
En viktig nyhet är möjligheten att söka och se 
byggnader i LantbruksFaktaDigital. Du kan söka 
byggnader både via personsök och fastighetssök.

 Antal byggnader totalt 
 Byggnader småhus lantbruk
 Byggnader ekonomi 

Du kan även förfina din sökning genom att kombinera 
byggnader med andra parametrar som exempelvis; 
Arealer, ägaröverlåtelser eller avverknings-
anmälningar.

När du klickar på fastighetsnamnet i 
resultatlistan visas en överskådlig 
sammanfattning i ett nytt fönster.  
Härifrån kan du sedan enkelt klicka dig 
vidare till fastighetens sida.
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När du gör en sökning kan du välja vilka kolumner 
som skall visas i sökresultatet. För att se 
information om byggnader klickar du på ”välj 
visade kolumner och markerar fälten för 
byggnader.

Information om byggnaderna på fastighetskortet
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Många nya funktioner och tjänster tjänster i LantbruksFaktaDigital.       
Du kan via denna nya uppdatering 3 bl.a se/göra följande:

Taxeringsvärden både på fastighet, byggnader och person
Du kan både på Fastigheter och Ägare söka och se taxeringsvärden totalt, men även taxeringsvärden för 
mark, byggnader, skog, åker, byggnader småhus lantbruk.

Antal byggnader och typ av byggnad
Du kan både på Fastigheter och Ägare söka och se antal byggnader, antal byggnader småhus lantbruk och 
antal ekonomibyggnader.

Spara sökfrågor
Spara frågor innebär att du nu också kan spara dina inställningar i ett urval med ett namn.
Nästa gång du tar fram frågan får du direkt en uppdaterad lista med alla som nu motsvarar frågans 
inställningar.

Koppla flaggor även till fastigheter
Flagga fastigheter på samma sätt som ägare kan flaggas.

Dessa nya tjänster når du enkelt genom att uppgradera ditt befintliga abonnemang. 

Kontakta oss för mer information och visning.
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När man vid personsök söker på byggnader, då söker 
man på ägarens samlade ägande av fastigheter med 
olika typer av byggnader.

Man kan även här välja att visa byggnader som en 
kolumn i Träfflistan.

Information om byggnaderna på personkortet


