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Lantmäteriets årsredovisning 2014  

Riksrevisionen har granskat Lantmäteriets årsredovisning, daterad 2015-02-13. Syftet har varit att 

bedöma: 

 årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande regelverk,  

 den ger en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet, finansiering och finansiella 

ställning, 

 resultatredovisningen är förenlig med övriga delar, 

 ledningen efterlevt de föreskrifter som är tillämpliga för användning av anslag och 

inkomster, samt 

 huruvida det framkommit något som tyder på att ledningen inte följt förordningen om 

intern styrning och kontroll i sin bedömning av intern styrning och kontroll. 

Vi har införskaffat en förståelse av den interna styrning och kontroll som bedömts vara relevant för 

revisionen för att kunna utforma ändamålsenliga revisionsåtgärder. Vår förståelse av den interna 

kontrollen är därmed begränsad och syftar inte till att uttrycka en åsikt om effektiviteten i 

myndighetens interna styrning och kontroll.  De punkter som framgår i revisionsrapporten är 

sådana iakttagelser som vi har identifierat under revisionen och som bedömts vara tillräckligt 

viktiga att rapportera till ledningen. 

Riksrevisionen vill efter granskningen av årsredovisningen och avlämnandet av revisionsberättelse 

fästa ledningens uppmärksamhet på nedanstående. 

Riksrevisionen önskar information senast 2015-06-05 med anledning av våra iakttagelser i denna 

rapport. 

Avgiftsfinansierad verksamhet 

Regelverk för avgifter inom uppdragsverksamhet och tjänsteexport 

Enligt förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet ska myndigheten ta ut avgifter 

inom vissa av sina verksamheter. I 30 § 3 och 4 regleras uppdragsverksamhet och tjänsteexport. 

Riksrevisionen anser att ekonomiskt mål för uppdragsverksamhet och tjänsteexport inte framgår 

tydligt i vare sig instruktionen för Lantmäteriet eller i regleringsbrevet. I avsaknad av annat 

ekonomiskt mål för avgiftsverksamhet gäller avgiftsförordning (1992:191). Enligt 5 § 

avgiftsförordningen gäller att om inte regeringen föreskrivit något annat, ska avgifter beräknas så 



2 

 

 

REVISIONSRAPPORT (ÅRSREDOVISNING) 

BESLUT: 2015-04-14 

DNR: 32-2014-0458 

NYBROGATAN 55 

114 90 STOCKHOLM 

08-5171 40 00  |  WWW.RIKSREVISIONEN.SE 

RIKSREVISIONEN 

LANTMÄTERIET  

801 82 GÄVLE  

att full kostnadstäckning uppnås. Detta ska enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 5 § 

avgiftsförordningen ses över några års sikt. I Lantmäteriets regleringsbrev för 2014 anges även att 

tilldelat anslag under utgiftsområde 18 anslag 1:8 ap. 1 Lantmäteriet (ram) får användas för arbete 

inom ramen för politiken för global utveckling.  

Underskott inom uppdragsverksamhet 

Lantmäteriet redovisar avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna får disponeras i en tabell på sidan 

63 i årsredovisningen.  I tabellen framgår att uppdragsverksamheten vid utgången av 2014 har ett 

ackumulerat underskott på 32,9 miljoner kronor. Omsättningen under 2014 i 

uppdragsverksamheten uppgick till 25,8 miljoner kronor. Underskottet är således stort i 

förhållande till omsättningen i verksamheten.  Från och med 2012 ingår endast Lantmäteriets 

tjänsteexport i den verksamhet som redovisas under benämningen uppdragsverksamhet i tabellen. I 

Lantmäteriets regleringsbrev under beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna 

disponeras framgår på egen rad i tabellen att 20,6 miljoner av underskottet kommer från 

bolagiseringen av Metria. En stor del av det ackumulerade underskottet avser således verksamhet 

som inte längre bedrivs inom Lantmäteriet. Riksrevisionen är medveten om att Lantmäteriet i 

budgetunderlaget, som skickats till regeringen tidigare år, begärt ersättning via anslag för 

underskottet som uppstod i samband med bolagiseringen av Metria, men något anslag har inte 

erhållits för detta ändamål.   

Anslag i avgiftsverksamhet 

Under 2014 har Lantmäteriet för första gången använt anslagsmedel för att täcka kostnader i 

uppdragsverksamheten. Detta har gjorts med hänvisning till att tjänsteexporten är inom ramen för 

politiken för global utveckling, vilket regleringsbrevet anger att anslaget får användas till. I och 

med att Lantmäteriet får och även har använt anslaget i tjänsteexportverksamheten anser 

Riksrevisionen att det råder osäkerhet i vilket ekonomiskt mål som ska gälla för 

uppdragsverksamheten/tjänsteexporten. Riksrevisionen har därför svårt att bedöma om full 

kostnadstäckning är det gällande ekonomiska målet för uppdragsverksamheten/tjänsteexporten.  

Plan för finansiering av underskottet 

Riksrevisionen har tagit del av Lantmäteriets verksamhetsplan för 2015-2017. I verksamhetsplanen 

beräknas uppdragsverksamheten ge mindre överskott de kommande tre åren, vilka inte är 

tillräckliga för att komma till rätta med det ackumulerade underskottet. Riksrevisionen ser därmed 

inga rimliga planer eller finansieringsformer för att Lantmäteriet ska komma tillrätta med det 

ofinansierade underskottet inom de närmaste åren.  
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Rekommendation 

Riksrevisionen rekommenderar att Lantmäteriet vidtar åtgärder för att komma tillrätta med 

underskottet inom uppdragsverksamheten så att detta inte fortsatt ligger ofinansierat. 

 

Ansvarig revisor Charlotte Ehrengren har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Canan Jeppsson 

har varit föredragande. 

 

 

 

Charlotte Ehrengren    Canan Jeppsson  

 

Kopia för kännedom: 

Regeringen 

Näringsdepartementet 

Finansdepartementet, budgetavdelningen 


