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Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för
tjänsteexport

Utkom från trycket
den 15 november 2021

Beslutade den 27 oktober 2021
Med stöd av 30 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet
meddelar Lantmäteriet följande föreskrifter.

1 § Dessa föreskrifter tillämpas när Lantmäteriet ska ta ut avgifter för sådan
tjänsteexport som avses i 30 § första stycket 4 förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet.
2 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om storleken på Lantmäteriets
avgifter för tjänsteexport. Avgifterna avser antingen timtaxa eller månadstaxa.
Samtliga avgifter redovisas i denna föreskrift exklusive mervärdesskatt, om
inte annat särskilt anges.
Timtaxa
3 § En timtaxa debiteras utefter antalet timmar en av Lantmäteriets
medarbetare har använts för att genomföra ett uppdrag inom Lantmäteriets
tjänsteexport och beräknas med utgångspunkt i den ifrågavarande
medarbetarens bruttomånadslön enligt intervallerna nedan.
Bruttomånadslön, kronor

Timtaxa, kronor

> 51 000

1 330

44 001 – 51 000

1 220

35 001 – 44 000

1 130

< 35 000

990

1

LMFS 2021:4 Månadstaxa
4 § För Lantmäteriets medarbetare som enligt ett avtal om utlandskontrakt
och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URAkontrakt) eller ett beslut av arbetsgivaren har en angiven stationeringsort
utomlands tillämpas, i stället för timtaxa, en månadstaxa. Sådana medarbetare
utgörs av projektledare och andra långtidsexperter anställda av Lantmäteriet
för att utföra tjänsteexportuppdrag på plats i landet ifråga.
Månadstaxan debiteras månadsvis per medarbetare under hela avtalstiden
inom vilken ifrågavarande medarbetare ingår i tjänsteexportuppdraget och ska
täcka lön, sociala avgifter samt övriga kostnader som föranleds av utförande av
tjänsteexportuppdraget. Månadstaxan beräknas med utgångspunkt i den
ifrågavarande medarbetarens bruttomånadslön enligt intervallerna nedan.

Bruttomånadslön, kronor

Månadstaxa. kronor

> 65 000

150 000

50 001 – 65 000

125 000

< 50 000

100 000

____________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2022. För avtal om
tjänsteexportuppdrag som har träffats innan ikraftträdandet tillämpas äldre
bestämmelser.

Olle Sundin
Anders Lundquist
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