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Nyhetsbrevet i fortsättningen

Från den 1 januari 2016 gäller nya timpriser för
lantmäteriförrättningar. Priserna har varit oförändrade de
senaste två åren och höjs nu för att följa den allmänna
kostnadsutvecklingen. Prishöjningen gäller alla ärenden
som är pågående den 1 januari, och alla nya ärenden som
inkommer därefter. Det gäller för nedlagd tid efter
årsskiftet.

Som ett led i Fastighetsbildnings ambition att ha en
löpande och öppen dialog med kunder och sakägare har
vi för avsikt att under 2016 återkomma med löpande
nyhetsbrev.

Bransch- och myndighetsansvar
Lantmäteriet har utsett personer som vi kallar Branschoch myndighetsansvariga. Syftet är att effektivisera och
samordna kontakterna med olika branscher och
myndigheter för division Fastighetsbildning på en
övergripande nivå. Vi som är bransch- och
myndighetsansvariga ingår i divisionens ledningsstöd
och är ett beredningsorgan för
Divisionschefen/Ledningsgruppen

För ärenden som handläggs av kommunala
lantmäterimyndigheter gäller den taxa som fastställts av
kommunen, normalt samma taxa som Lantmäteriet.
De nya prisnivåerna för förrättningslantmätare från och med den
1 januari 2016:
Beredande lantmätare och övriga handläggare, 975 kr/timme
(tidigare 850 kr/timme)

Ni kan vända er till oss när ni har frågor av generell
karaktär. Däremot är det alltid ansvarig
förrättningslantmätare som svarar på frågor i specifika
ärenden.

Beslutande lantmätare och mätningsansvarig, 1375 kr/timme
(tidigare 1300 kr/timme)
Specialistlantmätare, 1550 kr/timme (tidigare 1450 kr/timme)

Kontaktpersoner:

Seniorlantmätare, 1750 kr/timme (tidigare 1650 kr/timme)

Göran Carlsson
Telefon: 0521-26 25 45, epost: goran.carlsson@lm.se

Efter nyår kommer Lantmäteriets handläggare vid första
kontakten med sakägarna skicka med ett brev som
beskriver prishöjningen. Förutom i brevet kommer även
information att läggas ut på Lantmäteriets webbplats
www.lantmateriet.se.

Lennart Sundström
Telefon: 026-63 36 90, epost: lennart.sundstrom@lm.se
Thomas Åberg
Telefon: 026-17 16 86, epost: thomas.aberg@lm.se
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