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Lantmäteriets 
författningssamling 

Utgivare: Maria Monthure 

 

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets 

föreskrifter (2019:2) om avgifter för 

grundläggande geografisk information och 

fastighetsinformation, inklusive geodetisk 

information och pantbrevsinformation 

LMFS 2020:5 
Utkom från trycket 

den 17 juni 2020 

Beslutade den 3 juni 2020 

Med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister och 30 § förordningen 

(2009:946) med instruktion för Lantmäteriet föreskriver Lantmäteriet att  

3 kap. 1 §, 11 kap. 2 § och 13 kap. 1-3 §§ ska ha följande lydelse. 

 

3 kap. Nedladdningstjänster 

Licensavgifter 

1 §  Licensavgift för nedladdningstjänster tas ut som fast årlig avgift eller 

per fördefinierat dataset i enlighet med avgiftstabellen nedan. 

Avgiftstabeller 

Administrativ indelning Nedladdning Inspire 

Fast årlig avgift 18 000 kr 

Adress Nedladdning Inspire 

Avgift per adress 0,42 kr 

Byggnad Nedladdning Inspire 

Avgift per byggnad 0,68 kr 

Fastighetsområde Nedladdning 

Fast årlig avgift 1 800 000 kr 

Hydrografi Nedladdning 

Fast årlig avgift 191 000 kr 

Höjdmodell Nedladdning 

Fast årlig avgift  390 000 kr 

Marktäcke Nedladdning Inspire 

Fast årlig avgift 573 000 kr 

Ortnamn Nedladdning Inspire 

Fast årlig avgift 9 700 kr 

Ortofoto Nedladdning Inspire 

Fast årlig avgift 1 430 000 kr 
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Tyngdkraft Nedladdning 

Fast årlig avgift  0 kr 

11 kap. Avgifter för vidareförädlade geodata 

2 §   

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Nedladdningstjänster för kartor, höjddata och bilder 

Administrativ indelning Nedladdning Inspire 

Årlig grundavgift per km²  0,23 kr 

Maxavgift   18 000 kr 

Fastighetsområde Nedladdning 

Årlig grundavgift per km²  23,25 kr 

Maxavgift   1 800 000 kr 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning  

1 – 128 552 kr 0 % 

> 128 552 kr  70 % 

Höjdmodell Nedladdning 

Årlig avgift, se GSD-höjddata, grid 2+ 

Hydrografi Nedladdning 

Årlig grundavgift per km²  1,30 kr 

Maxavgift   191 000 kr 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning  

1 – 127 339 kr 0 % 

> 127 339 kr 50 % 

Marktäcke Nedladdning Inspire 

Årlig grundavgift per km²  3,90 kr 

Maxavgift   573 000 kr 

Avgiftsintervall Avgiftsnedsättning  

1 – 382 016 kr 0 % 

> 382 016 kr  50 % 

Ortnamn Nedladdning Inspire 

Årlig grundavgift per km²  0,03 kr 

Maxavgift   9 700 kr 

Ortofoto Nedladdning Inspire 

Årlig avgift, se Ortofoto, 4-kanalsfärg, färg, IR och svartvit, 0,16 - 1 m upplösning 

Geodata i vidareförädlares visningstjänst 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13 kap. Pantsystemet (PS)  

1 §  För vissa författningsreglerade registreringsärenden ska sökanden betala avgift i 

enlighet med vad som föreskrivs i 15 § förordningen (1994:598) om pantbrevsregister 

med beaktande av vad som anges i Lantmäteriets föreskrifter om avgifter i 

pantbrevsregistret (LMVFS 2003:3). 
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2 §  Bestämmelserna i 1 kap. 5, 9-11 och 15-16 §§ tillämpas inte på avgifter för 

användning av pantsystemet. 

3 §  Avgift för användning av pantsystemet tas i övrigt ut enligt nedan. 

Avgifter markerade med * är fria från moms. 

