformation 6 månader 

bakåt. 

Tabell 26. Avgift per tabell och registerenhet för allmänna delen samt byggnads-, adress- och 

taxeringsdelen vid fullständig avisering 

Avgifts-

grupp 
Tabell Avgift per 

bevakad 

registerenhet 

och år 

A1 01F, 01R, 02A, 09X, 17A, 20A-B, 41A, 52B, 

53A-B, 54A-B, 57A-D, 60F 

0,00 kr 

A2 04A-B, 05A, 06A, 06B, 09D-E, 13A-B, 14A-I, 

16A, 55A 

0,09 kr 

A3 12A 0,21 kr 

A4 08A, 15A, 40A, 60-serien, 70-serien 0,31 kr 

A5 42A, 43A-Ö 0,41 kr 

A6 01A-C, 09A-C, 09M 0,51 kr 

A7* 90-serien 0,32 kr 

A8 50A 0,71 kr 

A9 42P 0,92 kr 

Anmärkning: Avgift per tabell om en eller flera tabeller väljs inom samma 

serie (A-B, AC, A-D, A-Ä, 60-, 70- eller 90-serien). 

AVGIFTER FÖR FULLSTÄNDIG AVISERING - INSKRIVNINGSDELEN 

Abonnemangsavgiften beräknas efter urval av tabellgrupp. 

Abonnemangsavgift, per tabellgrupp och år, se tabell nedan 

Tabell 27. Avgift per tabellgrupp och registerenhet för Inskrivningsdelen vid fullständig avisering 

Avgifts-

grupp 
Tabellgrupp Avgift per 

bevakad 

registerenhet 

och år 

A1 Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H, 31R 0,00 kr 

A3 Tomträttsupplåtelse: 36A-B 0,21 kr 

A4 Avtalsrättighet: 34A-J, 31F, 31I-K 0,31 kr 
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Avgifts-

grupp 
Tabellgrupp Avgift per 

bevakad 

registerenhet 

och år 

A6 Anteckning: 33A-E 

Person/organisation: 37A-B 

0,51 kr 

A10 Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K 

Inskrivet ägande - Gällande: 35A, 35C, 35E-F, 

35H-I, 35K, 35M, 35O R 

2,08 kr 

A11 Inskrivet ägande - Allt: 35A, 35C-F, 35H-R 2,60 kr 

Anmärkning: Tabellgruppen Inteckning levereras endast till eget fastighets-

bestånd eller efter särskild prövning. 

RABATTER 

Kund som önskar ett startuttag på samtliga eller utvalda tabeller/informat-

ionsgrupper som kunden har i sin Fastighetsavisering, erhåller en rabatt på 

80 % av avgiften för startuttaget. Avgiften för startuttag är densamma som 

för ett Fastighetsuttag, dock max 84 000 kr.  

Fastighetsavisering, avgift per tabell 

Tabell 28. Avgift per tabell för Fastighetsregistret allmänna delen 

Fastighetsregistret – allmänna delen 

(FR-ALLM) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

01A-C Registerenhet (REGENH) 0,51  01A måste beställas med tabell-

gruppen Inskrivningsfastighet 

om beställningen även innehåller 

Inskrivningsinformation 

01F Flagga, status avseende lantmäte-

riförrättningar (FLAGGA) 

0,00   

01R Registerenhet utanför bevaknings-

krets (REGENHR) 

0,00  Kan inte beställas om geografiskt 

urval är ”hela Sverige”. 

Måste beställas med 31R om be-

ställningen även innehåller In-

skrivningsinformation. 

02A Registeranmärkning 

(REANM) 

0,00   
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Fastighetsregistret – allmänna delen 

(FR-ALLM) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

04A Tidigare beteckn, efter beteckn. 

reformen (TIBET) 

0,09 Maxavgift 

04A-B 

0,09 kr 

 

04B Tidigare beteckn, före beteckn. 

reformen (GTIBET) 

0,09 ”  

05A Ursprung, beteckn efter beteckn 

ref (URSPRUNG) 

0,09  Bör beställas med tabell 01R. 

06A Avreg. datum, åtgärd 

(AVREGDAT) 

0,09   

06B Avreg, till enhet (AVREGBET) 0,09  Bör beställas med 01R. 

08A Registerenhetens areal (AREAL) 0,31   

09A Koordinat (KOORD) 0,51 Maxavgift 

09A, 09C 

0,51 kr 

 

09C Områdesinformation (OMRINF) 0,51 ”  

09D 3D-Utrymme (3DUTRYMME) 0,09 Maxavgift 

09D-E 

0,09 kr 

 

09E Urholkar följande registerenhet/er 

(3DURHOLK) 

0,09 ”  

09M Mediankoordinat (MEDIAN) 0,51   

09X Underlag, ledtexter på koordina-

ter (AKRA) 

0,00   

12A Andel i samf och ga 

(FASTSAGA) 

0,21  Bör beställas med 01R. 

13A Skattetal (SKATTETAL) 0,09 Maxavgift 

13A-B 

0,09 kr 

 

13B Ändamål (ANDAMAL) 0,09 ”  
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Fastighetsregistret – allmänna delen 

(FR-ALLM) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

14A Delägande fastighet 

(SAGAFAST) 

0,09 Maxavgift 

14A-I 

0,09 kr 

Bör beställas med 01R. 

14B Delägande fastighet 

(SAGATEXT) 

0,09 ”  

14C Förvaltning (FORVALT) 0,09 ”  

14D Övrig delägare gemensamhetsan-

läggning (GADELAG) 

0,09 ”  

14E Lokaliserande registerenhet 

(GALOKREGENH) 

0,09 ”  

14F Gemensam andel 

(GAGEMANDEL) 

0,09 ”  

14G Gemensam delägare 

(GAGEMDELAG) 

0,09 ”  

14H Gemensam lokaliseringsregister-

enhet (GAGEMLOKREGENHET) 

0,09 ”  

14I Anmärkning (GAANM) 0,09 ”  

15A Fastighetsrättsliga åtgärder 

(ATGARD) 

0,31   

16A Avskild mark (FASTAVSK) 0,09  Bör beställas med 01R. 

17A Ajourförande lantmäterimyndig-

het (AJOURLM) 

0,00   

Tabell 29. Avgift per tabell för Distrikt 

Distrikt (ingår ej i Fastighetsregist-

ret) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

20A Adressplatsens distriktstillhörig-

het (ADRPLDISTRIKT)  

0,00  Bör beställas med 90A. 

20B Fastigheters och samfälligheters 

distriktstillhörighet 

(REGENHDISTRIKT) 

0,00  Bör beställas med 01A och 01B. 
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Tabell 30. Avgift per tabell för Fastighetsregistret inskrivningsdelen 

Fastighetsregistret – inskrivningsde-

len (FR-IR) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

Inskrivningsfastighet: 31A-E, 31H 0,00   

Inskrivningsfastighet – 31R: 31R 0,00  Kan inte beställas om geografiskt 

urval är hela Sverige. 

Måste beställas med tabell 01R 

och tabellgrupp Inskrivningsfas-

tighet. 

Inteckning: 32A-H, 31F-G, 31I-K 2,08  Endast för eget fastighetsbestånd 

eller efter särskild prövning. 

Bör beställas med 01R och 31R 

(gäller inte om geografiskt urval 

är hela Sverige) 

Anteckning: 33A-E 0,51  Bör beställas med 01R och 31R 

(gäller inte om geografiskt urval 

är hela Sverige). 

Avtalsrättighet 34A-J, 31F, 31I-K 0,31  Bör beställas med 01R och 31R 

(gäller inte om geografiskt urval 

är hela Sverige). 

Inskrivet ägande – allt: 35A, 35C-F, 

35H-R 

2,60  Kan inte beställas med någon av 

de andra grupperna "Inskrivet 

ägande". 

Inskrivet ägande – gällande: 35A, 35C, 

35E-F, 35H-I, 35K, 35M, 35O-R 

2,08  Kan inte beställas med någon av 

de andra grupperna "Inskrivet 

ägande". 

Tomträttsupplåtelse: 36A-B 0,21   

Tabell 31. Avgift per tabell för Personinformation 

Personinformation (PERSON) Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

37A Person (PERSON)  0,51 Maxavgift 

37A-B 

0,51 kr 

Måste beställas med någon av 

tabellgrupperna Inskrivet ägande 

– Gällande/Allt/Aktuell ägarbild 

eller 42A.  

Reklamspärr måste vara “N”. 
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Personinformation (PERSON) Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

37B Organisation (ORGANISATION) 0,51 “ Måste beställas med någon av 

tabellgrupperna Inskrivet ägande 

– Gällande/Allt/ Aktuell ägarbild 

eller 42A. 

Reklamspärr måste vara “N”.  

Tabell 32. Avgift per tabell för Fastighetsregistret taxeringsdelen 

Fastighetsregistret – taxeringsupp-

giftsdelen (FR-TAX) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar  

Aviseras en gång per år 

40A Taxeringsenhetsuppgifter 

(TAXENH) 

0,31   

41A Samtaxering för registerenheter 

(SAMTAXF) 

0,00  Bör beställas med 01R. 

42A Taxerad ägare (TAXPERSA) 0,41 0,41 Kan inte beställas med 42P. 

42P Taxerad ägare med fullständiga 

adresser (TAXPERSAP) 

0,92  Kan inte beställas med 42A. 

43A-Ö Värderingsenheter 

(VARDEENH) 

0,41 Maxavgift 

43A-Ä 

0,41 kr 

43Ö bör beställas med 43B. 

Tabell 33. Avgift per tabell för Fastighetsregistret byggnadsdelen 

Fastighetsregistret – byggnadsdelen 

(FR-BYGG) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

50A Registerbyggnad 

(REGBYGGNAD) 

0,71 Maxavgift 

0,71 exkl ta-

bell 55 och 

56A-B 

 

50C Kopplingstabell mellan fastighet-

erna i 3D- och Ägarlägenhetfastighets-

fall (AGLAG3D) 

0,00 ” Måste beställas med 50A. 

52B Alternativnamn (ALTNAMN) 0,00   

52C Ändamål, byggnad (ANDAMAL) 0,00   

53A Referens (REF) 0,00  Måste beställas med 50A samt 

53B. 
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Fastighetsregistret – byggnadsdelen 

(FR-BYGG) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

53B Referenstyp (REFTYP) 0,00  Måste beställas med 53A. 

54A Anmärkning (ANM) 0,00  Måste beställas med 50A samt 

54B. 

54B Anmärkningstyp (ANMTYP) 0,00  Måste beställas med 54A 

55A Entré (ENTRE) 0,09  Måste beställas med 50A. 

57A Småort, klartext (OMR1) 0,00  Måste beställas med 50A. 

57B Tätort, klartext (OMR2) 0,00  Måste beställas med 50A. 

57C Fritidshusområde, klartext 

(OMR3) 

0,00  Måste beställas med 50A. 

57D Arbetsplatsområde, klartext 

(OMR4) 

0,00  Måste beställas med 50A. 

Tabell 34. Avgift per tabell för Rättighetsinformation 

Rättighetsinformation (RÄTT) Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

60A Rättighet (RÄTTGH) 0,31 Maxavgift 

hela 60-se-

rien  

0,38 kr 

Måste beställas med 62A. 

