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Lantmäteriet bildar fastigheter

Sverige består av 3,2 miljoner fastigheter av 
olika slag. 

Lantmäteriet prövar, hjälper, mäter och sätter 
gränser vid klyvning, delning, avstyckning och 
andra åtgärder.

Samverkan och dialog med kunder som 
sakägare, exploatörer, finansiärer, mäklare, 
skogsägare och privatpersoner är en 
förutsättning för tryggt ägande.



Över 1000 nya ägare till fastigheter

Inteckningar och pant i fastigheter för 
omkring 1 miljard kronor

Varje dag beviljar och registrerar Lantmäteriet…

Sveriges 3,2 miljoner fastigheter  
har ett samlat marknadsvärde 
på över 12 biljoner 
(12 000 miljarder) kronor



Förtjänat förtroende

Sverige har kartlagts med 
register över ägande och 
rättigheter i 400 år.

Från ritualer till papper och penna 
till stordatorer och 
terminalregistrering till 
centraliserade databasdrivna IT-
system 

Genom hög kvalitet, hög säkerhet 
och bra system mot korruption



Nästa generations 

fastighetsägare är 

födda och uppvuxna 

med sociala media, 

konstant 

informationsflöde, 

gaming och umgänge 

utan gränser. 

Den har högre 

förståelse det digitala 

än för det analoga



Vi har investerat 
400 års god 
ordning och 
erfarenhet i de 
system vi har 
idag. 

Hur skapar vi och 
behåller 
förtroendet i den 
virtuella världen?



Delningsekonomi



Att köpa fastighet…

I den digitala verkligheten





Varför intresserar vi oss för blockkedjetekniken?

Tre utmaningar i den digitala världen som blockkedjetekniken löser

• Digitala enheter som inte går att kopiera

• Digitala enheter som inte går att manipulera

• Digitala processer som inte går att manipulera

Samt ett utmärkt verktyg för att öka transparens i exempelvis det offentligas utövande 
av myndighetsverksamhet.



Lantmäteriets blockkedjeprojekt, innovation

• Samverkansprojekt med Telia, SBAB, Landshypotek, Chromaway, Evry och 
Kairos Future

• Två faser, den första "torrsim" med rapport, den andra en teknisk lösning, en 
testbädd

• En tredje har startat hösten 2017 med fokus på implementation av teknik

• Tekniken håller, tekniken stöder en process för att sälja, köpa, finansiera, 
pantsätta och registrera ägare och inteckning

• Vill ha svar på frågor om hur blockkedjelösningar ska driftas och underhållas, 
testa säkerhet, veta hur och vilka som ska hålla blockkedjan (öppen, sluten, 
hybrid), om juridiken håller, om vi kan få digitala kontrakt.



Vad blir bättre?

• Snabbare transaktioner

• Transparens och tydlighet

• Ökad säkerhet

• Registrering och tydlighet om att en fastighetstransaktion pågår 4 månader tidigare än 
idag.

• Tillträdesprocessen med utlåning, pantsättning, betalning, kvittens och ägarbyte 
väsentligt förenklad

• Tvesala hindras helt

• Lagfartskapning omöjliggörs



A new Trust Machine, please?
Georgienexemplet

Fastighetsregister med 
mera finns i Tbilisi

Tbilisi har drabbats av 
jordbävning. 

2008 invaderades 
Georgien och trupper 
bara ett fåtal mil från 
Tbilisi

Ständiga 
hackerattacker mot 
offentliga tjänster och 
system

Stort behov av snabb 
utveckling av 
fastighetsmarknad



Är detta framtiden och när i så fall?

Ja, ingen teknik har hittills löst problemen med att ha säkra digitala original, att verifiera 
och ha säker lagring av verifikat av såväl handlingar – smarta kontrakt – och processer 
på ett sätt som möjliggör transparens på det sätt som blockkedjelösningen. 

Utvecklingen går mycket snabbt, snabbare än vi hinner bygga upp kunskap. 

Lösningen med Bitcoin har redan bevisat den höga säkerheten. Tillämpningar som 
fungerar för andra ändamål kommer att komma snabbt. Tekniken med centrala databaser 
kan snart verka ligga gammal som skanning av pappersdokument.

2022 +/- 2 år



Centraliserad
Decentraliserad 
och distribuerad



Lantmäteriet fortsätter att prata om blockkedjan för att…

• Vi vill veta att vi kan fortsätta att sätta gränser och säkra ägandet av svenska 
fastigheter med fullt förtroende

• Vi vill veta om och hur Lantmäteriet ska garantera information om fastigheter och 
geografi

• Vi vill vara förberedda på teknikskiften så att vi inte hamnar på efterkälken.



Rapport



Vi vill ha en 
förtroendemaskin!


