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HANDBOK 

Fältarbete med basnivåer vid förrättnings-

mätning – ingår i Handbok för Enhetligt arbetssätt 

Handledningarna framtagna inom Enhetligt arbetssätt är styrande en-

ligt A§ 140/2011 och ska följas. 

I handledningen har avsiktligt använts orden bör och ska för att betona 

vikten av att beskrivet arbetssätt följs. Bör innebär en rekommendation 

om hur arbetet i normalfallet bör utföras, medan ordet ska betyder att 

arbetssättet ovillkorligen ska följas. 
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Ändringshistorik  

Datum Version Beskrivning 

2011-08-18 1.1 Handledningen nyskapad 

2011-09-xx 1.2 5.2.5 - Ny text, Ansluta ny gräns mot gräns med oklart läge. 

Ny text, Införskaffa digital eller analog plan. 

Nya bilagor, Blankett för mätbeställning flm-ing, Blankett för 
mätbeställning KFF. 

2011-11-xx 1.3 Nytt kapitel Basnivåer vid förrättningsmätning (Kapitel 2). 

Ändringar angående arbetsgivaransvar för hantlangare (Kapi-

tel 6). 

2013-10-01 1.4 Alla SKA-satser listade först i handledningen 

Inaktuell länk (kabelanvisning.se) borttagen. Sid 23. 

Uppdaterad information om fastighetsbestämning vid exem-

pelvis större bostadsfastigheter med flera ägoslag på landsbyg-

den. Sid 34. 

Tillagt avsnitt, Ansluta bostadsfastighet mot samfälld väg. Sid 

36. 

Ändrad information om kodlistor och linjemätning. Sid 39. 

Info om jonosfärspåverkan samt varningsruta tillagd. Sid 40. 

Medeltalsbildning av GNSS-mätta punkter. Medeltalsbildning 
i ca 15 sekunder ändrat till medeltalsbildning av 15 positioner. 

Sidan 40. 

2015-01-30 1.5 2.3 - Rutiner vid överlämnande av fältarbete då ärenden hand-

läggs av annat kontor än diarieförande kontor, s.k. produkt-

ionsutjämning. 

5.2.3 - Beskrivning av vilka typer av markeringsmaterial som 

ska användas. 

5.5 - Inforuta om de nya reglerna för motor och röjsåg. 

3.4.6 - Beskriver hur vi ska styrka att vi arbetar åt Lantmäte-

riet vid fältarbete.  

2015-12-01 1.6 Sammanställningen av SKA-satser borttagen. 

3.6 - Tillagd Obs! -ruta som upplyser om att Lantmäteriet in-

fört hjälmtvång vid färd på snöskoter och fyrhjuling. BESLUT 
2015/1818 

5.2.7 - Ett avsnitt som beskriver åtgärden särskild gränsut-

märkning är tillagd. 

2017-03-10 1.7 5.4.1 - Rutinerna för kontroll av GNSS-mätningar i handled-

ningen har ändrats. 

2017-05-11 1.8 2 - Införande av ”Gemensam och samordnad mätbeställning”. 

(beslutsnummer: 2016/2203) 

2.3 - Överlämnande av fältarbete vid produktionsutjämning, 

borttagen.  

2017-11-08 1.9 5.4.1 - Kontrollera GNSS-mätningarna 

Uppdaterad text för Toleranser vid dubbelmätning av punkter 

vid GNSS-mätning. 

Uppdaterad bilaga2, beställningsblankett ”Mätbeställning 

KFF”. 

2017-11-24 1.9.1 2.2 - Överlämnande till kommun (KFF). Införande av ny 
 blankett för mätbeställning för KFF ärende, bilaga 2a. Bilaga 

2 får nytt namn och blir bilaga 2b. 

2019-02-20 1.9.2 2.2 - Överlämnande till kommun (KFF). Införande av  

mätbeställning via MätKartBeställnings webbapplikationen. 