60F Flagga, status avseende lantmäte-

riförrättningar (RFLAGGA) 

0,00 ” Måste beställas med 60A. 

61A Rättighetshänvisning 

(HANVISN) 

0,31 ”  

62A Rättsförhållande (RATTSFORH) 0,31 ” Bör beställas med 01R om någon 

av tabellerna 01A-C ingår i be-

ställningen. 

62B Rättsförhållande, text 

(OVRRATTSFORH) 

0,31 ”  

63A Rättighetspekare (RATTPEK) 0,31 ”  
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Tabell 35. Avgift per tabell för Fastighetsregistret plandelen 

Fastighetsregistret – plandelen (FR-

PLAN) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

70A Planbeslut (PLAN) 0,31 Maxavgift 

hela 70-

serien  

0,31 kr 

Måste beställas med 74A. 

70B Bestämmelser (BESTAM) 0,31 ” Måste beställas med 74A. 

70C Naturvårdsbestämmelser 

(NATURVARD) 

0,31 ” Måste beställas med 74A. 

70D Fornlämningar (FORNLAM) 0,31 ” Måste beställas med 74A. 

70E Gruv/mineral/torv (GRUV) 0,31 ” Måste beställas med 74A. 

71A Delområdesinformation 

(DELOMRINF) 

0,31 ”  

71B Myndighetsinformation 

(MYNDINF) 

0,31 ”  

72A Kommuner som berörs av planbe-

slut (KOMMUN) 

0,31 ”  

73A Hänvisning till planbeslut 

(HANVISN) 

0,31 ” Bör beställas med 70A. 

73B Hänvisning till inte registrerat 

planbeslut (HANVTEXT) 

0,31 ”  

74A Registerenheter som berörs av 

planbeslut (PLANBEROR) 

0,31 ” Bör beställas med 01R. 

Tabell 36. Avgift per tabell för Fastighetsregistret adressdelen 

Fastighetsregistret – adress-delen 

(FR-ADR) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

90A Adressplats (ADRPL) 0,32 Maxavgift 

hela 90-

serien  

0,32 kr 
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Fastighetsregistret – adress-delen 

(FR-ADR) 

Avgift Maxavgift 

per tabell 

Kommentar 

90B Adressplats light (ADRPLL) 0,32 ” Endast förenklad avisering, se 

nedan. 

92A Gårdsadressområde (GARD) 0,32 ” Finns även i 90A. 

93A Adressområde (ADROMR) 0,32 ” Finns även i 90A. 

94A Geografisk kommundel 

(KOMDEL) 

0,32 ” Finns även i 90A. 

95D Adressplatsanmärkning 

(ADRPLANM) 

0,32 ”  

Fastighetsavisering, förenklad 

Vid förenklad avisering aviseras endast aktuell status för de fastigheter som 

har förändrats under aviseringsperioden. Förenklad avisering redovisar sta-

tus för fastigheten vid aviseringstillfället. Inga förändringar som skett under 

hand aviseras.  

Förenklad avisering finns endast för adresstabellerna (01A-C, 90B (obliga-

torisk).  

Abonnemangsavgiften vid förenklad avisering baseras på abonnemangsav-

giften för fullständig avisering. Avgift vid återskapande av raderade leve-

ransfiler 800 kr/fil. Endast möjligt att återskapa filer med fastighetsinform-

ation 6 månader bakåt. 

Rabatt, beroende på aviseringsintervall, ges på abonnemangsavgiften för 

fullständig avisering.  

Tabell 37. Rabatter vid olika aviseringsintervall 

Aviseringsintervall Rabatt 

12 ggr/år (månad) 50 % 

4 ggr/år (kvartal) 60 % 

2 ggr/år (halvår) 70 % 

1 ggr/år (helår) 80 % 

Leverans enligt kundens önskemål sker efter offert. 
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Treårsavtal 

Slutanvändare med s.k. treårsavtal (minst ett uttag per år under tre års tid) 

ges 20 % extra rabatt på samtliga uttag. Treårsavtal får tecknas med giltighet 

till och med 2024-12-31.  

För närmare villkor hänvisas till dokumentet Anvisningar för vidareföräd-

lare, del 2; fastighetsinformation som återfinns på Lantmäteriets hemsida – 

Anvisningar 

Engångsuttag och avisering för kreditupplysningsända-

mål 

Licensavgift per år 2 083 000 kr 

11. NEDLADDNINGSPRODUKTER/UTTAGS-

PRODUKTER; FASTIGHETSPRIS-

INFORMATION  

Ändamålsprövning krävs. 

Informationen levereras som textfiler i Lantmäteriets fastighetsprisformat. 

Moms om 25 % tillkommer på alla nedladdningsprodukter/uttagsprodukter 

för fastighetsprisinformation. 

För icke kommersiell användning är licensavgiften x faktor 0,1. 

För användningskategorin forskning, utbildning och kulturverksamhet 

(FUK) utgår ingen licensavgift för de produkter som redovisas i produktför-

teckningen för FUK. I vissa fall kan administrativ avgift, bearbetningsavgift 

eller startavgift tillkomma. Ytterligare information om användningskatego-

rin FUK finns på Lantmäteriets hemsida. 

Fastighetsprisuttag 

Startavgift per beställning 750 kr 

Bearbetningsavgift, per timme 800 kr 

Högsta avgift om alla tabeller 

beställs 
2,44 kr 

Tabell 38. Avgift per tabell och överlåtelse vid fastighetsprisuttag 

Avgifts-

grupp 

Tabell Avgift per 

överlåtelse 

Maxavgift per 

överlåtelse 

PU1 Överlåtelse (1 obligatorisk, 3) 1,72 kr Maxavgift 

tabell 1 och 3  

https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar2_finfo.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar2_finfo.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=e3e0
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0234d51a76ab49a3819cffff5b330039/produktforteckning-fuk.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/Villkor-och-avgifter/#faq=979c
https://www.lantmateriet.se/
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Avgifts-

grupp 

Tabell Avgift per 

överlåtelse 

Maxavgift per 

överlåtelse 

1,72 kr 

PU2 Köpare/säljare (40-41) 0,24 kr Maxavgift 

tabell 40-41 

 0,24 kr 

PU2 Fastighet (4, 5, 6 dvs. fastighet, koor-

dinat, adress) 

0,24 kr Maxavgift 

tabell 4-6  

0,24 kr 

PU2 Taxering (9, 10, 11-39 dvs. tax.enhet, 

värderingsenhet) 

0,24 kr Maxavgift 

tabell 9-10 

och 11-39 

0,24 kr 

Avgiften grundas på faktiskt antal levererade överlåtelser. Statistik kan an-

vändas för offertlämning.  

Fastighetspris, historiska data  

Avser överlåtelser som skett för mer än ett år sedan. 

Tabell 39. Rabatter vid olika perioder 

Period Rabatt 

År 1 - Dagens datum och 12 månader tillbaka ingen rabatt 

År 2 - Månad 13 till 24 60 % rabatt 

År 3 - Månad 25 och bakåt 90 % rabatt 

Fastighetsprisavisering, avgift per tabell 

Rabattrappan är inte tillämplig på fastighetsprisavisering. 

Abonnemangsavgiften grundas på statistik, ett beräknat snitt på antal överlå-

telser som skett under tre år före innevarande år, för önskade län/kommuner. 

Högsta abonnemangsavgift om alla tabeller beställs 4,17 kr 
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Tabell 40. Abonnemangsavgift per tabell, överlåtelse och år vid fastighetsprisavisering 

Avgifts-

grupp 

Tabell Abonne-

mangsav-

gift per 

överlåtelse 

och år 

Maxavgift 

per överlå-

telse och år 

PA1 Överlåtelse (1 obligatorisk, 3) 2,97 kr Maxavgift 

tabell 1 och 3 

2,97 kr 

PA2 Köpare/säljare (40-41) 0,40 kr Maxavgift 

tabell 40-41 

0,40 kr 

PA2 Fastighet (4, 5, 6 dvs. fastighet, koor-

dinat, adress) 

0,40 kr Maxavgift 

tabell 4-6 

0,40 kr 

PA2 Taxering (9, 10, 11-39 dvs. tax.enhet, 

värderingsenhet) 

0,40 kr Maxavgift 

tabell 9-10 

och 11-39 

0,40 kr 

Abonnemangsavgiften ovan avser daglig eller veckovis avisering. Om avi-

sering önskas en gång per månad eller färre antal aviseringstillfällen per år 

ges 20 % rabatt.  

Avgift för återskapande av raderade leveransfiler 800 kr/fil. 

12. NEDLADDNINGSPRODUKTER/UTTAGS-

PRODUKTER; LÄGENHETSREGISTER-

INFORMATION 

Uttag eller avisering från lägenhetsregistret 

Ingen avgift utgår vid uttag eller avisering av information från lägenhetsre-

gistret med stöd av lagen (2006:378) och förordningen (2007:108) om lä-

genhetsregister. Uppgifter från registret i digital form får endast lämnas ut 

till: 

• Skatteverket 

• Statistiska centralbyrån 

• Den kommun där fastigheten är belägen 

• Fastighetsägaren 
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Tabell 41. Avgift per tabell och registerenhet vid uttag från lägenhetsregistret 

Tabell Avgift per registerenhet 

01A, 50A, 55A, 55B 0,00 kr 

Lantmäteriet kan lämna ut uppgifter ur registret via produkten i digital form 

endast för ändamålen: 

• Folkbokföring 

• Framställning av statistik 

• Forskning 

• Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande. 

Uppgifterna i digital form levereras i semikolonseparerade textfiler enligt 

överföringsformatet (ÖFF) och informationen kan användas i egna system 

och applikationer. Aviseringsintervall är dag eller vecka. 

Planeras att avvecklas 2024-12-31. 

Lägenhet Nedladdning, engångsuttag eller abonnemang 

från lägenhetsregistret 

Planerad lansering 7 juni 2023. 

Ingen avgift utgår vid engångsuttag eller abonnemang av information från 

lägenhetsregistret med stöd av lagen (2006:378) och förordningen 

(2007:108) om lägenhetsregister. Uppgifter från registret i digital form får 

endast lämnas ut till: 

• Skatteverket 

• Statistiska centralbyrån 

• Den kommun där fastigheten är belägen 

• Fastighetsägaren 

Abonnemangsintervall är dag eller vecka. 

Tabell 42. Avgift per delmängd och registerenhet vid engångsuttag eller abonnemang från lägenhets-

registret för Lägenhet Nedladdning 

Delmängd Avgift per registerenhet 

Lägenhet Byggnad - Basinformation  0,00 kr 

Lägenhet Byggnad - Berörkrets 0,00 kr 

Lägenhet Byggnad – Geometri 0,00 kr 

Lägenhet Byggnad – Lägenhet 0,00 kr 

Lägenhet Fastighet och samfällighet - 

Registerbeteckning 

0,00 kr 
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Lantmäteriet kan lämna ut uppgifter ur registret via produkten i digital form 

endast för ändamålen: 

• Folkbokföring 

• Framställning av statistik 

• Forskning 

• Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande. 

