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Förord 
 
På Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet ingår det 
att skriva ett examensarbete. Arbetet ska handla om ett ämne som studenten 
har valt att fördjupa sig i. Detta arbete bygger på vald inriktning mot 
samhällsplanering. Martin Lindmark är huvudansvarig för utbildningen och 
samtidigt handledare. Efter avslutad praktik inom konsultverksamheten 
fanns det ett stort intresse att se hur en statlig myndighet utifrån dess 
organisation arbetar. Det har därför varit lärorikt och intressant att skriva 
examensarbetet på Lantmäteriet.  
 
Med stöd av en grupp sakkunniga inom Svensk geoprocess, Karin 
Bergström, HMK, Marianne Orrmalm och Support och rådgivning, Ulrika 
Roos, har information samlats in och sammanställts. 
 
Karin Bergström är ”beställare” och har hjälpt till med att utforma rapporten 
samt granskat den. Rapporten är skriven för enheten Insamling på 
divisionen Informationsförsörjning där Britt-Marie Johansson är 
funktionschef och ordnat så att allt praktiskt har fungerat med att bland 
annat kalla till regelbundna avstämningsmöten. 
 
 
 
 
Sofia Linderson 
 
Luleå 2014-06-01 
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Sammanfattning 
 
Det här examensarbetet är en internrapport för Lantmäteriet med fokus på 
framtida supportverksamhet med anledning av resultaten från projekten 
Svensk geoprocess och HMK. Rapporten klarlägger och visar på områden 
och frågeställningar att beakta för att vidareutveckla den befintliga 
supportverksamheten att vara en del av den support som svarar upp mot nya 
krav och förändringar. 

Rapporten ger en kort beskrivning om hur Support och rådgivning ges idag, 
bl.a. BAL-supporten. Samverkansprojektet Svensk geoprocess och HMK 
förklaras och hur de kan komma att påverka dagens Support och 
Rådgivning. 

En omorganisation inom Lantmäteriets division Informationsförsörjning 
måste beaktas samt även att knyta ytterligare kunniga i geodata och IT till 
supporten för att kunna ge god service åt användare och producenter. 
Eftersom supporten kommer att handlägga många nya delar behöver 
personalen ha god kunskap om de förändringar som införs och anammas 
inom kommunerna och Lantmäteriet med anledning av projekten Svensk 
geoprocess och HMK. De behöver också mer renodlad utbildning om 
datastandarder och datakvalitet samt kunskap om hur olika frågeställningar 
bör hanteras. 
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Ordförklaring 
 

BAL- Byggnader Adresser Lägenheter 

DPS ISO 19131 - dataproduktspecifikationer för geografisk information. 

Geodata - information med geografisk anknytning 

Geodatasamordnaren- resurs för information och rådgivning kring 
geodatasamverkan på regional och lokal nivå. Sprider information om 
användning av geografisk information och fastighetsinformation i samhället. 

Geodesi- Geodesins huvuduppgift är att genom olika typer av mätningar 
och bestämma punkters läge på jordytan, deras höjd över havsytan och 
deras tyngdkraftsvärde 

HMK- Handbok i Mät och Karttekniska frågor 

LINA- Lantmäteriets Insamlings Applikation 

RH2000- Nationellt referenssystem i höjd 

SKL – Sveriges kommuner och landsting 

Svensk geoprocess - Ett samverkansprojekt mellan kommunerna, SKL och 
Lantmäteriet 

Sweref 99- Nationellt referenssystem i plan
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1 Inledning 
1.1  Bakgrund 

Svensk geoprocess har fått i uppdrag av regeringen att standardisera geodata och därmed 
möjliggöra enhetliga leveranser av enhetliga geodata oavsett administrativa gränser. Målet är 
att bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning för exempelvis planarbete, 
fastighetsbildning och bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt infrastrukturbyggande. 

Med standardiserade geodata förenklas utbytet och användningen, bl.a. kan man snabbt sätta 
in åtgärder för så väl polis, brandkår och ambulanser som snabbt får åtkomst till korrekt 
information om vart t.ex. en olycka skett samt hur stort område som påverkats. Om den 
informationen är inkorrekt kan det leda till fördröjd insatshjälp till exempel vid 
översvämningar eller skogsbränder. 