3.4.2 - Uppdaterat med Galileo. 

5.3.7 - Uppdaterat med Galileo. 
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2021-02-22 2.0 Ändringshistorik är tillagd.  

2.2 - Överlämnande till kommun (KFF), Hänvisning till  

mätbeställning för äldre KFF-avtal är borttagen samt bilaga 

2b.  

3.4.1 - Kontroll och Justering av mätinstrument 

Nytt avsnitt om kontroller av mätinstrument. 
3.4.3 - Satellitprediktion, täckningskarta för GSM med mera 

Ändrat från uppkoppling från uppringd nätverks RTK till  

uppkoppling via mobilt internet. Text om kontroll av avstånd 

till Swepos stationerna. 

3.4.6 - Skydds- och säkerhetsutrustning 

Lagt till flytväst. En textruta om kontroll av nödsändare. 

3.4.7 - Riktlinjer för transport med båt 

Nytt avsnitt. 

3.4.8 Riktlinjer för transport med terrängfordon 

Nytt avsnitt. 

3.4.9 - Riktlinjer för när du möter djur i fält 
Nytt avsnitt. 

3.4.11 - Informera om beträdande av fastighet 

Uppdaterat text med vykort som ersätter bilaga 3 Blankett - 

Beträdande av fastighet (PDF). 

3.5 - Ensamarbete 

Utökat med fler rutiner och förändrat en. 

3.6 - Säkerhetsutbildningar 

Lagt till en länk som hjälpmedel för att beräkna högsta tillåtna 

totalvikt för bil med släp. 

5 - Det praktiska fältarbetet 

Ändrad text, då sakägare hjälper till med hantlangning 

5.3.7 - Mätförhållanden och praktiska råd vid GNSS-mätning 
Utökat med fler faktorer som kan påverka mätosäkerheten. 

 

  

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se 
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1. Basnivåer vid förrättningsmätning 

Med basnivå avses statens krav på lägsta godtagbara nivå, en miniminivå 

som inte får underskridas, för ett ur alla aspekter tillförlitligt och långsiktigt 

hållbart fastighetssystem. 

Basnivån definierar en miniminivå vad gäller kvalitet, rättssäkerhet mm. 

Om sakägarna önskar en högre nivå och är beredda att betala för den, ska ar-

betet normalt utföras till denna nivå, som då på bästa sätt förenar rättssäker-

het och sakägarnytta (se figur 1). 

Figur 1 Statens baskrav bygger på lagstiftningen, främst 4:27 och 4:28 FBL. Sakägarna har härutö-
ver möjlighet att välja en högre nivå, som de då får betala extra för. 

 

I rättssäkerhetsbegreppet inryms att tillämpningen av fastighetsbildningsla-

gen är likartad oberoende av vilken myndighet eller förrättningshandläggare 

som utför förrättningen. Basnivån är till för att skapa denna gemensamma 

norm. 

Obs! Det är alltid förrättningslantmätaren som i det enskilda ärendet avgör 

hur basnivåkraven ska uttolkas. 

I Lantmäteriverkets basnivåbeslut från 1998-09-30 (dnr 402-98-3906) anges 

riktlinjerna för basnivåer vid förrättningsmätning enligt följande: 

• Resultatet av en förrättning ska vara entydigt. Det ska inte gå att tolka 

på olika sätt. Ny gräns ska uppfylla gällande kvalitetskrav. 

• Berörda sakägare ska vid beslutstillfället förstå vad fastighetsbildnings-

beslutet eller fastighetsbestämningsbeslutet innebär på marken, dvs. var 

en ny gräns hamnar med de noggrannhetskrav som gäller för området. 

•  En förrättning ska uppfylla gällande kvalitetskrav för fastighetsbild-

ning eller fastighetsbestämning avseende utstakning och markering, sä-

kerställande (koordinater) samt dokumentation. 