Uppgifterna i digital form levereras i formatet XML och informationen kan 

användas i egna system och applikationer. 

13. AVGIFTER VID FÖLJDPRODUKTION 

För vidareförädling av geografisk information och fastighetsinformation 

krävs avtal om kommersiell vidareförädling med Lantmäteriet eller Lantmä-

teriets partner. Detta gäller inte för öppna data eftersom all spridning av 

dessa är avgiftsfri med licensvillkor Creative Commons CC0. Observera 

dock att det finns ett antal produkter som är avgiftsfria men har använd-

ningsvillkor (dvs. de är ej öppna data, de har ej villkoren CC0). 

För vidareförädling av fastighetsinformation krävs dessutom godkänt ända-

mål för användningen. 

Visningstjänster för kartor och bilder 

Nedanstående avgifter gäller då kommersiell vidareförädlare använder Lant-

mäteriets visningstjänst i följdprodukter i form av applikationer, där åtkomst 

till geografiskt område och lager begränsas av applikationen. 

Det finns möjlighet att ladda ned mindre kartutsnitt ur visningstjänsterna 

mot avgift. Varje slutkund ska då erlägga licensavgift för det område man 

får tillgång till via tjänst hos kommersiell vidareförädlare. Endast mindre 

områden får användas för nedladdning (uppdateringar ingår inte). Nedladd-

ning får ske i format mellan 256 x 256 till 1024 x 1024 pixlar. Se ytterligare 

information i Anvisningar för vidareförädlare del 5; Följdproduktion och ex-

tern användning som finns på Lantmäteriets hemsida – Anvisningar. 

Transaktionsbaserade avgifter för rasterdata i visningstjänst framgår av och 

kan beräknas i filen Avgiftsberäkning transaktion rasterdata (xls). Filen åter-

finns på Lantmäteriets hemsida – Avgifter. 

BASEMAP VISNING, INSPIRE 

Årlig avgift per km²: 0,71 kr 

Årlig maxavgift: 125 000 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,071 kr 

Månatlig maxavgift: 12 500 kr 

https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar5_foljdprod_extern_anv.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/7dbdeff47500461bad62c69286bc2bec/anvisningar5_foljdprod_extern_anv.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Anvisningar/
https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/avgiftsber_transaktion_raster.xls
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/Aterforsaljare/For-aterforsaljare/Avgifter/
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Tabell 6. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 35 500 kr 0 % 

> 35 500 kr 50 % 

MARKHÖJDMODELL VISNING 

Årlig avgift per km²: 0,34 kr 

Årlig maxavgift: 60 500 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,034 kr 

Månatlig maxavgift: 6 050 kr 

Tabell 44. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 27 000 kr 0 % 

> 27 000 kr 50 % 

ORTOFOTO VISNING 

Årlig avgift per km²: 16,50 kr 

Årlig maxavgift: 1 661 000 kr 

Månatlig avgift per km2: 1,65 kr 

Månatlig maxavgift: 166 100 kr 

Tabell 45. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 6 000 kr 0 % 

6 000 – 905 000 kr 50 % 

> 905 000 kr 70 % 
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ORTOFOTO VISNING, ÅRSVISA  

Årlig avgift, se Ortofoto Visning. 

TOPOGRAFISK WEBBKARTA VISNING 

Årlig avgift per km²: 0,47 kr 

Årlig maxavgift: 83 000 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,047 kr 

Månatlig maxavgift: 8 300 kr 

Tabell 46. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 23 500 kr 0 % 

> 23 500 kr 50 % 

TOPOGRAFISK WEBBKARTA VISNING, CACHE 

Årlig avgift per km²: 0,47 kr 

Årlig maxavgift: 83 000 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,047 kr 

Månatlig maxavgift: 8 300 kr 

Tabell 47. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 23 500 kr 0 % 

> 23 500 kr 50 % 

TOPOGRAFISK WEBBKARTA VISNING, SKIKTINDELAD 

Årlig avgift per km²: 0,71 kr 

Årlig maxavgift: 125 000 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,071 kr 
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Månatlig maxavgift: 12 500 kr 

Tabell 48. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 35 500 kr 0 % 

> 35 500 kr 50 % 

FASTIGHETSINDELNING VISNING 

Årlig avgift per km²: 0,85 kr 

Årlig maxavgift: 116 865 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,085 kr 

Månatlig maxavgift: 11 687 kr 

Tabell 49. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 41 738 kr 0 % 

> 41 738 kr 60 % 

MARKREGLERANDE BESTÄMMELSE VISNING 

Årlig avgift per km²: 0,105 kr 

Årlig maxavgift: 14 734 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,0105 kr 

Månatlig maxavgift: 1 473,50 kr 

RÄTTIGHET VISNING 

Årlig avgift per km²: 0,105 kr 

Årlig maxavgift: 14 734 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,0105 kr 
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Månatlig maxavgift: 1 473,50 kr 

HYDROGRAFI VISNING, INSPIRE 

Årlig avgift per km²: 0,01 kr 

Årlig maxavgift: 14 607 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,001 kr 

Månatlig maxavgift: 1 461 kr 

BYGGNAD VISNING, VECTOR TILES  

Årlig avgift per km²: 0,284 kr 

Årlig maxavgift: 50 000 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,028 kr 

Månatlig maxavgift: 5 000 kr 

Tabell 51. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 14 000 kr 0 % 

> 14 000 kr 50 % 

FASTIGHETSINDELNING VISNING, VECTOR TILES  

Årlig avgift per km²: 1,70 kr 

Årlig maxavgift: 234 000 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,17 kr 

Månatlig maxavgift: 23 400 kr 

Tabell 52. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 60 000 kr 0 % 
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Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

> 60 000 kr 60 % 

TOPOGRAFI VISNING, VECTOR TILES  

Årlig avgift per km²: 1,42 kr 

Årlig maxavgift: 250 000 kr 

Månatlig avgift per km2: 0,14 kr 

Månatlig maxavgift: 25 000 kr 

Tabell 53. Avgiftsnedsättning för årlig avgift vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 70 000 kr 0 % 

> 70 000 kr 50 % 

GEODATA I VIDAREFÖRÄDLARES VISNINGSTJÄNST 

Avgiften för geodata, ”låst” i vidareförädlares visningstjänst, är 73 % av li-

censavgiften för motsvarande visningstjänst hos Lantmäteriet. Detta förut-

sätter att användaren av tjänsten inte får rätt att ladda ner geodata och lagra 

på egen server. 

TRANSAKTIONSAVGIFT FÖR KARTOR OCH BILDER I VISNINGSTJÄNST 

Transaktionsavgift för geodata i visningstjänst finns presenterat under kapi-

tel 2 om Visningstjänster i detta dokument.  

Av transaktionsavgiften utgör 73 % avgiften för data och 27 % avgift för 

själva tjänsten. 

LOKALISERA, TA UT OCH PUBLICERA  

Avgift för bilder framtagna ur visningstjänst: 

Fast avgift för lagring och pub-

licering av bild: 
2,00 kr/bild 

Avgiften gäller för en tidsbegränsad publicering av ett kart- eller bildutsnitt 

som illustration till en text. Bildutsnittet som publiceras får vara maximalt 1 

600 x 1 080 pixlar.  
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Nedladdningstjänster för kartor, höjddata och bilder 

ADMINISTRATIV INDELNING NEDLADDNING, INSPIRE  

Årlig avgift per km²: 0,23 kr 

Maxavgift: 18 000 kr 

FASTIGHETSOMRÅDE NEDLADDNING, INSPIRE 

Årlig avgift per km²: 23,35 kr 

Maxavgift: 800 000 kr 

Tabell 54. Avgiftsnedsättning vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 128 552 kr 0 % 

> 128 552 kr  70 % 

HYDROGRAFI NEDLADDNING 

Årlig avgift per km²: 1,30 kr 

Maxavgift: 191 000 kr 

Tabell 55. Avgiftsnedsättning vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 127 339 kr 0 % 

> 127 339 kr  50 % 

MARKHÖJDMODELL NEDLADDNING 

Årlig avgift, se Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+ . 

MARKTÄCKE NEDLADDNING, INSPIRE 

Årlig avgift per km²: 3,90 kr 

Maxavgift: 573 000 kr 
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Tabell 56. Avgiftsnedsättning vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 382 016 kr 0 % 

> 382 016 kr  50 % 

ORTNAMN NEDLADDNING, INSPIRE 

Årlig avgift per km²: 0,03 kr 

Maxavgift: 9 700 kr 

ORTOFOTO NEDLADDNING, INSPIRE 

Årlig avgift per km²: 15 kr 

Maxavgift: 1 510 000 kr 

Tabell 57. Avgiftsnedsättning vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 6 000 kr 0 % 

6 001 – 825 000 kr 50 % 

> 825 000 kr  70 % 

Direktåtkomsttjänster för lokalisering  

Avgiften avser endast användning för lokalisering. Lokalisering ger vidare-

förädlare möjlighet att i följdprodukt erbjuda användare möjlighet att söka 

på ett objekt och sedan visuellt se koordinaten för objektet på en kartbak-

grund. Ev. avgift för visning av kartbakgrund ingår ej/tillkommer. 

ORTNAMN DIREKT  

Årlig avgift per km²: 0,05 kr 

Maxavgift: 5 250 kr 

BELÄGENHETSADRESS DIREKT  

Årlig avgift per km²: 0,56 kr 
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Maxavgift: 55 650 kr 

REGISTERBETECKNING DIREKT  

Årlig avgift per km²: 0,17 kr 

Maxavgift: 16 695 kr 

Övriga direktåtkomsttjänster  

GRÄNSPUNKT DIREKT 

Årlig avgift per km²: 2,94 kr 

Maxavgift: 226 840 kr 

REGISTERBETECKNING DIREKT, FRISTÅENDE ANVÄNDNING 

Hitta registerbeteckning  

Textmatchning på hela registerbeteckningen  0 kr 

Hämta registerbeteckning  

Med koordinat (Punkt)  1,45 kr 

Med kriterie-filtrering (RegisterbeteckningFilter)  1,45 kr 

Med registerenhet (fastighetsnyckel) 1,45 kr 

Anmärkning: Avgiften gäller när tjänsten används fristående utan kopp-

ling till övriga tjänster inom Fastighetsinformation Direkt. Om använd-

ningen sker tillsammans med övriga tjänster inom Fastighetsinformation 

Direkt är avgiften 0 kr per transaktion. 

REFERENS UPPSLAG ADRESS, FRISTÅENDE ANVÄNDNING 

Hitta belägenhetsadress  

Filtrering med kommun, adressområde och adressplats 0,50 kr 

Anmärkning: Avgiften gäller när tjänsten används fristående utan kopp-

ling till övriga tjänster inom Fastighetsinformation Direkt. Om använd-

ningen sker tillsammans med övriga tjänster inom Fastighetsinformation 

Direkt är avgiften 0 kr per transaktion. 
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Följdprodukt med information ur Fastighetsregistret 

Avgifter för följdprodukt baserad på uttag. 

