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• Sammansatt projektgrupp LM + LST

Beställare av projektet: Lennart Sundström (Chef ledningsstöd LM)

Björn Bodin (LM) och Patrik Wallgren (LST Norrbotten) projektledare (Karin Slättberg 

ersatte Patrik W från slutet av oktober)

LM Nordväst: Daniel Janonius Löwgren och Torbjörn Berglund

LM Sydöst: Malin Joelsson och Maria Davidsson

KLM: Martina Zelenkova Olsson (Lund)

LST: Maria Freiholtz (Västra Götaland), Carina Burelius (Blekinge) och Annika Holmqvist 

(Stockholm)

• Projektmål: En effektiv och enhetlig samråds-, underrättelse- och 

godkännandehantering. 

-> en effektiv, rättssäker och enhetlig bedömning i 

lantmäteriförrättningar över hela landet.

Nationella samrådsrutiner LM-LST 2018



Projekttidsplan 2017

Förberedande 
möten
Nulägesanalys

Lync möten 
Ca 10 ggr
2 fysiska möten

Workshop
Med hela projektgruppen

Slutrapport

Utkast 7 september

Avslutande 
möte i 

september

Sept-dec:
Redovisning 
För LST
För LM
Genomför ändringar

Internt arbete

Sprida 
informationen

På interna sidor. 
Nyhetsbrev

Workshop 7 Juni
Nytt arbetssätt
påbörjas

1 Januari 2018
Ny mötesform LST-LM

Resultat WS1 22 
Juni

Start 27 februari



• Fanns principsamråd med 13 av 21 

länsstyrelser.

• Omöjligt att produktionsutjämna effektivt 

med olika arbetssätt för statliga lantmäteriet.

• Orimligt med olikheter i rättstillämpning.

• Oönskade effekter av länsspecifika samråd 

(principsamråd)

Bakgrund LM: nuläget 2017



Nulägesstatus
Samråd och underrättelser i förrättningar

• Olika hantering av samråd och underrättelser pga tidigare 
historiska indelningar

• Många olika arbetssätt inom lantmäterimyndigheterna.

• Olika handledningar checklistor m.m.

• Hur fungerar det när vi inte haft några särskilda upprättade 
rutiner för samråd (dvs avsaknad av principsamråd)?

• Hur fungerar det med länsspecifika samråd (principsamråd)?



Nulägesslutsats

• 4:25 FBL. ”Vid behov” har i många fall blivit i alla fall.

• Viktigt att leva upp till förvaltningslagens regler. Bedömningen 
nu är att vi kan väldigt mycket bättre. 

7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och 
billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. 



Nulägesslutsats från Länsstyrelsen



Nulägesslutsats från Länsstyrelsen

• Väldigt få ärenden som går till överprövning

• Strandskydd och jordbruksmark genererar flest samråd

• Länsstyrelsen är ibland i syltburken som vi inte ska vara

• Principsamråd som finns i landet gör att vi gör väldigt olika

• Stora variationer på antal samråd mellan länen



Vad vill lst och lm uppnå?

• Effektivisera handläggning för respektive myndighet

• Rättssäker och likvärdig behandling av alla ärenden

• Samverkan och förståelse mellan myndigheterna

– Nationellt nätverk/grupp har bildats

• Ökad kvalité i samrådssvaren som samrådsfrågorna.



Projektets resultat och vad gäller idag

• Ny nationell överenskommelse mellan länsstyrelserna och 
lantmäterimyndigheterna.

– Används idag av länsstyrelsen och lantmäterimyndigheterna, 
men inte fullt ut.

• Helt digitalt samråd. Innebär idag mail.



Vad innebär detta i praktiken

• Bättre frågor och kvalité på samråden

• Antagligen färre formella samråd eftersom lantmätarna kommer 
kunna ta ställning i fler fall

• För lantmätare innebär detta snabbare svar

• För länsstyrelsen innebär detta att de lägger tid på rätt sak

• Checklistor m.m. ersätts med dialog och att läsa lagtext och 
praxis.



Nya rutiner - Innebörd

• Rollförtydligande för respektive myndighet:

Myndigheten ansvarar för lämplighetsbedömningen vid 

fastighetsbildning. 

Omfattar bl.a. avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen. 

Lantmätaren har en utredningsplikt

Länsstyrelsen är företrädare för de allmänna intressena. 

-> 4:25 FBL, LM ska vid behov samråda med myndigheter som 

berörs vid förrättning

Myndigheten och lantmätarens roll



Nya rutiner - Innebörd

• Rollförtydligande för respektive myndighet:

Lantmäteriet ansvarar för lämplighetsbedömningen vid 

fastighetsbildning. Inte LST !!

Alltså: LM gör bedömningen om allmänna intressen riskerar att 

skadas. Vid behov samråder LM med LST. 

Observera: LM avhänder sig inte någon del av 

lämplighetsbedömningen till LST. Intresseavvägningen ligger hos LM 

Myndigheten och lantmätarens roll



Nya rutiner - Innebörd

• Nytt arbetssätt hur samråd, underrättelse och godkännande ska 

skickas och utformas.

Lantmäterimyndigheten skickar via mail till länsstyrelsens registrator 

enligt den nationella överenskommelsen.

Syfte: Effektiviserar länsstyrelsens hantering. Snabbare svar. 

Lantmäterimyndigheten uppträder enhetligt vilket förväntas av 

samhället.

Myndigheten och lantmätarens roll



Nationella samrådsrutiner LM-LST 2018

• Exempel på hur det kan se ut idag.







Tack!!