När man utför geodatainsamling är det av stor vikt att det utförs på korrekt sätt för att uppnå 
största möjliga tillförlitlighet. Handboken HMK är ett redskap främst för kommunerna att ha 
vid upphandling av geodata. Entreprenörer som fått i uppgift att utföra arbetet har även stor 
behållning av att läsa i den eftersom det är handbok om utförande.  

 BAL-supporten jobbar idag i samverkan främst med kommunerna inom området 
ajourhållning av byggnader, adresser, lägenheter och topografi.  Lantmäteriet strävar således 
efter att uppfylla intentioner och krav för en fördjupad samverkan inom svensk 
Lantmäteriområde. 

Lantmäterieten är en av de största statliga myndigheterna i Sverige. Lantmäteriet har till 
huvuduppgift att kartlägga Sverige. Nedan beskrivs de fyra divisionerna där idag ca 2000 
personer arbetar. De senaste 20 åren har GIS varit ett naturligt arbetsområde som komplement 
till kartläggning och via GIS så har man öppnat upp fler kanaler att nå ut med geodata, t.ex. 
Eniro och Hitta. 

EMA - Lantmäteriets enhet för myndighetsuppdrag.  Denna enhet löser inom ramen för 
myndighetssamverkan Försvarsmaktens uppdrag som Geo SE.  De två primära uppgifterna 
för Geo SE är att leverera anpassade geografiska informationspaket och trycka kartor till 
Försvarsmaktens olika system och användare, samt förvalta Försvarsmaktens geografiska 
information.  Enheten är vidare även ett kompetensstöd för utnyttjande av digital geografisk 
information till Försvarets materielverk och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 

Fastighetsbildning - Lantmäteriets division som har hand om alla formaliteter och åtgärder 
som rör fastigheteter och mark. Det kan handla om att förändra fastigheter, avstyckning eller i 
hopslagning av fastigheter. Då går Lantmäteriet in och utför en teknisk och juridisk prövning.  

Informationsförsörjning- Lantmäteriets division som bygger upp, förvaltar och 
vidareutvecklar fastighetsinformation och geografisk information.  Divisionen ansvarar även 
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för tillhandahållande och standardiseringsarbete.  Andra områden som divisionen arbetar med 
är forskning och utveckling inom geodesi, kartografi och geografiska informationssystem.  
Inom denna division finns idag den befintliga supporten. 

Fastighetsinskrivning - Lantmäteriets roll som inskrivningsmyndighet fullgörs av 
Fastighetsinskrivning enligt Jordbalken. Detta innebär att cirka en miljon ärenden om bl.a. 
lagfart och inteckningar hanteras varje år. Vidare sköts stämpelskatt och de 
expeditionsavgifter som beslutats i ärendehandläggningen samt förlorade pantbrev.  
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1.2 Syfte  

På grund av pågående geodatastandardisering inom samverkansprojektet Svensk geoprocess 
och omarbetning av HMK krävs det förändringar i supportverksamheten. Rapporten kan 
komma att användas som underlag för att utforma framtida riktlinjer om vilken typ av nya 
arbetsuppgifter som skulle kunna ingå i supportverksamheten. Dessutom beskrivs de 
kompetenser och kunskaper som man kan anta att personalen behöver för de nya 
arbetsuppgifterna.  

1.3  Frågeställningar  

• Vilken support och stödfunktion kommer att behövas pga implementering av 
resultaten från Svensk geoprocess och HMK?  

• Vad är Mål/Syfte med support och stödfunktionen? 
• Vilka blir arbetsuppgifterna och vilka är tjänsterna som ska erbjudas? 
• Vilka kompetenser kommer Lantmäteriet att behöva för detta? 
• Vilken utbildning behövs för detta (internt)? – Vilken omfattning? 

1.4  Mål 

Det främsta målet är att rapporten ska vara ett underlag med förslag och idéer om vad man bör 
tänka på för beslut om framtida supportverksamhet med anledning av resultaten från 
projekten Svensk geoprocess och HMK.  

Rapporten ska beskriva och ge förslag på vilka förändringar och kunskapskrav som behövs 
för att vidareutveckla supportverksamheten. 

1.5 Metod 

För att få fram underlag till rapporten har följande metoder använts. 