Avgift för extern användning beräknas per användare eller försåld följdpro-

dukt och år och offereras från fall till fall. 

Ändamålsprövning krävs i allmänhet. 

Följdprodukter med belägenhetsadresser i egen databas 

Samtliga avgifter ges genom offert som beräknas enligt följande.  

Avgiften för vidareförädling av belägenhetsadresser består av två delar:  

• Avgift för uttag och avisering av belägenhetsadresser. 

• Licensavgift för slutanvändning beroende på följdprodukt. 

AVGIFT FÖR UTTAG OCH AVISERING 

Årlig avgift för vidareförädlare att hålla kopia och utveckla samt sälja följd-

produkter innehållande belägenhetsadresser: 

• 4 öre per adress och år.  

• Inkluderar ett uttag och avisering dagligen men minst en gång per kvar-

tal. 

Licensavgift för slutanvändning.  

Nedan följer de följdproduktstyper som finns definierade. 

PUBLIK TJÄNST 

Avgift: Antal adresser som görs tillgängliga x 21 öre och år.  

Ska tjänsten även omfatta API som ska ge tredje part tillgång till tjänstens 

innehåll och funktion tillkommer 21 öre per adress och år för den rättig-

heten. 

UPPDATERING AV KUNDREGISTER 

Avgift: 9 öre per transaktion. 

LOKALISERINGSANALYS 

Avgift: 1,5 öre per använd adress och analysresultat. 

ENKEL LOKALISERING MED ADRESS 

Avgift: 6 öre per transaktion. 

SEMIADRESSERAT UTSKICK MED BELÄGENHETSADRESS 

Avgift: 2 kr per adresserat utskick. 

OMRÅDEN SKAPADE UTIFRÅN BELÄGENHETSADRESS 

Avgift: Engångsavgift 1 050 kr per slutkund. 
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Följdprodukt med information ur Fastighetsprisregist-

ret 

VIDAREFÖRSÄLJNING AV PRODUKTER  

Avser vidareförsäljning/spridning av produkter och tjänster 

Avgift per överlåtelse och aktör/toppdomän: 0,98 kr 

Förutsätter eget abonnemang/avisering. 

VIDAREFÖRSÄLJNING AV ÖVERLÅTELSER FÖR PUBLICERING 

Publicering i tidskrift  

Avgift per publicerad överlåtelse och tidning/tryckt tidskrift: 2,44 kr 

Avgift per publicerad överlåtelse per Internettidning: 0,98 kr 

ÖVRIG ANVÄNDNING  

Avgift per överlåtelse: 0 – 2,44 kr 

Följdprodukter med fastighetstaxeringsinformation i 

egen databas 

Ändamålsprövning krävs. Samtliga avgifter ges genom offert enligt följande 

beräkning.  

Avgiften för vidareförädling av fastighetstaxeringsinformation består av två 

delar:  

• Avgift för uttag av småhusfastigheter (tabellerna 43M och 43O, samt 

40A vid behov). 

• Licensavgift för slutanvändning beroende på följdprodukt. 

AVGIFT FÖR UTTAG 

Årlig avgift för vidareförädlare att hålla kopia och utveckla samt sälja följd-

produkter innehållande fastighetstaxeringsinformation för småhus: 

• 4 öre per fastighetsobjekt och år. Det blir ca 90 000 kr för hela Sverige 

(räknat på ca 2,25 miljoner småhusfastigheter)  

• Inkluderar ett första engångsuttag. 

Nedan följer den följdproduktstyp som finns definierad. 

LICENSAVGIFT 

Avgift: Antal fastigheter som görs tillgängliga x 19 öre och år. Det blir ca 

430 000 kr för hela Sverige (räknat på 2,25 miljoner småhusfastigheter). 

Ska tjänsten även omfatta API som ska ge tredje part tillgång till tjänstens 

innehåll och funktion tillkommer 19 öre per småhusfastighet och år för den 

rättigheten. 
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Följdprodukt med information ur geografisk informat-

ion samt bild- och höjdinformation 

KONVERTERING AV VEKTORINFORMATION TILL RASTER 

När konvertering sker av geodata, som endast finns prissatt i vektorform, ut-

gör den årliga grundavgiften för sammanslagen raster 10 % och skiktad ras-

ter 30 % av den årliga grundavgiften för vektorinformationen. I detta sam-

manhang är formatet vector tiles inte att betrakta som vektorinformation. 

KONVERTERING AV TOPOGRAFI 10 NEDLADDNING OCH 

FASTIGHETSINDELNING NEDLADDNING, VEKTOR TILL RASTERFORM 

När Topografi 10 Nedladdning, vektor och/eller Fastighetsindelning Ned-

laddning, vektor konverteras till rasterbilder beräknas grundavgiften för 

sammanslagen respektive skiktad raster enligt nedan. 

SAMMANSLAGEN RASTER 

Årlig licensavgift per km²: 1,08 kr 

Maxavgift (licensavgift): 165 204 kr 

Tabell 58. Avgiftsnedsättning vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 45 529 kr 0 % 

> 45 529 kr 60 % 

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd: 

Tabell 59. Fördelningsgrund (procentuell andel av årliga avgiften) för avgift per informationsmängd 

Informationsmängd Utgör % av årliga avgiften 

Fastighetsindelning 55 % 

Administrativ indelning utan fastighetsgränser 1 % 

Markytor 19 % 

Ledningar och kommunikation  7 % 

Hydrografi  7 % 

Bebyggelse 9 % 

Övrigt 2 % 
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SKIKTAD RASTER 

Årlig licensavgift per km²: 1,55 kr 

Maxavgift (licensavgift): 237 098 kr 

Tabell 60. Avgiftsnedsättning vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 68 293 kr 0 % 

> 68 293 kr 60 % 

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd: 

Tabell 61. Fördelningsgrund (procentuell andel av årliga avgiften) för avgift per informationsmängd 

Skikt Utgör % av årliga avgiften 

Fastighetsindelning 

• fastighetsgränser 

• administrativ indelning med registertext 

55 % 

Administrativ indelning utan fastighetsgränser 

• registertext (läns- och kommunnamn) 

1 % 

Markytor 

• markytor (exkl. vattenytor) 

19 % 

Ledningar och kommunikation  

• vägar 

• spårtrafik 

• kraftledningar 

7 % 

Hydrografi  

• hydrografi (inkl vattenytor, exkl. myrar) 

• vattentext 

7 % 

Bebyggelse 

• bebyggelse och anläggning 

9 % 

Övrigt 

• övrig text (ortnamn utom vattennamn) 

• kurvor, höjdkurvstext  

• bestämmelser, bestämmelsetext 

2 % 
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KONVERTERING AV HÖJDDATA TILL BILDER I RASTERFORM 

När konvertering sker av höjddata (Laserdata eller Markhöjdmodell Ned-

laddning, grid 1+) till bilder i rasterform, t.ex. lutningsbilder, skuggbilder 

och när inte höjdvärden och färg medföljer produkten är avgiften 12,5 % av 

den årliga avgiften för höjddata. 

FRAMSTÄLLNING AV HÖJDDATA FRÅN FLYGBILDER GENOM BILDMATCHNING 

När flygbilder används för framställning av punktmoln/ytmodeller gäller 

samma avgifter som Lantmäteriet tar ut för geodataprodukten Ytmodell från 

flygbilder. För andra produktvarianter betalas avgifter enligt nedan. Följd-

produktavtal krävs för framställning och spridning av produkterna. 

HÖJDPUNKTER OFÄRGADE/ENFÄRGADE 

Årlig avgift per km² (licensav-

gift): 
2,85 kr 

Max årlig avgift (licensavgift): 350 000 kr 

Tabell 62. Avgiftsnedsättning vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 3 500 kr 0 % 

3 501 – 150 000 kr 50 % 

> 150 000 kr 70 % 

HÖJDPUNKTER FÄRGSATTA 

Årlig avgift per km² (licensav-

gift): 
15 kr 

Max årlig avgift (licensavgift): 1 510 000 kr 

Tabell 63. Avgiftsnedsättning vid olika avgiftsintervall 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning 

1 – 6 000 kr 0 % 

6 001 – 825 000 kr 50 % 

> 825 000 kr 70 % 
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PORTABEL ENHET 

Med portabel enhet avses en enklare applikation som enbart medger en an-

vändare möjlighet att titta på licensierade geodata i en enhet. Med en en-

klare applikation avses en applikation med begränsad funktionalitet såsom 

att zooma, panorera och mäta. Användningen av anpassade geodata/geoda-

taprodukter i applikationen är begränsad till en enhet och en användare, t.ex. 

mobiltelefon. Det är inte tillåtet att överföra data till annan applikation eller 

enhet. Behöver man informationen i en annan enhet måste man skaffa sig 

ytterligare en licens. 

PORTABEL ENHET, ENGÅNGSAVGIFT 

Avgiften medger inte rätt till några uppdateringar utan att ny licensavgift be-

talas. 

Tabell 64. Avgift per kvadratkilometer för respektive geodataprodukt 

Geodataprodukt Avgift per km2 

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning Nedladdning, raster 0,136 kr 

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster 0,066 kr 

Topografisk webbkarta Nedladdning, raster 0,066 kr 

Topografi 10 Nedladdning, vektor*) och Fastighetsindelning 

Nedladdning, vektor*) 

0,136 kr 

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor*) 0,070 kr 

Topografi 10 Nedladdning, vektor*) 0,066 kr 

Avgift per informationsmängd av Topografi 10 Nedladdning, 

vektor*): 

Markytor 45 % 

Ledningar och kommunikation 15 % 

Hydrografi 15 % 

Bebyggelse 20 % 

Övrigt 5 % 

0,030 kr 

0,010 kr 

0,010 kr 

0,013 kr 

0,003 kr 

Ortofoto 0,17 kr 

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+ 0,03 kr 

*) Konverterad till sammanslagen raster 
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PORTABEL ENHET, ABONNEMANG 

Avgiften medger åtkomst till valfritt område ur en eller flera av Lantmäteri-

ets geodata (se, nedan) via Internet.  

Avgiften medger valfritt antal uppdateringar under abonnemangstiden. Rätt 

till användning av geodata upphör då abonnemanget upphör. 

Tabell 65. Avgift årligen eller per kvadratkilometer för respektive geodataprodukt 

Geodataprodukt Årlig abonne-

mangsavgift 

Avgift per km2 

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning 

Nedladdning, raster 

8 178 kr 0,020 kr 

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladd-

ning, raster 

3 970 kr 0,009 kr 

Topografisk webbkarta Nedladdning, ras-

ter*) 

3 970 kr 0,009 kr 

Topografi 10 Nedladdning, vektor*) och 

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor*) 

8 178 kr 0,020 kr 

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor*) 4 208 kr 0,010 kr 

Topografi 10 Nedladdning, vektor*) 3 970 kr 0,009 kr 

Avgift per informationsmängd av 

Topografi 10 Nedladdning, vektor*): 

Markytor 45 % 

Ledningar och kommunikation 15 % 

Hydrografi 15 % 

Bebyggelse 20 % 

Övrigt 5 % 

1 785 kr 

595 kr 

595 kr 

795 kr 

200 kr 

0,004 kr 

0,001 kr 

0,001 kr 

0,002 kr 

0,001 kr 

Ortofoto 9 000 kr 0,026 kr 

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+ 1 500 kr 0,004 kr 

*) Konverterad till sammanslagen raster 

Årlig abonnemangsavgift är uträknade avgiften baserad på hela Sveriges 

yta. 