• Resultatet av förrättningen ska vara möjligt att utvisa alternativt 

rekonstruera på marken. 
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Basnivåbeslutet bygger på reglerna i fastighetsbildningslagen (FBL), sär-

skilt 4:27, 4:28 och 14:7 FBL. Beslutet ligger fast men innebörden av beslu-

tet kan bl.a. med anledning av den tekniska utvecklingen komma att variera 

över tiden. Riktlinjerna är också i princip tillämpliga vid förrättningar för 

säkerställande av rättigheter för ledningar, vägar och andra anläggningar en-

ligt anläggningslagen och ledningsrättslagen. 

Basnivåns innebörd, de fyra villkor som ska vara uppfyllda för att basnivån 

ska kunna uppnås, kan sammanfattas enligt följande: 

Entydigt 

• Entydighet uppnås normalt genom att numeriskt bestämma (mäta in) en 

ny gräns. Entydighet kan också uppnås genom att använda naturliga 

gränser med eller utan inmätning. 

• Vad som är norm ska anges när naturliga gränser utnyttjas (normalt: läget 

på marken vid beslutstillfället). 

• Naturlig gräns ska vara bestående. (se avsnitt 1.1) 

Förstå 

• Normalt ska ny numerisk gräns stakas ut och mätas in men om ”det inte 

kan råda någon tveksamhet bland berörda sakägare om gränsens sträck-

ning på marken” är det inte ett krav. 

• Detaljer ska redovisas på förrättningskartan i den utsträckning det behövs 

för att beslutet ska kunna förstås. (se avsnitt 1.2) 

Kvalitetskrav 

• De tekniska kvalitetskraven, uppdelade på inre och yttre lägeskvalitet, för 

nya inmätta gränspunkter redovisas i tabell 1 i avsnitt 1.3. 

• Gällande föreskrifter för markering finns i LMVFS 1995:9 till 4:27 FBL, 

se bilaga 3. (se avsnitt 1.3) 

Utvisa eller rekonstruera 

• Nya inmätta gränspunkter ska normalt markeras men i stabila stomnät el-

ler vid mätning i SWEREF-zon med nätverks-RTK eller jämförbar teknik 

är detta inte ett krav. (se avsnitt 1.4) 

I bilaga 4 redovisas tre olika exempel med typfall där möjlighet till förenk-

lingar kan finnas när det gäller fältbesök, utstakning, markering etc. Exemp-

len gör inte anspråk på att vara heltäckande. De ska dock förklara och visa 

innebörden av riktlinjerna och vad som är basnivån, den miniminivå som 

man inte får underskrida vid förrättningsmätning. 

Följande avsnitt innehåller kommentarer till var och en av riktlinjerna för 

basnivån. 

1.1. ”Entydighet” 

Entydighetskravet kan uppnås genom att koordinatbestämma (mäta in) en 

ny gräns. Entydighet kan också uppnås genom att använda naturliga gränser 

med eller utan inmätning. 
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NATURLIG GRÄNS 

När naturlig gräns utnyttjas ska den vara entydig, dvs. tillräckligt tydligt de-

finierad på marken för att det ska gå att förstå var gränsen går. För denna 

bedömning kan t.ex. ortofoto användas. 

Ange alltid normen för gränsens lokalisering när naturlig gräns utnyttjas. 

Följande exempel tydliggör vad som menas med norm: 

Vid en fastighetsbildning används en kopia av en karta, t.ex. ekonomiska 

kartan, och på denna redovisas att gränsen går mellan de omarkerade punk-

terna om 1 och om 2 i en bäck. Med norm menas i det fallet att man i beslu-

tet anger om avsikten är: 

• att gränsen ska gå i det läge där bäcken faktiskt flyter fram på marken 

vid beslutstidpunkten, ”enligt läge på marken”. Används om den natur-

liga gränsen ej mätts in. 

eller 

• att den ska gå i det läge som den är redovisad på kartan, ”enligt kartans 

visning”. Används om den naturliga gränsen mätts in.1 

Genom att ange normen finns ett stöd för att kunna rekonstruera gränsen 

och för ställningstaganden vid olika fastighetsbestämningssituationer (jäm-

för LMVFS 1995:9 till 4:27 FBL). Följande beskrivning kan tjäna som hjälp 

för att få entydighet när naturlig gräns används. 

