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GRÄNSPUNKTSBETECKNING 

 

 

Enhetlig rutin gränspunktsbeteckning för KFF-kommuner 

För att stödja Lantmäteriets standard för gränspunktsbeteckningar och för-
enkla handläggningen för Lantmäteriets handläggare skall KFF kommu-
nerna använda ett särskilt angivet gränspunktsintervall.  

 

Dagsläge 

Efter KFF kommunen har gjort fältarbetet måste de ta kontakt med LM för 
att få en eller flera gränspunktsbeteckningar. KFF kan inte slutföra leveran-
sen innan svar har mottagits från LM om vilka gränspunktsbeteckningar 
som har reserverats.  

 

Enhetlig rutin 

Varje KFF kommun får ett eget intervall av gränspunktsnummer som följer 
Lantmäteriets standard för gränspunktsbeteckningar. KFF får själva boka 
gränspunktsnummer och ansvara för att dokumentera det senast bokade 
numret på eget kontor. 

 

Exempel Bollnäs 

Nedan visas en karta över ett gränspunktsområde i Bollnäs kommun, den 
lila linjen runt Bollnäs visar området där kommunen i huvudsak sköter 
mätningen. 
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Ett exempel på hur en gränspunkt ska märkas i Bollnäs kommun, när Lant-
mäteriet mäter, är 2183*GRÄ*2248. Kommunen får i det här fallet ett eget 
gränspunktsintervall från 1 och uppåt med beteckningen 
2183KFF*GRÄ*xxxx. 

Kommunen erhåller en excelfil från Lantmäteriet där dom internt sköter 
gränspunktsreserveringen på de gränspunkter som levereras till Lantmäte-
riet inom ett KFF-ärende. 

Lantmäteriets standard för gränspunktsbeteckningar 

En beteckning skall följa Lantmäteriets standard och skall ha formatet 
[KOMMUNKOD][OMR]*TYP*LÖPNUMMER 
Exempel på beteckning 1496EDAS*GRÄ*22456 
 
Vid lagring i GDB-Alfa är det viktigt att märkningen görs enligt de krav 
som finns eftersom regelfilen inte godkänner andra punkter för lagring. 

KOMMUNKOD+OMR: 
Gränspunktsområde skall börja med kommunkod, därefter en valfri kom-
bination av bokstäver och/eller siffror. Den får bestå av maximalt nio 
tecken. 

TYP: 
Gränspunktstyp är en valfri kombination av bokstäver och/eller siffror, 
den får innehålla maximalt nio tecken och måste vara identisk med detalj-
typen. 

KOMMUNKOD+OMR*TYP: 
Denna kombination får tillsammans bestå av maximalt tolv tecken förutom 
asterisken. 

LÖPNUMMER: 
Skall vara numeriskt, får bestå av maximalt nio siffror. Ej 0 som start. 

KOMMUNKOD+OMR*TYP*LÖPNUMMER: 
 

Gränspunktsbeteckningen får totalt inte innehålla fler än 20 tecken inklu-
sive asteriskerna. 

 

 