Interjuver: Största delen av underlaget har insamlats med uppföljningssamtal och öppna 
intervjuer med personer i referensgruppen.  Dessutom har ytterligare personer kontaktats för 
att ge mer underlag till rapporten enligt Karin Bergströms rekommendationer.  

Intern och extern webb: Kompletterade information har hämtas från Lantmäteriets 
välutvecklade, välskrivna och informativa hemsidor.  

1.6 Risker 

Tänkbara felkällor som finns i uppdraget: 

* De sakkunniga saknar utrymme för att tillräckligt bidra med resultat från sina 
verksamhetsområden. 

  * Svårt skriva regelmässiga referenser eftersom insamling av materialet till stor del varit 
öppna interjuver med sakkunniga inom varje område. 
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1.7 Avgränsningar 

Den här rapporten tar upp förändringar som supportverksamheten inom delar av Lantmäteriet 
kan behöva göra på grund av resultaten från projekten HMK (Handbok för Mät- och Kart 
frågor) och Svensk geoprocess. Rapporten berör endast hur man ser på support och 
rådgivning internt. Inga externa potentiella användare eller utförare är tillfrågade. 
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2  Rådgivning/ stöd/ utbildning 
2.1  Befintlig supportverksamhet 

Lantmäteriets support och rådgivning inom informationsförsörjning (BAL-supporten) består 
idag av 9 personer som sitter olika pass i veckan vid olika tider uppdelat på ett antal orter i 
Sverige. Främst är det rådgivning riktad mot kommunerna. Man ger också 
kommunanvändarna support och stöd i deras användning av insamlingsapplikationen LINA. 

Support och rådgivning har uppföljningsmöten varje vecka.  Då går man går igenom frågor 
som kommit upp, som man kanske inte lyckats lösa själva, får information om de senaste 
uppdateringarna inom BAL och tar upp andra frågor man upplever att man behöver hjälp med 
att lösa. Personalen tycker att regelbunden uppföljning är oerhört värdefullt eftersom många 
frågor/frågeställningar kan lösas tillsammans med den gemensamma kunskapen i gruppen. 
Tack vare regelbundna uppföljningar varje vecka så skapas så väl trygghet som ständiga 
förbättringar i supportverksamheten.   

För närvarande är kunskapskraven för supporten att ha grundläggande kunskap om Svensk 
geoproess samt geodatasamverkan - dock krävs i dagsläget ingen grundläggande kunskap i 
HMK. 

Utifrån den kunskapsbas som finns kan alla ärenden idag handläggas utan ytterligare stöd. 

2.2   Support inom Lantmäteriet ex Geodesi 

Inom Lantmäteriets division informationsförsörjning kan som jämförelse även 
supportverksamheten inom Geodesi nämnas. Här finns det sen en tid en väl fungerade 
verksamhet.  De personer som svarar på frågor är de som jobbat eller jobbar med Geodesi 
dagligen det vill säga dessa personer har en hög teknisk kompetens. De känner väl till ämnet 
och vilka problemområden som man kan stöta på. Främst är det införandet av nya 
koordinatsystemen Sweref 99 samt RH 2000 som det ställs frågor omkring.  
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3  Svensk geoprocess  
Det finns ingen gemensam datastandard idag och därmed inte heller någon enhetlig hantering 
för utbyte och tillhandahållande av för geodata. Svensk geoprocess huvudmål är att genom 
samverkan med kommunerna under perioden 2014-2016 utarbeta nationella 
dataproduktspecifikationer för framtida geodata. I Svensk geoprocess ingår även att för 
respektive geodatatema beskriva hur samverkansprocessen för behandling av insamling, 
lagring och tillhandahållande ska gå till.  
 

3.1 Områden inom Svensk geoprocess   

Idag jobbar Svensk geoprocess med att ta fram dataspecifikationer för ett antal utvalda 
geodatateman, se figur 1. De gröna områdena representerar de geodata dagens support arbetar 
med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Geodataområden som Svensk geoprocess tar fram specifikationer för 

Kraven är att dessa geodata ska kunna kombineras med varandra och med Fastigheter, 
Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga sammanställningar, samt även harmoniera 
med övriga nationella geodata. Andra krav är att de ska vara kvalitetsdeklarerade, lätta att 
hitta, förstå och använda samt kunna visualiseras på standardiserade sätt. 
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3.2  Påverkan på support och rådgivning 

Idag jobbar support och rådgivning i huvudsak mot kommuner med uppdatering av 
information om BAL och topografi. Detta innebär att de har en god kunskap inom detta 
område, som är en delmängd av alla de geodataområden som Svensk geoprocess upprättar 
nationella dataproduktspecifikationer för.  