PANTSYSTEMET, BASTJÄNSTER  

Anslutning till pantsystemet 

Anslutning inkl. 5 panthavarnummer ................................................................... 0 kr 

Ytterligare panthavarnummer ..........................................................................  400 kr 

Överlåtelse av panthavarnummer  ..................................................... per arkiv 400 kr 

Visa pantinformation 

Visa pantinformation via referens ...................................................... per sökning 6 kr  

Visa pantinformation via fastighet ..................................................... per sökning 6 kr  

Visa historik på pant .......................................................................... per sökning 6 kr  

Visa dagens händelser ....................................................................... per sökning 0 kr  

Utskrift av pant 

Utskrift av digital pant .................................................................. per pantbrev *20 kr 

Portoavgift vid rekommenderat brev ......................................... per försändelse 80 kr 

Nyregistrera, ändra eller ta bort pant 

Nyregistrering av pant ........................................................................... per pant *3 kr 

Registrera panthavarnummer ................................................................. per pant *5 kr 

Registrera till panthavarnummer inom samarbete ................................. per pant *5 kr 

Ta bort panthavarnummer – ägarregistrera panten ................................ per pant *5 kr 

Registrera till inskrivningsmyndighet .................................................... per pant *5 kr 

Registrera till föregående panthavarnummer ......................................... per pant *5 kr 

Begära och erbjuda pant 

Erbjuda pant ............................................................................................ per pant 0 kr 

Besvara erbjudande - ja ......................................................................... per pant 15 kr 

Besvara erbjudande - nej ....................................................................... per pant 15 kr 

Ta bort ej besvarat erbjudande ................................................................. per pant 0 kr 

Begära pant ............................................................................................ per pant 18 kr 

Besvara begäran - ja ................................................................................per pant 0 kr  

Besvara begära - nej ................................................................................per pant 0 kr  

Obesvarad pantbegäran ............................................................................ per pant 0 kr 

Ta bort ej besvarad begäran ..................................................................... per pant 0 kr 

Beställa pantförteckning  

Pantförteckning....... .................................................................per förteckning 525 kr 

Portoavgift vid rekommenderat brev ......................................... per försändelse 80 kr 

Ändra referens 

Registrera referens  ..................................................................... per transaktion 10 kr 

Ändra referens ............................................................................ per transaktion 10 kr 

Ta bort referens........................................................................... per transaktion 10 kr 

Konvertera pantbrev 

Registrera pantkonvertering .............................................................. per pantbrev 0 kr 
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Genomföra pantkonvertering ......................................................... per pantbrev *4 kr 

Beställa återskick av makulerat pantbrev ..................................... per pantbrev 175 kr 

Beställa återskick av makulerat pantbrev i efterhand ................... per pantbrev 350 kr 

Avvikelserapport inklusive arbete .................................................. per rapport 350 kr 

Portoavgift vid rekommenderat brev  ......................................... per försändelse 80 kr 

Beställa registerutdrag 

Beställa utdrag ur pantregistret/Ägarfråga ........................................... per utdrag 0 kr 

Beställa utdrag ur pantregistret, ägarfråga på fil  ................................. per utdrag 0 kr 

Registrera eller ta bort spärr 

Registrera spärr ....................................................................................... per pant 0 kr 

Ta bort spärr ............................................................................................ per pant 0 kr 

 

PANTSYSTEMET TILLÄGGSTJÄNSTER  

Händelserapportering 

Avisering - händelserapportering ..................................................... per händelse 1 kr 

Automatiserad handläggning, avregistrering ......................................... per pant 35 kr 

Automatiserad handläggning, begära pant ............................................ per pant 18 kr 

Övriga tilläggstjänster som utförs av Lantmäteriet på beställning 

Byte av panthavare som görs av Lantmäteriet, ....................... per beställning 4 500 kr 

Per flyttad pant  ..................................................................................................... 9 kr 

Byte eller ändring av panthavare som görs av Lantmäteriet,  

vid volymer över 10 000 pantbrev .................................................................... Offert 

Ändring av referens som görs av Lantmäteriet, 

Engångsavgift per körningstillfälle ................................................................ 4 500 kr 

Per ändrad referens .............................................................................................. 10 kr 

Ändring av referens som görs av Lantmäteriet, 

vid volymer över 10 000 pantbrev .................................................................... Offert 

Pantförteckning på fil  .................................................... per körningstillfälle 4 500 kr 

Efterlysning av digital pant  ................................................................ per pant 350 kr 

Extra öppethållande med bemanning ............................................ per timme 2 500 kr 

 .................................................................................................... dock lägst 13 000 kr 

 

____________________ 

1. Dessa föreskrifter träder såvitt avser bestämmelserna i 3 kap. 1 §, 11 kap. 2 § i kraft 

den 1 oktober 2020. Såvitt avser bestämmelserna i 13 kap. träder dessa föreskrifter i 

kraft den 1 december 2020. 

2. För ärenden som inkommit före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 

 

Olle Sundin 

  Anders Sandin 

 