KARTTJÄNST TRANSAKTION 

Geografisk information i karttjänst med transaktionsräkning. 

Transaktionsavgift: 0,34 kr/transaktion 



LANTMÄTERIET 

 

108(130) 

För följdprodukt med kartvisning betalas transaktionsavgift för varje kart-

visning (zoomning, panorering etc.). 

För varje följdprodukt med sökning som görs på vektorinformation, betalas 

ytterligare en transaktionsavgift.  

Alternativt kan avgift erläggas enligt Kommersiell karttjänst. 

Årlig avgift för respektive rasterprodukt x 10. Se avsnittet om ”Publice-

ring/spridning/visning”. 

Denna avgift omfattar endast kartvisningen i tjänsten. Om sökning ska ske 

på vektorinformation tillkommer transaktionsavgift enligt ovan. 

KARTLÄNKNING INTEGRERAD 

Användning av geografisk information i karttjänst. 

MODELL A 

Avgifter i modell A förutsätter att vidareförädlare betalar avgift för publik 

visning av följdprodukt (tjänst). Modellen tillåter även att tredje parts domä-

nadresser/ webbsidor länkas mot denna tjänst, via en separat teknisk lös-

ning, för att möjliggöra presentation av tredje parts egen information med 

tjänstens rasterbilder som bakgrund. Visningen ska ske integrerat på tredje 

parts domänadress/webbsida. Kommersiell vidareförädlare betalar en årlig 

avgift för rätten att visa information på nätet enligt Kommersiell karttjänst, 

Kommersiell bildtjänst eller Kommersiell tjänst vektorsök. Avgift ska beta-

las för de geodata som ingår i tjänsten. Varje domänadress/webbsida som 

ansluter sig till producentens domänadress/ webbsida, betalar antingen per 

transaktion eller per unik besökare/vecka. 

Avgifter för modell A, enligt alternativ 1: 

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Kommersiell karttjänst, 

Kommersiell bildtjänst och/eller Kommersiell tjänst vektorsök samt avgift 

enligt nedan. 

• Topografi 10 Nedladdning, inom tätortsområde, alternativt Karta 

1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk webbkarta 

Nedladdning, raster 

• Ortofoto 

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret 

• Ortnamn Nedladdning, vektor  

Avgift/transaktion: 0,012 kr 

Ingen domänadress/webbsida kan 

generera en kostnad som överstiger 

maxavgiften oavsett antal transaktioner. 

Maximal årlig avgift per 

domänadress 
27 563 kr 
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Årlig avgift obegränsat antal 

domänadresser: 
1 102 500 kr 

• Fastighetsindelning Nedladdning, i rasterformat 

Avgift/transaktion: 0,012 kr 

Ingen domänadress/webbsida kan 

generera en kostnad som överstiger 

maxavgiften oavsett antal transaktioner. 

Maximal årlig avgift per 

domänadress 
27 563 kr 

Årlig avgift obegränsat antal 

domänadresser: 
1 102 500 kr 

Avgifter för modell A, enligt alternativ 2: 

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Kommersiell karttjänst, 

Kommersiell bildtjänst och/eller Kommersiell tjänst vektorsök samt avgift 

enligt nedan.  

• Topografi 10 Nedladdning, inom tätortsområde, alternativt Karta 

1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk webbkarta 

Nedladdning, raster 

• Ortofoto 

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret 

• Ortnamn Nedladdning, vektor  

Avgift/unik besökare och 

vecka: 
0,017 kr 

Ingen domänadress/webbsida kan 

generera en kostnad som överstiger 

maxavgiften oavsett antal unika 

besökare/vecka. 

Maximal årlig avgift per 

domänadress: 
27 563 kr 

Årlig avgift obegränsat antal 

domänadresser: 
1 102 500 kr 

• Fastighetsindelning Nedladdning, i rasterformat 

Avgift/unik besökare och 

vecka: 
0,017 kr 

Ingen domänadress/webbsida kan 

generera en kostnad som överstiger 

maxavgiften oavsett antal unika 

besökare/vecka. 
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Maximal årlig avgift per 

domänadress: 
27 563 kr 

Årlig avgift obegränsat antal 

domänadresser: 
1 102 500 kr 

MODELL B 

Avgifter när kommersiell vidareförädlare tillhandahåller karttjänst i syfte att 

enbart möjliggöra presentation av tredje parts egen information med tjäns-

tens rasterbilder som bakgrund. Kommersiell vidareförädlare betalar ingen 

separat avgift för ”egen” visning på nätet. Varje domänadress/webbsida som 

ansluter sig till kommersiell vidareförädlares tjänst betalar avgift antingen 

per transaktion eller per unik besökare/vecka. Transaktionsavgiften inklude-

rar avgift för visning på Internet. 

Tillåtna geodata för modell B: 

• Topografi 10 Nedladdning, inom tätortsområde, alternativt Karta 

1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk webbkarta 

Nedladdning, raster 

• Ortofoto s/v 1 m upplösning eller lägre.  

För övriga varianter av Ortofoto (färg/IR eller med upplösning högre än 1 

m) krävs att kommersiell vidareförädlare betalar avgift för Kommersiell 

bildtjänst.  

Avgifter för modell B, enligt alternativ 1: 

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på In-

ternet. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre transaktions-

avgift. 

Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens tjänst, beta-

lar transaktionsavgift enligt nedan. 

Avgift/transaktion: 0,017 kr 

Maximal årlig avgift per 

domänadress: 
33 075 kr 

Ingen domänadress/webbsida kan 

generera en kostnad som överstiger max-

avgiften oavsett antal unika 

besökare/vecka. 

Årlig avgift obegränsat antal 

domänadresser: 
5 512 500 kr 

Avgifter för modell B, enligt alternativ 2: 

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på In-

ternet. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre avgift/unik 

besökare och vecka. 
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Varje domänadress/webbsida som ansluter sig till producentens tjänst, beta-

lar avgift enligt nedan. 

Avgift/unik besökare och 

vecka: 
0,022 kr 

Unik besökare = webbläsare. 

Maximal årlig avgift per 

domänadress: 
33 075 kr 

Ingen domänadress/webbsida kan 

generera en kostnad som överstiger 

maxavgiften oavsett antal unika 

besökare/vecka 

Årlig avgift obegränsat antal 

domänadresser: 
5 512 500 kr 

Definitioner: 

Transaktion: En transaktion är varje svar som levereras utifrån en 

ställd fråga eller en serie av frågor. Enhetlig trans-

aktionsavgift gäller för varje; kartvisning/bildvis-

ning (oavsett vilken geodataprodukt som visas) 

samt sökning på adress eller ortnamn. 

Adress: För adresser gäller att varje adress eller adresskoor-

dinat, som kommer tillbaka från en ställd fråga, räk-

nas som en transaktion. 

Ex. en ställd fråga som genererar fem adresser/ 

adresskoordinater är således fem transaktioner. 

Kartor/bilder: För kartor/bilder gäller att varje karta/bild som 

kommer tillbaka från en ställd fråga räknas som en 

transaktion. Zoomning, panorering, förstoring/ för-

minskning genererar således alltid en ny transaktion 



LANTMÄTERIET 

 

112(130) 

Förtydligande: Panorering, zoomning, förstoring/förminskning el-

ler motsvarande manöver av en karta/bild som re-

dan visar adresser eller adresskoordinater från en ti-

digare fråga, genererar ny transaktion för kartan/bil-

den, men inte för adressen/adresskoordinaten. 

En fråga som är ställd på sådant sätt att svaret blir 

en kartbild med en adresspunkt, genererar således 

två transaktioner. 

Unik besökare per 

vecka: 
Med unik besökare avses unik webbläsare på en do-

mänadress/webbsida. Varje unik besökare på domä-

nadressen/webbsidan räknas oavsett vilken inform-

ation besökaren söker/använder. Besökaren behöver 

således inte öppna en karta, bild eller söka på en 

adress för att räknas som besökare. 

Publicering/spridning/visning 

KOMMERSIELL BILDTJÄNST 

Avser avgift vid visning av zoom- och panorerbar bildinformation eller 

höjddata i rasterform utan geografisk begränsning, på Internet. Avgiften om-

fattar inte visning av Lantmäteriets kartinformation på Internet. 

Årlig avgift för respektive rasterprodukt x 1. 

KOMMERSIELL KARTTJÄNST  

Avser avgift för visning av geografisk information i rasterform eller vector 

tiles, även om geodataprodukt i vektorform används för generering av ras-

terbild. Avgiften omfattar inte visning av Lantmäteriets bildinformation på 

Internet. 

Årlig avgift för respektive rasterprodukt alternativt vector tiles produkt x 10. 

KOMMERSIELL TJÄNST VEKTORSÖK  

Avser avgift för användning av geografisk information i vektorform för sök-

ning och markering av ett objekts läge på ett kart- eller bildunderlag. Vek-

torinformationen får endast användas i sökfunktionen och får inte vara syn-

lig på Internet. I detta sammanhang är formatet vector tiles inte att betrakta 

som vektorinformation, dvs avgiften ska beräknas utifrån en vektor nedladd-

ningsprodukt och inte en vector tiles produkt. 

Årlig avgift för respektive vektorprodukt x 3. 

Avgiften omfattar inte visning av kart- eller bildinformation. 

Transaktionsavgift för produkten Fastighetsindelning Nedladdning:1,45 kr. 
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14. GEODETISK INFORMATION 

Moms om 25 % tillkommer på alla produkter för geodetisk information. 

SWEPOS®-Efterberäkning 

Avgift för tillgång till 

Beräkningstjänst, Rinexdata 

och Virtuell Rinex: 

1 000 kr/år och abonnemang 

SWEPOS®-Rinexdata 

Avgift för tillgång till Rinex-

data i form av dygnsfiler: 
0 kr/abonnemang 

SWEPOS® Nätverks-RTK-tjänst 

ABONNEMANGSTYP (NATIONELL TÄCKNING, ÅRSABONNEMANG) 

Obegränsad data, 1-3 abonne-

mang: 
12 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 4-9 abonne-

mang: 
11 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 10-19 abon-

nemang: 
10 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 20-34 abon-

nemang: 
9 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 35-49 abon-

nemang: 
8 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 50-74 abon-

nemang: 
7 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 75-99 abon-

nemang: 
6 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 100-149 

abonnemang: 
5 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 150-199 

abonnemang: 
4 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 200-299 

abonnemang: 
3 000 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, 300- abon-

nemang: 
2 500 kr per år och abonnemang 

Obegränsad data, speciella till-

lämpningar: 
Offert 
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Pott, per abonnemang: 5 000 kr/år inkl. 1000 minuter à 5 kr/min 

Efter 1000 minuter eller efter 12 månader 

måste ny avgift betalas för fortsatt 

användning. 