Det kan krävas att det upprättas en första och andra linjens support. Första linjen tar hand om 
allmänna frågor och fördelar mer specifika frågeställningar till andra linjens support. 

Om man får grundkunskap inom övriga geodataområden och dessas nya nationella 
dataproduktspecifikationer skapar man goda förutsättningar att kunna sortera och hantera 
frågor till en första och andra linjens support.  

Kunskapskrav som skulle kunna ställas på support kan då bli följande uppdelat på första och 
andra linjens support.  

* Kunskap om att Svensk geoprocess omfattar hela den nationella geodataförsörjningen 
(insamling, lagring, utbyte och tillhandahållande) Omfattar alla inblandade parters olika 
geodataförsörjning.  Följden blir en enhetlig hantering av nationella geodata. 

För den framtida supportverksamheten kan följande kunskapskrav bli aktuella enligt Karin 
Bergström; 

• Mycket god kunskap om geodataverksamheterna inom kommunerna och inom övriga 
berörda myndigheter (t.ex. Trafikverket, Sjöfartsverket, SGU, Jordbruksverket) 

• Mycket god kunskap om kärnverksamheterna planering, fastighetsbildning och 
bygglovshantering 

• Översiktlig kunskap om standarder inom bl.a. hydrografi, kommunikation mm samt 
kunskap om standarden för dataproduktspecifikationer (ISO 19131) 

• God kunskap om gällande versioner av enhetliga geodataspecifikationer för de olika 
geodatatemana 

• God kunskap om gällande samverkansformer mellan geodataparterna (olika för de 
olika geodataområdena)  

 

Dessutom viktigt att supportpersonalen är: 
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• Väl förtrogna med nuvarande och planerade förändringar inom Lantmäteriets 
nationella samordningsansvar inom geodataområdet 

• God kunskap om Geodatasamverkan – nationell samverkan inom geodataområdet och 
främst vad gäller tillhandahållandet   
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4  Handbok i Mät- och kartteknik – HMK 
Handboken HMK är ett redskap främst för kommunerna att ha som stöd och riktlinje när de 
ska upphandla geodatatjänster eller beställa mätbarheten  av andra utförare.  Entreprenörer 
som fått i uppgift att utföra arbetet har även stor behållning av att läsa i den eftersom det är en 
handbok om utförande.  

HMK upprättades för fösta gången 1993. På grund av den snabba utvecklingen inom 
geodatainsamling och kart- och mätteknik så fanns ett stort behov att revidera handboken 
2013 och även lägga in ny information om hur nyare mätteknik ska utföras och hanteras.  

Handböckernas huvudsyfte är att användas som stöd och riktlinje för kommuner vid 
upphandling av geodata samt mät- och karttjänster. Så att beställare, entreprenörer och 
kontrollanter vet vilka krav som kan ställas vid en upphandling. Det leder till att alla aktörer 
får en samsyn av området. 

Likt Svensk geoproess är det arbetsgrupper som i samverkan med representanter från 
beställare och sakkunniga som tillsammans jobbar fram och utvecklar riktlinjerna.  

4.1  Förändringar efter revidering HMK jämfört med ” gamla HMK ”  

• Handboken kommer att finnas i digital form i stället för pappersformat.  Den är mer 
inriktad idag mot stöd och upphandling än tidigare.  

• Alla delar/kapitel har omarbetats enligt den senaste tekniken och de referensvärden 
som gäller inom de olika områdena.  

• Kapitelindelningen är förändrad. Bland annat finns ett nytt kapitel om Laserdata . 

4.2 Förändring för support och rådgiving 

Idag finns det ingen support för HMK eftersom man inte sett att behov funnits tidigare. Om 
det i framtiden skulle vara så att den befintliga supporten även ansvarar för HMK, skulle 
följande förändringar behöva ske i gruppen. Bedömningen är emellertid att det även 
fortsättningsvis kommer att efterfrågas rådgivnings- och utbildningsinsatser inom mät-, 
databas- och kartområdet.  