NATURLIG GRÄNS SOM BEDÖMS VARA BESTÅENDE ÖVER TIDEN 

• Gränsen mäts inte in. 

• Norm är sträckningen på marken vid beslutstillfället. Detta ska anges i 

förrättningshandlingarna som ”enligt läge på marken”. 

NATURLIG GRÄNS SOM INTE BEDÖMS VARA BESTÅENDE ÖVER TIDEN 

• Gränsen mäts in. 

• Norm är den sträckning på marken vid beslutstillfället, som dokumente-

rats med inmätning. Detta ska anges i förrättningshandlingarna som ”en-

ligt kartans visning”. Om den naturliga gränsen inte längre består blir, 

vid rekonstruktion av gränsen, karta och handlingar (dvs. koordinater) 

avgörande. 

STRANDLINJER OCH VATTENDRAG 

Strandlinje är ett specialfall av naturlig gräns som kan vålla en del problem 

när man väljer en sådan som fastighetsgräns. Följande beskrivning kan tjäna 

som hjälp för att få entydighet när strandlinje och vattendrag används som 

fastighetsgräns. 

STRANDLINJE SOM BEDÖMS VARA BESTÅENDE ÖVER TIDEN 

• Strandlinjen karteras utan inmätning. 

 
1 För att uppfylla förståelsekravet bör dock sträckningen på marken regelmässigt användas som norm, jämför avsnitt 1.2. 
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• Norm är sträckningen på marken vid beslutstillfället, detta ska anges i 

förrättningshandlingarna som ”enligt läge på marken”. 

STRANDLINJE SOM INTE BEDÖMS VARA BESTÅENDE ÖVER TIDEN 

• Strandlinjen karteras med hjälp av inmätta stödpunkter. 

• Norm är den sträckning på marken vid beslutstillfället, som dokumente-

rats med inmätning. Detta ska anges i förrättningshandlingarna som ”en-

ligt kartans visning”. Om den naturliga gränsen inte längre består blir, 

vid rekonstruktion av gränsen, karta och handlingar (dvs. koordinater) 

avgörande. 

Förfarandet bör kompletteras med excentrisk markering (se figur 2). 

Figur 2 Strandlinjen bedöms inte vara bestående. Gränspunkterna mäts in. Strandlinjen däremellan 
karteras in, ev. med hjälp av inmätta stödpunkter. För att ytterligare underlätta rekonstruktion och 
för att sakägaren ska kunna förstå var gränsen hamnar, bör gränspunkterna markeras excentrisk en 
bit in från kanten. Om strandlinjen är alltför diffus (långgrunt, varierande vattenstånd, vassbevuxen 
eller sank) kan den inte användas som naturlig gräns. Ett sätt att undvika de svårigheter som kan 
vara förknippade med strandlinje som fastighetsgräns kan vara att låta en fastighet omfatta även ett 
definierat område ut i vattnet, under förutsättning att det bedöms vara lämpligt från fastighetsbild-

ningssynpunkt. 

 

VATTENDRAG SOM BEDÖMS VARA BESTÅENDE ÖVER TIDEN 

• Vattendraget karteras utan inmätning (normalt större vattendrag som äl-

var, åar, bäckar etc.). 

• Norm är sträckningen på marken vid beslutstillfället, detta ska anges i 

förrättningshandlingarna som ”enligt läge på marken”. 

VATTENDRAG SOM INTE BEDÖMS VARA BESTÅENDE ÖVER TIDEN 

• Vattendraget karteras med hjälp av inmätta stödpunkter. (Mindre diken 

bör normalt bedömas vara ej bestående med hänsyn till de snabba för-

ändringarna i åkerlandskapet). 