ABONNEMANGSTYP 90 DAGAR (NATIONELL TÄCKNING, TIDSBEGRÄNSAT 90 

DAGARSABONNEMANG) 

Obegränsad data: 5 000 kr per abonnemang 

ABONNEMANGSTYP 30 DAGAR (NATIONELL TÄCKNING, TIDSBEGRÄNSAT 30 

DAGARSABONNEMANG) 

Obegränsad data: 2 000 kr per abonnemang 

SWEPOS® DGNSS 

ABONNEMANGSTYP DGPS-TJÄNST 

Obegränsad data, ingen be-

gränsning av antal abonne-

mang: 

0 kr 

SWEPOS® GNSS-rådata för vidareförädling 

Avgift per station: 20 000 kr per år 

Avgift hela nätet: 3 250 000 kr per år 

Uttag ur geodetiska arkivet 

I geodetiska arkivet lagras uppgifter om bl.a. triangelpunkter, höjdfixpunk-

ter, tyngdkraftpunkter, riksgränspunkter, punktkartor och transformations-

samband. 

KOPIOR I A4-FORMAT AV PUNKTBESKRIVNING I PLAN OCH HÖJD 

Första exemplar: 160 kr 

Exemplar 2 – 20: 60 kr 

Större antal debiteras enligt 

timtaxa: 
dock lägst 1 300 kr 

Transformationssamband mellan nationella och kommunala system kan ef-

terfrågas från geodesi@lm.se. 

mailto:geodesi@lm.se
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15. HISTORISKA KARTOR OCH 

FÖRRÄTTNINGSAKTER  

Digitala och analoga uttag ur Lantmäteriets digitala arkiv. 

Analoga kopior från Lantmäteriets arkiv 

Avgifter för A4-kopior och större format från digitalt arkivmaterial tas ut 

enligt nedanstående: 

Tabell 66. Kopieavgift utifrån storlek samt om det är svartvitt eller färg 

Storlek Avgift s/v Avgift färg Anmärkning 

A4 s/v, sida 1-9 0 kr - Avgiftsförordningen 

(1992:191) 

A4 s/v, sidan 10 50 kr + 2 kr/sida - Avgiftsförordningen 

(1992:191) 

A3 17 kr 80 kr  

A2 120 kr 200 kr  

A1 180 kr 300 kr  

A0 300 kr 500 kr  

Moms tillkommer enligt följande: 

• Arkivkopia ur RAK/LMS arkivet och GeoVy: 6 % moms (kartor) 

• Arkivkopia ur Lantmäterimyndigheternas arkiv: 0 % moms (myndig-

hetsbeslut) 

Om försändelsens vikt överstiger 20 gram skall avgift för porto tas ut. 

Historiska kartor   

Information hämtas från Lantmäteristyrelsens kartarkiv, Rikets allmänna 

kartverks kartarkiv samt Lantmäterimyndigheternas förrättningsarkiv. Kar-

tor från Rikets allmänna kartverks kartarkiv är avgiftsfria. 

Tabell 67. Avgift per format 

Format Avgift 

DjVu-fil före 1928 0 kr 

TIFF-fil före 1928 0 kr 

Övriga leveranser Enligt offert 
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ArkivSök 

Information hämtas ur Lantmäteristyrelsens kartarkiv (LMS), Rikets all-

männa kartverks kartarkiv (RAK), och Lantmäterimyndigheternas förrätt-

ningsarkiv. För att få anslutning till Arken – Lantmäteriets digitala arkiv – 

ska ett avtal upprättas, mellan kund och Lantmäteriet, som beskriver hur ar-

kivinformationen får användas.  

Tabell 68. Avgift för anslutning och åtkomst 

Anslutning Åtkomst Avgift 

ArkivSök och/eller Akt Direkt Samtliga arkivakter ur de ar-

kiv som finns lagrade i Ar-

ken enligt ovan 

5 000 kr/år 

Avgift per öppnad arkivakt  

före år 1928, oberoende av an-

slutningsform 

 0 kr 

Avgift per öppnad arkivakt ef-

ter år 1928, oberoende av an-

slutningsform 

 40 kr 

Den årliga avgiften ger även tillgång till Akt Direkt. 

Moms tillkommer med 25 %. 

16. ÖVRIGT 

EGM, EuroGlobalMap 

Information om denna produkt finns att hitta under Eurogeographics – euro-

globalmap. 

EBM, EuroBoundaryMap 

Information om denna produkt finns att hitta under Eurogeographics – euro-

boundarymap. 

ERM, EuroRegionalMap 

Information om denna produkt finns att hitta under Eurogeographics – euro-

regionalmap. 

CORINE Land Cover 

Information om dessa produkter finns att hitta under Lantmäteriets hemsida 

– Corine Land Cover 

https://eurogeographics.org/maps-for-europe/open-data/
https://eurogeographics.org/maps-for-europe/open-data/
https://eurogeographics.org/maps-for-europe/ebm/
https://eurogeographics.org/maps-for-europe/ebm/
http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroregionalmap
http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroregionalmap
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/internationell-samverkan/corine-land-cover/
https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/internationell-samverkan/corine-land-cover/
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17. KOORDINATSYSTEM 

De flesta av våra geografiska produkter går att beställa i andra koordinatsy-

stem än standard SWEREF99-TM. Här redovisas vilka koordinatsystem 

som går att beställa. 

I vissa fall medför beställning i annat koordinatsystem än SWEREF99-TM 

en extra avgift, detta redovisas under respektive produkt. 

Tabell 69. Uttagsprodukternas olika beställningsbara koordinatsystem 

Nedladdningsprodukter/Uttagspro-

dukter 

Koordinatsystem 

Allmänna kartor (exkl. rasterproduk-

terna Karta 1:10 000, Karta 1:50 000 

och Topografisk webbkarta) 

Geografiska teman 

Flygbilder 

SWEREF99-TM 

SWEREF99-1200 

SWEREF99-1330 

SWEREF99-1415 

SWEREF99-1500 

SWEREF99-1545 

SWEREF99-1630 

SWEREF99-1715 

SWEREF99-1800 

SWEREF99-1845 

SWEREF99-2015 

SWEREF99-2145 

SWEREF99-2315 

Ortofoton 

Karta 1:10 000 Nedladdning, raster 

Karta 1:50 000 Nedladdning, raster 

SWEREF99-TM 

SWEREF99-1200 

SWEREF99-1330 

SWEREF99-1415 

SWEREF99-1500 

SWEREF99-1545 

SWEREF99-1630 

SWEREF99-1715 

SWEREF99-1800 

SWEREF99-1845 

SWEREF99-2015 

SWEREF99-2145 

SWEREF99-2315 
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Nedladdningsprodukter/Uttagspro-

dukter 

Koordinatsystem 

Topografisk webbkarta, raster SWEREF99-TM 

Web Mercator 

Höjdinformation - Höjddata SWEREF99-TM 

SWEREF99-1200 

SWEREF99-1330 

SWEREF99-1415 

SWEREF99-1500 

SWEREF99-1545 

SWEREF99-1630 

SWEREF99-1715 

SWEREF99-1800 

SWEREF99-1845 

SWEREF99-2015 

SWEREF99-2145 

SWEREF99-2315 

Höjdinformation – Laserdata SWEREF99-TM 

18. FÖRÄNDRINGSFÖRTECKNING 

Tabell 70. Tidpunkt om ändringar, versionsnummer samt vad som ändrats. 

Senaste 

ändring 

Version Typ av ändring 

2023-05-03 2.17 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, tagit bort 

Fastighet Direkt som avvecklades 31 mars (har er-

satts av Fastighet och samfällighet Direkt). 

2023-05-03 2.17 Under kapitel 10 Nedladdningsprodukter/Uttags-

produkter Fastighetsinformation, har justerat för 

produkten Fastighetsinformation Nedladdning i 

och med lanseringen av informationsmängderna 

Belägenhetsadress och Byggnad. Likaså komplet-

terat med Samfällighetsförening Nedladdning, en-

gångsuttag/abonnemang. Tillhandahållandet via 

Kundportalen har tagits bort eftersom den ska av-

vecklas. Produkterna tillhandahålls via Geotorget. 

2023-05-03 2.17 Under kapitel 12 Nedladdningsprodukter/uttags-

produkter för Lägenhetsregisterinformation, har 
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Senaste 

ändring 

Version Typ av ändring 

justerat texten och dess kommande förändringar, 

nya produkten kommer tillhandahållas via Geotor-

get från och med början av juni 2023. 

2023-03-01 2.16 Under kapitel 3 Visningstjänster, har justerat med 

korrekt leveransformat för alla visningstjänsterna 

samt för några av tjänsterna har texten kring inne-

håll förtydligats. 

2023-03-01 2.16 Under kapitel 4 Nedladdningstjänster/Nedladd-

ningsprodukter, har förtydligat för vissa produkter 

vad gäller koordinatsystem, geografiskt utsnitt 

och leveransformat. 

2023-03-01 2.16 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, har för pro-

dukterna Gränspunkt Direkt och Geografisk indel-

ning Direkt justerat informationen om leverans-

format. 

2023-03-01 2.16 Under kapitel 6 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Allmänna kartor och geografiska teman, ta-

git bort avvecklade produkterna GSD-Vägkartan, 

GSD-Översiktskartan, GSD-Fjällinformation, 

GSD-Sverigekartan 1:1 milj samt GSD-Ortnamn. 

2023-03-01 2.16 Under kapitel 7 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Höjdinformation, har förtydligat informat-

ionen kring geografiskt utsnitt för några av pro-

dukterna. 

2023-03-01 2.16 Under kapitel 8 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Ortofoton, har förtydligat informationen 

kring geografiskt utsnitt för produkterna. 

2023-03-01 2.16 Under kapitel 10 Nedladdningsprodukter/Uttags-

produkter Fastighetsinformation, har tagit bort in-

formation om planerat lanseringsdatum vad gäller 

informationsmängden Markreglerande bestäm-

melse för produkten Fastighetsinformation Ned-

laddning i och med att lanseringen har gjorts. 

2023-03-01 2.16 Under kapitel 17 Koordinatsystem, har tagit bort 

ett antal koordinatsystem som inte längre är aktu-

ella för Allmänna kartor, Geografiska team och 

Flygbilder. Det gäller RT90-2.5V(def_25V), 

RT90-2.5V(def_25V_7parameter), WGS84-32N, 

WGS84-33N, WGS84-LATLONG. 
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2023-02-01 2.15 Under kapitel 6 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Allmänna kartor och geografiska teman, 

justerat texten för produkterna GSD-Vägkartan, 

GSD-Översiktskartan, GSD-Fjällinformation, 

GSD-Sverigekartan 1:1 milj samt GSD-Ortnamn 

som ersatts av nya produkter från och med 1 feb-

ruari 2023. 

2023-02-01 2.15 Under kapitel 13 Avgifter vid följdproduktion, har 

förtydligat för Kartlänkning integrerad där texten 

GSD-Ortnamn har ändrats till Ortnamn Nedladd-

ning, vektor. 

