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8.2 Bereda
A

8.3 Besluta

8.1.1 LM division F tar 
emot ansökan

Behörig 
förrättning

8.1.3 Ange i Trossens 
dagbok att det är ett 

KFF-ärende.

8.2.2 Kommunen utför 
fältarbete.

8.1 Initiera

Är ansökan ett
KFF-ärende?

Ansökan om 
förrättning från 
privatperson, 
kommun m.fl.

Initiera Bereda Besluta

Kommunen
1. Kommunen tar emot, diarieför och fördelar 

mätbeställningen till kommunens lantmäteriingenjör.  
2. Kommunens lantmäteriingenjör läser in sig på 

uppdraget enligt mätbeställningen.  
3. Vid frågetecken gällande uppdraget skall kontakt tas 

direkt med ansvarig förrättningslantmätare på 
Lantmäteriet.

4. Bekräfta mottagen mätbeställning till 
förrättningslantmätaren. Se vidare checklistan.

5. Kontakta sakägare för tidsbokning av fältarbete i 
enlighet med förrättningslantmätarens direktiv i 
mätbeställningen. Se vidare checklistan.    

Teckenförklaring

Beslutspunkt

Aktivitet

Mervärde

Delprocess

Kommunen
⦁ Ankomst till 

förrättningsplatsen    
⦁ Tilläggsyrkande i 

fält    
⦁ Utstakning och 

markering av gräns    
⦁ Kontroller vid 

mätning    
⦁ Dokumentera 

fältarbete    

Vid eventuella oklarheter 
eller problem vid 
förrättningsplatsen tar 
Kommunens 
lantmäteriingenjör 
kontakt med 
förrättningslantmätaren.

8.2.1 Kommunen 
genomför förberedande 

fältarbete

8.1 Initiera KFF-ärende 8.2 Förbereda och utföra fältarbete

8.1.4 Förbered 
mätbeställning

1. Checklistan KFF-ärenden 
ska användas.

2. Öppna aktuell 
kommunbeskrivning för 
bakgrundsinformation.  

3. Beskriv uppdraget som ska
beställas av kommunen 
genom att noga fylla i 
mätbeställning KFF-
kommun i 
Mätkartbeställnings 
verktyget

8.1.5 Skicka 
mätbeställningen 
inklusive bifogade 
handlingar med e-

post till kommunen.

8.1.6 Dokumentera 
mätbeställningen i 
Trossens dagbok

Kommunen
⦁ Ta emot 

leverans från 
Lantmäteriet   

⦁ Arkivforskning 
och plantolkning
i dialog med 
förrättningslant
mätaren.

⦁ Sakägarkontakt
   

⦁ Plantolkning   

Processen lantmäteriförrättning

8.1.2 
Lantmäteriförrättning

Processen lantmäteriförrättning

8.1.7 Kommunens 
arbetsmoment i processen

Processgraf
Lantmäteriet
Processnamn: KFF processen
Syfte: Syftet med 
processbeskrivningen är att 
tydliggöra processen för KFF 
kommunen och Lantmäteriet
Datum: 190215

Befintliga
handläggningsstöd

Återkoppling till
kommunen

Nej

Epost till
kommunen

Checklista_KFF-ärende

Återkoppla till
förrättningslantmätaren, se
Checklista KFF-ärende

Övrig ärendeinformation sparas i
Trossens ärendefolder

GEOSECMA
Lantmäteri

Anteckna i Trossens
dagbok

Nej

Handledning/Kravdokument
förrättningsförberedande mätning

Ja

Befintliga
handläggningsstöd

Återkoppling till
kommunen

Ja

Checklistan sparas i Trossens
ärendefolder. Anteckna i Trossens dagbok

Stödmaterial för handläggningen av
aktiviteten

Ange i Trossen att det är ett
KFF-ärende

Återkoppla till förrättningslantmätaren, se
Checklista KFF-ärende

E-post till KFF kommunens
brevlåda skickas automatiskt
när man väljer skicka i
Mätbeställning KFF-kommun
i Mätkartbeställnings
verktyget.

Dokumentera
mätbeställning
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8.3 Besluta 8.4 Leverera

Utfört 
fältarbete

Levererat 
kartarbete

8.4.3 Upprätta 
slutgiltiga 

beslutshandlingar

8.5 Slutföra förrättning

8.4.2 Vektordata för 
Lantmäteriets kartstöd sparas 

på angiven plats.

8.3.2 LM bekräftar 
mottagen leverans 

från Kommunen

Registrerad förrättning
8.4.1 Lantmäteriet tar 

emot levererad data och 
information från 

kommunen.

Besluta Leverera Slutföra

8.3.1 Kommunen 
levererar DFU och 

övrig 
ärendeinformation till 

LM

Kommunen
⦁ Ankomst till 

förrättningsplatsen    
⦁ Tilläggsyrkande i 

fält    
⦁ Utstakning och 

markering av gräns    
⦁ Kontroller vid 

mätning    
⦁ Dokumentera 

fältarbete    

Vid eventuella oklarheter 
eller problem vid 
förrättningsplatsen tar 
Kommunens 
lantmäteriingenjör 
kontakt med 
förrättningslantmätaren.

8.2 Förbereda och utföra fältarbete 8.3 Leverans och kartarbete 8.4 Registrering och återföring

Är leveransen ok?

8.4.4 Förrättningslantmätaren 
fattar fastighetsbildningsbeslut

8.4.5 Registrering av 
ärendet i FR och DRK

8.4.7 
Förrättningsakten 
arkiveras i Arken.

8.4.8 Återföring av 
förrättningsakten

Processen lantmäteriförrättning

DFU ska utgöras av:

⦁ Kartdata i 
vektorformat.

⦁ Punktbeskrivning i 
textfil.

⦁ Mätskiss i pdf-format.
⦁ Förrättningkarta i Tiff-

format, inklusive 
tekniskbeskrivning 
(gäller i de fall 
kommunen framställer
förrättningskartan).

⦁ KFF-redovisning i 
textfil.

8.4.6 Automatiskt 
epost skickas till 

kommunen.

Behörig KFF-handläggare i 
kommunen hämtar själv 
förrättningsakten via Arken.

Befintliga
handläggningsstöd

Återkoppling till
kommunen

Nej

Epost till
kommunen

Checklista_KFF-ärende

Återkoppla till
förrättningslantmätaren, se
Checklista KFF-ärende

Övrig ärendeinformation sparas i
Trossens ärendefolder

GEOSECMA
Lantmäteri

Anteckna i Trossens
dagbok

Nej

Handledning/Kravdokument
förrättningsförberedande mätning

Ja

Befintliga
handläggningsstöd

Återkoppling till
kommunen

Ja

Checklistan sparas i Trossens
ärendefolder. Anteckna i Trossens dagbok

Stödmaterial för handläggningen av
aktiviteten

Ange i Trossen att det är ett
KFF-ärende

Återkoppla till förrättningslantmätaren, se
Checklista KFF-ärende

E-post till KFF kommunens
brevlåda skickas automatiskt
när man väljer skicka i
Mätbeställning KFF-kommun
i Mätkartbeställnings
verktyget.

Dokumentera
mätbeställning