• Norm är den sträckning på marken vid beslutstillfället, som dokumente-

rats med inmätning. Detta ska anges i förrättningshandlingarna som ”en-

ligt kartans visning”. Om den naturliga gränsen inte längre består blir, 
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vid rekonstruktion av gränsen, karta och handlingar (dvs. koordinater) 

avgörande. 

VÄG, VÄGOMRÅDE 

Kriteriet för att använda väg som naturlig gräns är att den ska ha en väldefi-

nierad vägkropp. Följande beskrivning kan tjäna som hjälp för att få enty-

dighet när fastighetsgräns går mot väg. 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMARK GRÄNSAR MOT VÄG 

I jord- och skogsbruksmark är det normalt lämpligt att använda vägens mitt-

linje som naturlig gräns. Norm är sträckningen på marken vid beslutstill-

fället, detta ska anges i förrättningshandlingarna som ”enligt läge på mar-

ken”. 

Om vägen inte bedöms vara bestående över tiden ska den karteras med hjälp 

av inmätta stödpunkter. Norm är sträckning på marken vid beslutstillfället, 

detta samt att gränsen är inmätt ska anges i förrättningshandlingarna som 

”enligt kartans visning”. Om den naturliga gränsen inte längre består blir, 

vid rekonstruktion av gränsen, karta och handlingar (dvs. koordinater) avgö-

rande. 

TOMTMARK (INKL. TOMTMARK TILL STÖRRE BOSTADSFASTIGHET MED FLERA 

ÄGOSLAG) GRÄNSAR MOT VÄG 

Gräns läggs normalt i vägområdeskant och bestäms vanligen med mätning 

och markering. Trafikverkets riktlinjer för inlöst område med vägrätt (väg-

område) för allmän väg medför att gränsen bör läggas minst 2 m utanför 

yttre dikessläntkrön i skogsmark och minst 0,5 m utanför yttre dikesslänt-

krön i åker- och betesmark (se figur 3). Detta bör också kunna tillämpas för 

enskild väg. Att använda vägkant som naturlig gräns bör undvikas, på grund 

av att den ofta är alltför diffus. 

SAMFÄLLDA VÄGAR 

För att ansluta bostadsfastighet mot samfälld väg finns särskilda förhåll-

ningssätt, se avsnitt 5.2.6. 

Figur 3 Gräns i vägområdeskant bör läggas minst 2 m utanför yttre dikessläntkrön i skogsmark, och 
minst 0,5 m utanför yttre dikessläntkrön i åker- och betesmark. 
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KRAFTLEDNING 

Kraftledningar är inte lämpliga att använda som naturliga gränser framför 

allt på grund av att de ofta byggs om, flyttas eller rivs. 

Däremot kan kraftledningsgator vara mycket användbara att lägga gränser i, 

eftersom de är så tydliga i terrängen och även medger goda förutsättningar 

för mätning. Rekommendationen är att markera och mäta in gränsen i kraft-

ledningsgatan. 

1.2. ”Förstå” 

Förståelsekravet innebär i praktiken att gränser som nyskapas ska vara, eller 

enkelt kunna göras, tillräckligt tydliga och synliga på marken vid beslutstill-

fället. Normalt blir detta tillgodosett genom att gränsen stakas ut2 och mäts 

in. Men om ”det inte kan råda någon tveksamhet bland berörda sakägare om 

gränsens sträckning på marken” är det inte ett krav. Utstakning och även 

markering ska ske i ”behövlig omfattning”, vilket närmare beskrivs i avsnitt 

1.4. 

”Vid beslutstillfället” innebär att sakägarna ska kunna förstå resultatet av 

förrättningen när denna är klar, men också att de då ska kunna staka ut den 

nya gränsen med relativt enkla medel utan experthjälp och avancerad tek-

nisk utrustning. 

