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Arbetsgrupp

• Sara Engström Askelin (KLM Stockholm) 

• Maryam Zeitooni Dicker (KLM Linköping)

• Pär Hollander och Johan Linjer (Lantmäteriet)

• Påbörjade arbetet i november 2017



Övergripande målsättning

• Att KLM och Lantmäteriet gemensamt arbetar för ett 
Fastighetsregister med sådant innehåll och kvalitet att det kan 
tillgodose viktiga samhälls- och användarbehov idag och i framtiden.

• Inriktningen mot en gemensam vision ”Fastighetsregistret 2025” 

• Konkretisering av visionen påbörjas hösten 2018



Målsättning med avtalet

• Fokus på resultat

• Bygger på förtroende

• Motiverande 

• Förutsägbart

• Statushöjande



Avgränsning

• Samtliga åtgärder i Fastighetsregistrets allmänna del 
utom införande av uppgift i registret föranledd av 
förrättning eller aviserad plan eller bestämmelse. 
• Rättningar nya av fel uppkomna vid införande omfattas inte av 

avtalet.

• Rätta äldre fel 
• T.ex. arealer, fastighetsgränser och gränspunkter.

• Komplettera bristande innehåll
• T.ex. redovisningen av planer och samfälligheter.

• Utveckling av registrets innehåll
• T.ex. 3D-redovisning.



Ersättningsmodell

• Total pott på 20 miljoner 

• Fast belopp som betalas ut i förskott

• Fördelas mellan samtliga KLM 

• Årlig kvalitetsplan som redovisar
▪ Vilka åtgärder som ska utföras

▪ Målsättning 

▪ Metod för uppföljning 



Årshjul

• Process synkroniserad med budgetarbetet hos KLM och Lantmäteriet. 

• Beskriver när kvalitetsplan och ersättning för respektive KLM ska 
upprättas, fastställas och följas upp.

• Ersättningen betalas ut i början av året. 

• Resultatavvikelser från den i förväg upprättade planen leder till 
reducerad ersättning nästkommande år.
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Övrigt

• Arbetsgruppen förordar att utvärdering av avtalet görs efter ca 3 år. 

• Målsättningen är att avtal ska kunna tillämpas i KLM:s kvalitetsarbete 
från och med 2019, förutsättningar måste vara klara i september.