• Det kan krävas att det upprättas en första och andra linjes support. Första linje tar hand 
om allmänna frågor och fördelar mer specifika frågeställningar till andra support. 
Andra linjens support består av flera sakkunniga inom exempelvis geodesi, 
upphandling samt specifika teknikområden  

• Supporten bör ha kunskap om att huvudsyftet med HMK är att den ska användas vid 
upphandlingar av mät och karttjänster. 

• Bör ha god grundläggande kunskap om geodatasamverkan inom kommuner och 
övriga myndigheter.  
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• Lära sig att identifiera om de som ringer är beställare, utövare eller kontrollanter. Med 
den kunskapen går det lättare att fördela vem som äger frågan och om det är en första 
eller andra linjesupport fråga. 

• För att undvika att hamna i juridiska sakfrågor hänvisa frågeställaren att läsa lämpligt 
kapitel. 

• Eftersom önskemål finns att ej supporta Geodesi i HMK bör man få övergripande 
utbildning om vad Geodesi är eventuellt i form av en lathund för att kunna urskilja 
dessa frågor och snabbt hänvisa till den befintliga Geodesisupport som finns inom 
Lantmäteriet. Denna grupp har redan sagt att de kommer att även kunna ta över HMKs 
geodesifrågor.  

• Support bör få övergripande kunskap om innehållet i de olika kapitlen. Eftersom det 
idag inte finns någon som jobbat med eller haft direkt kontakt med HMK frågor i 
support idag. 

• Man bör ha kunskap om sambandet mellan Svensk geoprocessa och HMK eftersom de 
som ringer, förmodligen inte själv vet vilket område deras frågor berör.   
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5 Diskussion och slutsatser 
Sammanställning av denna rapport har gett en grundläggande vision om hur organisationen 
för supporten kan komma att se ut samt vilka kompetensbehov som bör beaktas för framtiden 
om supporten även ska kunna svara upp mot nya behov med anledning av införanden och 
användning av resultaten från Svensk geoprocess och HMK.  

5.1 Organisation 

 En viktig slutsats som kan dras är att man kan behöva dela upp supporten på en första och en 
andra linjes support.  Redan vid första linjesupport bör man öka kunskapen inom Svensk 
geoprocess (dess resultat och införandena inom Lantmäteriet och kommunerna) för att kunna 
sortera och slussa de frågeställningar som kan komma till andra linjens support.  

Förändring kan leda till att man bör öka antal personer i supporten för att svara upp på de krav 
som rapporten målar upp. Man knyter upp mer teknisk kompetens som stöd. 

5.2 Kompetenser 

Om support får grundläggande kunskap om de fastställda nationella dataspecifikationerna 
som Svensk geoprocess arbetar fram finns det goda förutsättningar att det även kommer att 
underlätta supporten som rör HMK.  Detta eftersom många geodataområden är desamma.  

I bägge huvudområdena framkommer det att god teknisk kunskap krävs för att kunna svara på 
andra linjesupport. Det bör finnas klart och tydligt en lista med vilka personer man ska 
hänvisa till samt den som är ansvarig för listan. Denna person får ta på sig att hitta vem man 
ska hänvisa till om första linjesupport känner sig osäker, ett så kallat flödesschema. 

I flödesschemat bör man få en överblick om det är specifikationer som frågan gäller - eller om 
det är frågor som har med själva utförande (insamlingen) att göra.  Det kommer alltid att finns 
undantag och det skulle vara konstigt annars med gråzonsfrågor som gör att det kan vara svårt 
att hänvisa rätt.  

Om Support och rådgivning skulle utöka sin supportverksamhet är det av stor vikt att man i 
instruktioner beskriver hur man ska supporta och när support bör/kan/ska lämna vidare till 
andrasupport samt till vem som då ska svara på frågor som kommer upp.  Önskemål finns om 
att inte ge råd och stöd för Geodesidelen i HMK.  

 

Tidigare har man förutspått att den befintliga personalen bör klara av vissa delar i Svensk 
geoprocess eftersom de idag jobbar med BAL. Den här rapporten visar på att om de ska ta 
över delar bör utbildning erbjudas som innebär ökade kunskaper om nya specifikationer och 
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samverkansformer.  Dessutom bör utbildning som ger grundläggande kunskap i HMK också 
erbjudas. 