2023-01-02 2.14 Under kapitel 6 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Allmänna kartor och geografiska teman, 

lagt till de nya produkterna som planeras att lanse-

ras 1 februari 2023. Det gäller Topografi 100 

Nedladdning, vektor och Topografi 250 Nedladd-

ning, vektor samt Ortnamn Nedladdning, vektor. 

Har tagit bort informationen om Total area 

317 580 km² för produkten Topografi 50 Ned-

laddning, vektor. Den täcker numera samma om-

råden som alla andra kartprodukter. 

2023-01-02 2.14 Under kapitel 10 Nedladdningsprodukter/Uttags-

produkter Fastighetsinformation, har tagit bort in-

formation för produkten Fastighetsinformation 

Nedladdning om planerat lanseringsdatum no-

vember 2022 eftersom det har passerats. 

2022-12-06 2.13 Under kapitel 3 Visningstjänster, produkten Pla-

ner, bestämmelser och rättigheter Visning har ta-

gits bort eftersom den är avvecklad. 

Har även tagit bort den under kapitel 13 Avgifter 

vid följdproduktion för visningstjänst. 

2022-12-06 2.13 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, har tagit 

bort texten om att PDF kommer finnas som leve-

ransformat från och med 1 september 2022 för 

produkten Akt Direkt eftersom datumet har passe-

rats. 

2022-12-06 2.13 Under kapitel 6 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Allmänna kartor och geografiska teman, 

kompletterat med information om nytt leverans-

format för produkterna som kommer ersätta 
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Vägkartan, Översiktskartan och Sverigekartan 1:1 

miljon samt GSD-Ortnamn under mars 2023. 

GSD-Terrängkartan har tagits bort eftersom den 

är avvecklad. Har ersatts av Topografi 50 Ned-

laddning, vektor. 

2022-12-06 2.13 Under kapitel 7 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Höjdinformation har produkten Laserdata 

Nedladdning, skog har texten om Öppna data plat-

sen tagits bort. Produkten är tillgänglig endast via 

Geotorget beställning. 

2022-12-06 2.13 Under kapitel 10 Nedladdningsprodukter/Uttags-

produkter Fastighetsinformation, har lagt till in-

formationsmängden markreglerande bestämmelse 

för produkten Fastighetsinformation Nedladdning. 

Planerad lansering mars 2023. 

2022-09-01 2.12 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, för produk-

ten Akt Direkt kommer även PDF att finnas som 

leveransformat från och med 1 september 2022. 

Även lagt till nya versionen Markreglerande be-

stämmelse Direkt med planerad lansering 4 okto-

ber 2022 (och som ersätter Markreglering Direkt). 

2022-09-01 2.12 Genomgående för de flesta produkterna inom ka-

pitel 6-9 uppdaterat informationen kring Under-

hållsfrekvens. Hänvisar i möjligaste mån till ” Se 

aktuell produkt via produktlistan på Lantmä-

teriets hemsida.” 

2022-09-01 2.12 Under kapitel 6 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Allmänna kartor och geografiska teman, 

kompletterat med information för vektorproduk-

terna Fastighetsindelning Nedladdning, Topografi 

10 Nedladdning, Administrativ indelning Ned-

laddning, Byggnad Nedladdning, Markreglerande 

bestämmelse Nedladdning samt Rättighet Ned-

laddning, om att beställning och nedladdning kan 

göras via Geotorget Beställning. 

2022-09-01 2.12 Under kapitel 8 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Ortofoton, kompletterat med information 

för produkterna Ythöjdmodell Nedladdning, från 

flygbilder samt Ythöjdmodell Nedladdning, från 

https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/vara-produkter/produktlista/nedladdning-abonnemang/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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flygbilder i färg, om att beställning och nedladd-

ning kan göras via Geotorget Beställning  

2022-09-01 2.12 Under kapitel 9 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Flygbilder har Utskrift (plottning) av flyg-

bild i anslutning till beställd skanning samt Ut-

skrift (plottning) av digitalt lagrade bilder utgått 

från och med 1 september 2022. 

2022-06-02 2.11 Under kapitel 3 Visningstjänster, genomgående 

uppdaterat informationen kring Underhållsfre-

kvens och Koordinatsystem. 

2022-06-02 2.11 Under kapitel 4 Nedladdningstjänster, genomgå-

ende uppdaterat informationen kring Underhålls-

frekvens. 

2022-06-02 2.11 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, genomgå-

ende uppdaterat informationen kring Underhålls-

frekvens och Koordinatsystem. 

2022-06-02 2.11 Under kapitel 7 Nedladdningsprodukter Höjdin-

formation, för produkten Markhöjdmodell Ned-

laddning, grid 50+ har uppdateringsfrekvensen ju-

sterats för NH-varianten fr.o.m 31 maj 2022. Tidi-

gare var det uppdatering en gång per år. Nu ändrat 

till kontinuerlig uppdatering. 

2022-05-01 2.10 Under kapitel 3 Visningstjänster, tjänsten Planer, 

bestämmelser och rättigheter Visning kommer att 

delas upp i två tjänster Markreglerande bestäm-

melse Visning och Rättighet Visning. Gamla 

tjänsten planeras att avvecklas 5 oktober 2022. 

Se även under kapitel 13 Avgifter vid följdpro-

duktion för samma visningstjänster. 

2022-05-01 2.10 Under kapitel 6 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Allmänna kartor och geografiska teman, 

produktnamnsändringar. Produkten GSD-

Distriktsindelning byter namn till Distriktsindel-

ning Nedladdning, vektor samt produkten Socken 

och stad byter namn till Socken och stad Nedladd-

ning, vektor. 

För produkterna Karta 1:10 000 med fastighetsin-

delning Nedladdning, raster och Karta 1:10 000 

med vägnamn Nedladdning, raster - tagit bort ta-

bellerna för fördelningsgrund för avgift per 
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informationsmängd på resp. rasterprodukt ef-

tersom konvertering av vektor till raster finns be-

skrivet under kapitlet om avgifter vid följdpro-

duktion. 

2022-05-01 2.10 Under kapitel 7 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Höjdinformation, produktnamnsändringar.  

Produkten Laserdata NH byter namn till Laserdata 

Nedladdning, NH. Likaså Ytmodell från flygbil-

der byter namn till Ythöjdmodell Nedladdning, 

från flygbilder samt att Ytmodell från flygbilder 

Färg byter namn till Ythöjdmodell Nedladdning, 

från flygbilder i färg. 

2022-05-01 2.10 Under kapitel 8 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Ortofoton, produktnamnsändringar. Pro-

dukten Ortofoto byter namn till Ortofoto Nedladd-

ning samt att Historiska ortofoto byter namn till 

Ortofoto historiska Nedladdning. 

2022-05-01 2.10 Under kapitel 9 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Flygbilder, produktnamnsändringar. Pro-

dukten Digital flygbildsdata byter namn till Flyg-

bilder Nedladdning samt Digitala flygbildsdata, 

orienteringsdata byter namn till Flygbilder Ned-

laddning, orienteringsdata. Dessutom Skannad 

analog flygbild byter namn till Flygbilder skan-

nade Nedladdning samt Skannad analog flygbild, 

orienteringsdata byter namn till Flygbilder skan-

nade Nedladdning, orienteringsdata. 

2022-01-01 2.9 Under kapitel 4 Nedladdningsprodukter/nedladd-

ningstjänster, kompletterat med referenssystem 

ETRS89 för några av Inspire nedladdnings-

produkter. 

2022-01-01 2.9 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, har justerat 

informationen i respektive avgiftstabell för tjäns-

terna under Fastighetsinformation Direkt, dvs ta-

git bort den tekniska benämningen i hitta/hämta. 

2022-01-01 2.9 Under kapitel 6 Nedladdningsprodukter/uttagspro-

dukter Allmänna kartor och geografiska teman, 

förtydligat om leveranstid inom 24 timmar under 

vardagar för de produkter som hämtas via Geotor-

get. 
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Har lagt till tabellen om fördelningsgrund vid pro-

dukten Fastighetsindelning Nedladdning, vektor. 

Har förtydligat vid tabellerna om fördelnings-

grund, dvs alternativet ”Kommunikation” har ju-

sterats till ”Ledningar och kommunikation” (gäl-

ler för produkterna Karta 1:10 000 med vägnamn 

Nedladdning, raster samt Topografi 10 Nedladd-

ning, vektor).  

2022-01-01 2.9 Under kapitel 13 Avgifter vid följdproduktion, har 

förtydligat för Portabel enhet att det är ”Samman-

slagen raster” som gäller för vektorprodukterna. 

Likaså förtydligat vid tabellen om avgift per in-

formationsmängd, dvs alternativet ”Kommunikat-

ion” har justerats till ”Ledningar och kommuni-

kation”. 

2021-10-01 2.8 Under kapitel 2 Generellt om avgifter, textjuste-

ring under Kommersiell slutanvändning samt un-

der Koncernlicens. 

2021-10-01 2.8 Under kapitel 4 Nedladdningsprodukter/nedladd-

ningstjänster, justerat produktnamnet för Adress 

Nedladdning, Inspire till Belägenhetsadress Ned-

laddning, Inspire. Likaså för Fastighetsområde 

Nedladdning till Fastighetsområde Nedladdning, 

Inspire.  

2021-10-01 2.8 Under kapitel 6 Nedladdningsprodukter/Uttags-

produkter Allmänna kartor och geografiska te-

man, har justerat informationen om produkter som 

avvecklats och dess ersättare. Har t.ex. tagit bort 

Fastighetskartan. Likaså justerat produktnamnen 

för vissa produkter. 

2021-10-01 2.8 Under kapitel 9 Nedladdningsprodukter/Uttags-

produkter Flygbilder, har justerat texten för Skan-

nad analog flygbild. 

2021-10-01 2.8 Under kapitel 10 Nedladdningsprodukter/Uttags-

produkter Fastighetsinformation, har tagit bort 

textdelarna om Fastighetsinformation Nedladd-

ning och Fastighetsinformation Nedladdning, för-

ändring och dess informationsmängder som ännu 

inte lanserats. Kommer troligen att lanseras först 

till hösten 2022. 
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2021-10-01 2.8 Under kapitel 13 Avgifter vid följdproduktion, har 

följdjusterat utifrån ändringarna ovan kring pro-

dukter och produktnamnsändringar. Inledande 

texten för Portabel enhet har justerats. 

2021-06-23 2.7 Genomgående i rubrik och löptext lagt till ordet 

nedladdningsprodukter före nedladdningstjänster 

respektive uttagsprodukter. För att övergångsvis 

synkronisera gentemot grupperingen av produkter 

på t.ex. produktlista på Lantmäteriets hemsida. 

2021-06-23 2.7 Under kapitel 2 Generellt om avgifter förtydligat 

vad som gäller kring Administrativ avgift. Lagt 

till meningen ”I de fall ordern omfattar upprepade 

leveranser debiteras en administrativ avgift vid 

varje leveranstillfälle.” Detta förtydligande har 

gjorts genomgående under varje kapitel där admi-

nistrativ avgift förklaras.  

