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                   Bilaga 
 
 
 
 
Tabell 1 
  
  
Vid beräkning av arbetsersättningen för en förrättning eller åtgärd som utförts i sam-
band med en förrättning används för varje påbörjad halvtimme följande timpris 
  

Förrättning eller åtgärd Timpris 
euro/timme 

1) Styckning 60 € 
2) Styckning av allmänt område 60 € 
3) Behandling av fristående område 69 € 
4) Överföring av andel i samfällt område eller bildande till lä-
genhet 

  
63 € 

5) Behandling av särskild förmån 64 € 
6) Behandling av särskild rättighet 63 € 
7) Bildande av samfällt område eller fogande av ett område till 
samfällt område  

  
63 € 

8) Bildande av samfälld skog  69 € 
9) Fogande av ett område till samfälld skog 64 € 
10) Klyvning eller annat skifte  76 € 
11) Bestämmande av ersättningar, likvider 67 € 
12) Utomstående fastigheters servitutsrättigheter 63 € 
13) Servitut utanför förrättningsområdet 63 € 
14) Avskiljande av område till samfällt 63 € 
15) Extra arbeten som gäller kartan 60 € 
16) Delägarutredning 69 € 
17) Annan fastighetsbestämning 69 € 
18) Annat extra uppdrag 63 € 
19) Rågång 60 € 
20) Ägobyte och ägoreglering 63 € 
21) Inlösning av tillandning eller samfällt område 75 € 
22) Inlösning av del av byggnadsplats eller tomt 75 € 
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Tabell 2 
  
  
Fastighetsbildningsavgifter för styckning 
  
  
Arealen av en styck-
ningsfastighet eller 
arealen av till motta-
gande fastighet över-
förda områden högst 
ha 

  
Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande 
fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i ta-
bellerna 2-4 har bildats sammanlagt  

  en eller två nya fastighe-
ter 

tre eller fyra nya fas-
tigheter 

fem eller flera nya 
fastigheter 

    0,1  420 €  290 €  260 € 
  1   460 €  370 €  330 € 
  5   620 €  570 €  490 € 
 20  980 €  740 €  640 € 
 60 1190 € 1010 €  910 € 
100 1630 € 1570 € 1570 € 
200 2710 € 2710 € 2710 € 
500 5080 € 5080 € 5080 € 

Varje därpåföljande 
500 ha 

  
1860 € 

  
1860 € 

  
1860 € 
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Tabell 3 
  
  
Styckning när den betalningsskyldige har öppnat rålinjerna och röslagt rårna. Arbetena 
har i sin helhet utförts enligt ställda krav och på ett godtagbart sätt. 
  
Arealen av en styck-
ningsfastighet eller 
arealen av till motta-
gande fastighet över-
förda områden högst 
ha  

Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande 
fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i ta-
bellerna 2-4 har bildats sammanlagt   

  en eller två nya fastighe-
ter  

tre eller fyra nya fas-
tigheter  

fem eller flera nya 
fastigheter  

    0,1  310 €  260 €  230 € 
  1   340 €  310 €  270 € 
  5   480 €  400 €  380 € 
 20  560 €  460 €  450 € 
 60  830 € 660 €  640 € 
100 1030 € 1020 € 1020 € 
200 1860 € 1860 € 1860 € 
500 3030 € 3030 € 3030 € 

Varje därpåföljande 
500 ha 

  
1550 € 

  
1550 € 

  
1550 € 

  
Om det är nödvändigt att komplettera det arbete som den betalningsskyldige utfört eller låtit 
utföra, utöver att lantmäteribyrån kontrollerar om arbetet duger, kan fastighetsbildningsavgif-
ten för styckning bestämmas enligt tabell 3 under förutsättning att kompletteringsarbetet är 
ringa och det kan utföras i samband med terrängarbetena.  
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Tabell 4 
  
  
Utan terrängarbeten utförd styckning av separat skifte samt styckning vid vilken den 
betalningsskyldige har utfört alla terrängarbeten som förutsätts vid styckning. Arbetena 
har i sin helhet utförts enligt ställda krav och på ett godtagbart sätt. 
  
Arealen av en styck-
ningsfastighet eller 
arealen av till motta-
gande fastighet över-
förda områden högst 
ha  

Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande 
fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i ta-
bellerna 2-4 har bildats sammanlagt  

  en eller två nya fastighe-
ter  

tre eller fyra nya fas-
tigheter  

fem eller flera nya 
fastigheter  

    0,1 250 € 220 € 200 € 
  1  270 € 240 € 220 € 
  5  340 € 290 € 260 € 
 20 390 € 330 € 290 € 
 60 490 € 380 € 330 € 
100 530 € 440 € 390 € 
200 600 € 500 € 500 € 
500 750 € 750 € 750 € 

Varje därpåföljande 
500 ha  

  
210 € 

  
210 € 

  
210 € 

  
  
Om det är nödvändigt att komplettera det arbete som den betalningsskyldige utfört eller låtit 
utföra, utöver att lantmäteribyrån kontrollerar om arbetena duger, kan fastighetsbildningsav-
giften för styckning bestämmas enligt tabell 4 under förutsättning att arbetstids- och övriga 
kostnader för lantmäteribyrån för kompletteringsarbetet är ringa jämfört med de kostnader 
som lantmäteribyrån skulle ha åsamkats ifall lantmäteribyrån varit tvungen att utföra arbetet i 
sin helhet. 
  
  
  
  