De kunskapskrav som ställs upp i kapitel 3.2 får anses vara mycket omfattande.  Man kan 
visst utbilda supportpersonalen efter hand. Men det finns nog ingen idag som kan förväntas att 
ha all denna samlade kunskap. Men det är nog viktigt att duktig teknisk personal knyts till 
supporten- inte som heltidsarbete- utan för att någon gång i bland svara på tekniskt utmanande 
frågor.  

5.3 Frågeställaren 

Man kan anta att de som ringer till supportverksamhet känner till området och ringer eftersom 
de redan jobbar inom ämnet och bör därför rimligen ställa frågor utifrån att känner till vad de 
vill veta. 

De som ringer kan vara så väl beställare som utförare och även kontrollanter som har som 
uppgift att kontrollera att kontrollerna är rätt utförda. 

Här kan det vara av stor vikt att Geodatasamordnare tydliggöra att den support som finns är 
till för sakkunniga fackmän/kvinnor inom dessa två projekt   

5.4 Nyttor 

För att support ska kunna ge en god service det vill säga hänvisa ”rätt ”och även svara på en 
del frågor tror jag att det skulle vara av står vikt att Svensk geoprocess och HMK tillsammans 
går igenom och ser vilken nytta och vinst det skulle kunna vara för dessa att ha en support och 
med det som krävs kunskapsmässigt enligt denna rapport.     

Exempel på nyttor  

Kommunerna känner sig trygga med en enhetlig och kompetent support. De känner en 
tydlighet med att de har en väg in till Lantmäteriet med sina frågor. 

Den/de som förvaltar/ansvarar för resultaten från projekten Svensk Geoprocess och HMK kan 
få en tydlig återkoppling från användarna genom att supporten kan rapportera om det är vissa 
frågor som är ofta återkommande och information måste ges samt om det t.ex. finns brister i 
handböcker och instruktioner.  

-Vinsten skulle kunna vara att visa att de två samverkansgrupperna hela tiden får feedback på 
resulterade arbete som utförts samt förbättringsområden att utveckla. Förvaltningen  

- Support och Rådgivning får en   

- Standardiseringen av Svensk geoprocess samt ny HMK versionen arbetas in snabbare mot 
användare.   

- Stärka och Visa att Lantmäteriet är en myndighet med bred tillgänglighet  
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-De som arbetar inom support breddar sin kunskap och det leder till intern kompetenshöjning.  

Det kommer att krävas att projekten utarbetar underlag till en grundutbildning inom relevanta 
ämnesområden.   

5.5 Övriga reflektioner 

Det har bitvis varit ganska svårt som helt novis inom dessa ämnen att utifrån de givna 
frågeställningarna via interjuver få fram dugligt material. Uppdraget blev mer omfattande än 
jag kunde förutspå. Vid uppföljningssamtal meddelades Karin Bergström om detta. Hon 
förslog då att jag skulle fokusera sig på dessa två frågeställningar för att underlätta det 
fortsatta arbetet med att färdigställa rapporten. ”Vilka nya arbetsuppgifter antar vi att det blir 
för support? ”Vilka kompetenser antar vi då kommer att behövas inom support? ”  

Vid fortsatt sammanställning av material visade det sig trots allt att det gick att besvara alla 
frågor som ställts upp i den grundläggande uppdragsbeskrivningen för detta examensarbete.  

Det är svårt att som novis avgöra om man i vidare perspektiv skulle kunna göra en 
avgränsning så att supporten bara ta vissa delar av de olika områdena.  
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6.2 Annat material  

Lantmäteriets interna och externa webb 
http://www.lantmateriet.se/sv/ 

Samverkansprojektet Svensk geoprocess hemsida 
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Svensk-geoprocess/   

HMK:s hemsida 
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-andra/Handbok-i-mat--och-
kartfragor-HMK/ 

BAL-samverkans hemsida 
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-
andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/ 

Support och rådgivning 
http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Samverkan-med-
andra/Kommunsamverkan/Byggnad-Adress-Lagenhet-och-Topografi/Support-och-
radgivning/ 

Rollbeskrivning Support 
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