2021-06-23 2.7 Under kapitel 3 Visningstjänster, har justerat tex-

ten om innehåll för produkten Ortofoto Visning, 

Årsvisa. Fr.o.m. 21 april redovisas Ortofoton i de 

årsvisa lagren i Ortofoto Visning Årsvisa i de 

upplösningar som bilderna producerats i. Tidigare 

redovisades samtliga ortofoton i de årsvisa lagren 

med upplösningen 0,5 meter.  

2021-06-23 2.7 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, har justerat 

planerat avvecklingsdatum för Inskrivning Direkt 

(version 2) till den 8 december 2021 (istället för 

30 september 2021). 

2021-06-23 2.7 Under kapitel 10 Uttagsprodukter Fastighetsin-

formation, har justerat informationen om plane-

rade lanseringsdatum för informationsmängderna 

inom produkten Fastighetsinformation Nedladd-

ning (inkl. förändring). 

2021-06-23 2.7 Under kapitel 13 Avgifter vid följdproduktion, har 

justerat informationen för Kommersiell karttjänst 

under avsnittet om Publicering/spridning/visning. 

Årlig avgift gäller även för vector tiles produkt 

x 10. 

2021-06-23 2.7 Under kapitel 14 Geodetisk information, har tagit 

bort ”GPS och GPS/GLONASS” vid de olika 
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abonnemangstyperna för SWEPOS Nätverks-

RTK-tjänst. 

2021-03-31 2.6 Genomgående ändrat ”Inspire” till ”INSPIRE” ef-

tersom det är en förkortning (Infrastructure for 

spatial information in Europe) och dessa brukar 

skrivas med versaler. 

2021-03-31 2.6 Under kapitel 3 Visningstjänster, har tagit bort 

texten om planerad lansering 20 januari 2021 för 

Fastighetsindelning Visning, vector tiles eftersom 

datumet är passerat och tjänsten är lanserad.   

2021-03-31 2.6 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, har kom-

pletterat med planerat avvecklingsdatum 30 sep-

tember 2021 för Inskrivning Direkt (version 2). 

Tagit bort texten om planerad lansering 31 mars 

2021 för Inskrivning Direkt (version 3) eftersom 

den har lanserats. 

2021-03-31 2.6 Under kapitel 6 Uttagsprodukter Allmänna kartor 

och geografiska teman, har kompletterat med da-

tum för planerad lansering 1 oktober 2021 av nya 

produkterna som ska ersätta GSD-

Fastighetskartan, och vid samma tidpunkt avveck-

las GSD-Fastighetskartan. 

2021-03-31 2.6 Under kapitel 7 Uttagsprodukter Höjdinformation, 

lagt in information om nytt format LZW-

komprimerat GeoTIFF (istället för LAZ-format) 

för produkterna Ytmodell från flygbilder samt Yt-

modell från flygbilder Färg (ändrat fr.o.m. den 25 

mars 2021). 

2021-03-31 2.6 Under kapitel 10 Uttagsprodukter Fastighetsin-

formation, har justerat informationen om planerat 

lanseringsdatum för informationsmängden In-

skrivning (för Fastighetsinformation Nedladd-

ning) till 1 november 2021 istället för 1 maj 2021. 

Även justerat planerade lanseringsdatum för de 

övriga informationsmängderna (för Fastighetsin-

formation Nedladdning). 

2021-01-29 2.5 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, har förtyd-

ligat om planerat lanseringsdatum 31 mars 2021 

för Inskrivning Direkt (version 3). Tidigare stod 

det planerad lansering i mars 2021. 
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2021-01-29 2.5 Under kapitel 6 Allmänna kartor och geografiska 

teman, har ändrat vad som gäller kring geografiskt 

utsnitt vid leverans för vektorprodukterna som är 

öppna data (Terräng-, Väg-, och Översiktskartan 

samt Fjällinformation). 

2021-01-20 2.4 Under kapitel 2 och kapitel 8 justerat text som 

missats att tas bort gällande leveransavgift. 

2021-01-15 2.3 Under respektive kapitel som gäller geografisk in-

formation, under den inledande texten – lagt till 

informationen om administrativ avgift. 

Under kapitel 3 Visningstjänster – förtydligat att 

det är möjligt att välja månadsabonnemang för 

visningstjänsterna (WMS, WMTS). 

2021-01-01 2.2 Förändringar pga. ändrad affärsmodell för geogra-

fisk information fr.o.m. 1 januari 2021, dvs licens-

avgiften justeras, leveransavgiften tas bort för alla 

uttagsprodukter, administrativ avgift införs vid 

manuell hantering, möjlighet till månadsabonne-

mang för visningstjänsterna (WMS, WMTS) samt 

ändrad affärsmodell för produkterna som ska er-

sätta Fastighetskartan under 2021. 

Påverkar kapitel 2 Generellt om avgifter, kapitel 3 

Visningstjänster, kapitel 4 Nedladdningstjänster, 

kapitel 6, 7, 8 och 9 för Uttagsprodukter inom 

geografisk information samt kapitel 13 för Avgif-

ter vid följdproduktion. 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 2 Generellt om avgifter – tagit bort 

lägsta avgift för fakturering, lagt till administrativ 

avgift, har tagit bort expressavgift samt förtydligat 

texten under avsnittet om ”Offentlig användning 

för ambulans- och räddningstjänstverksamhet” 
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2021-01-01 2.2 Under kapitel 3 Visningstjänster, licensavgiften 

har justerats för Höjdmodell Visning, Ortofoto 

Visning samt Ortofoto Visning, Årsvisa.  

Lagt till månatlig avgift för resp. produkt. 

Justerat planerat lanseringsdatum för Fastighetsin-

delning Visning, vector tiles till 20 januari 2021 

(tidigare var planen lansering under kvartal 4, 

2020). 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 4 Nedladdningstjänster, licensavgif-

ten har justerats för Höjdmodell Nedladdning och 

Ortofoto Nedladdning, Inspire. 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 5 Direktåtkomsttjänster, lagt till in-

formation att Fastighet Direkt på sikt kommer 

ändra namn till Fastighet och samfällighet Direkt 

samt att avgiften för Totalfråga (exkl. Geometri) 

höjts till 9 kr (tidigare 8,50 kr). För Inskrivning 

Direkt, version 2, har avgiften för Totalfråga höjts 

till 24 kr (tidigare 22 kr). Har även lagt till In-

skrivning Direkt, version 3. 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 6 Allmänna kartor och geografiska 

teman, har ändrat licensavgiften på alla produkter 

som inte är avgiftsfria/öppna data. Genomgående 

tagit bort leveransavgifterna. Smärre produkt-

namnjusteringar. 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 7 Höjdinformation, har ändrat li-

censavgiften på alla produkter som inte är avgifts-

fria/öppna data. Genomgående tagit bort leverans-

avgifterna. Smärre produktnamnjusteringar. 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 8 Ortofoto, har ändrat licensavgif-

ten och tagit bort leveransavgiften på ortofoton. 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 9 Flygbilder, har ändrat licensavgif-

ten samt tagit bort leveransavgiften på digitala 

flygbilder. Har lagt till information om Avgifts-

nedsättning vid bearbetning av orienteringsdata. 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 10 Uttagsprodukter Fastighetsin-

formation – har lagt till nya informationsmängder 

för Nedladdning uttag, och som planeras att lanse-

ras under 2021. 
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2021-01-01 2.2 Under kapitel 13 Avgifter vid följdproduktion – 

har följdändrat utifrån alla produktförändringar 

ovan. 

2021-01-01 2.2 Kapitlet om Medgivande för publicering/sprid-

ning/visning har tagits bort, pga. ändrade licens-

villkor i samband med ändrad affärsmodell för 

geografisk information. 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 14 Geodetisk information – tjänsten 

SWEPOS Rinexdata har lags till, avgiftsfri, för 

tillgång till dygnsfiler. Tjänsten SWEPOS Efter-

beräkning finns fortsatt kvar.  

Tjänsten SWEPOS GNSS-rådata för vidareföräd-

ling har lags till, med två priser – ett per station 

(20 000 kr per år), och ett för hela nätet med samt-

liga stationer (3 250 000 kr per år). 

2021-01-01 2.2 Under kapitel 15 Historiska kartor och förrätt-

ningsakter –har justerat för Digitala uttag ur Lant-

mäteriets Digitala arkiv. Leverans via E-handel 

Historiska kartor har omformulerats till Leverans 

av Historiska kartor (kartor/akter före år 1928) ef-

tersom E-handel (betalningslösningen) kommer 

avvecklas. Avgiften för TIFF-filer har ändrats till 

0 kr samt att Utskriven produkt har tagits bort. 

Vad gäller Övriga leveranser har den omformule-

rats och förtydligats till Leveranser av akter efter 

år 1928. 

2020-11-04 2.1 Under kapitel 4. Nedladdningstjänster – har tagit 

bort Ortofoto Inspire som har ersatts av Ortofoto 

Nedladdning, Inspire. Har även tagit bort texten 

om ”planerad lansering 7 oktober 2020” eftersom 

den är lanserad. 

2020-11-04 2.1 Under kapitel 9. Uttagsprodukter Flygbilder – har 

leveransformatet för Digital flygbildsdata – orien-

teringsdata justerats. Istället för ”Match-AT” står 

det nu ”Leveransen består av både en .ori-fil 

(PatB-format) innehållande orientering och en 

.prj-fil (projektfil för Match-AT) som förutom ori-

entering även innehåller kamerainställningar och 

inre orientering för bilderna.  Avgiften avser re-

dan framställda filer. I de fall framställning av fi-

ler behövs tillkommer timkostnad enligt offert.” 
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För Skannad analog flygbild har texten även för-

tydligats i tabellen för den delen som gäller ”Ori-

fil (Mach-AT). Avgiften avser redan framställd 

Ori-fil. I de fall framställning av Ori-fil behövs 

tillkommer timkostnad enligt offert”, texten har 

ändrats till densamma som ovan.  

2020-11-04 2.1 Under kapitel 13. Avgifter för följdproduktion, 

under avsnittet Nedladdningstjänster för kartor, 

höjddata och bilder – har tagit bort texten om 

”planerad lansering 7 oktober 2020” för produk-

ten Ortofoto Nedladdning, Inspire. 

2020-09-22 2.0 Under kapitel 3. Visningstjänster – har ändrat pla-

nerad lansering för produkten Fastighetsindelning 

Visning, vector tiles till kvartal 4 istället för kvar-

tal 3, 2020. Likaså för produkterna Markregle-

rande bestämmelse Visning, vector tiles samt Rät-

tighet Visning, vector tiles har planerad lanse-

ringstidpunkt ändrats till under 2021 istället för 

kvartal 3, 2020. 

2020-09-22 2.0 Under kapitel 4. Nedladdningstjänster – har lagt 

till produkten Ortofoto Nedladdning, Inspire som 

planeras att lanseras 7 oktober 2020. Den kommer 

ersätta Ortofoto Inspire. 

2020-09-22 2.0 Under kapitel 12. Avgifter vid följdproduktion – 

har lagt till produkten Ortofoto Nedladdning, In-

spire under avsnittet om Nedladdningstjänster för 

kartor, höjddata och bilder.  

2020-09-22 2.0 Ny version anpassad enligt tillgänglighetsdirekti-

vet.  
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