När ny gräns läggs mellan befintliga gränspunkter uppfylls förståelsekravet 

om gränsmärkena finns kvar på marken, eller om hävden av de befintliga 

gränserna är tydlig. I annat fall kan fastighetsbestämning behöva göras av de 

befintliga gränserna. 

Om det inte är sikt mellan gränspunkterna, t.ex. i skogsmark, medför förstå-

elsekravet att utstakning måste göras av hela eller delar av gränslinjen mel-

lan gränspunkterna. Utstakningen ska göras i sådan omfattning att sakägarna 

själva kan röja upp den nya gränslinjen (se figur 4). 

Figur 4 Ny gräns läggs mellan befintliga gränspunkter 1 och 2. 

 

Naturlig gräns som inte mäts in uppfyller förståelsekravet genom sin tydlig-

het och synlighet på marken och bedömningen att den är bestående över ti-

den. 

 
2 I praktiken markering – men det baskravet ligger egentligen i kravet på att kunna rekonstruera, se avsnitt 1.4. 
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KARTREDOVISNING 

Minimikravet, dvs. basnivån på kartredovisningen, är att alltid redovisa för-

ändringar i fastighetsindelningen och rättigheter. Dessutom ska redovis-

ningen av detaljer ske i den utsträckning som behövs för att förrättningsbe-

slutet ska kunna förstås. 

Det innebär att man i första hand på förrättningskartan ska redovisa 

• förändringar i fastighetsindelningen och rättigheter 

• detaljer som har betydelse för prövningen av fastighetsbildningen (t.ex. 

huvudbyggnad, byggnad nära fastighetsgräns, rättighetsområde, samfäl-

ligheter) 

• detaljer som påverkar hur ny och bestämd gräns dras (t.ex. häck, sten-

mur, andra hävder, byggnader mm) 

• övriga detaljer och texter som har betydelse för förståelsen av förrätt-

ningskartan (t.ex. vägnamn och andra geografiska namn). 

1.3. ”Kvalitetskrav” 

Tekniska kvalitetskrav finns för mätning och utmärkning. 

TEKNISKA KVALITETSKRAV FÖR MÄTNING 

De tekniska kvalitetskraven för nya inmätta gränspunkter redovisas i tabell 

1. Då äldre gränspunkter används som utgångspunkter för konstruktion av 

nya gränser utan mätning (t.ex. enligt figur 4 i avsnitt 1.2), får den nya grän-

sen den lägeskvalitet som den ”sämsta” av de äldre gränspunkterna har. 

De tekniska kvalitetskraven för nya inmätta gränspunkter är uppdelade i lo-

kal (inre) och regional (yttre) lägeskvalitet samt dokumentationskrav. 

Den yttre lägeskvaliteten bestäms av stomnätets eller transformationssam-

bandets relation till riksnätet. 

Den inre lägeskvaliteten är de nymätta punkternas lägen i förhållande till 

varandra inom förrättningsområdet. 

Tabell 1 läses på följande sätt: 

• Titta efter i vilken typ av område och i vilken situation du befinner dig. 

• Utläs basnivåkravet för inre och yttre lägeskvalitet för utstakning, inmät-

ning samt dokumentationskravet. 
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Tabell 1 Basnivåkraven för förrättningsmätning för nya inmätta gränspunkter i olika typer av områ-
den. I tabellen redovisas de värden som inte ska överskridas. 

Områden 
inom stom-

nät3 

Inre läges-

kvalitet4 

Yttre läges-
kvalitet 

Dokumentat-
ionskrav 

Övrigt 

City-, hyres- hus-
, kedje- och rad-
hus 

0,03 m Bestäms av 
stomnätets eller 
transformat-
ionssambandets 
relation till 

riksnätet 

Ange använda 
punkter i stomnä-
tet samt deras ko-
ordinater 

Koordinatsystem, 

teknisk beskriv-
ning, karta och fa-
sadmått 

Vid GNSS anges 
mätmetod. 

Övriga ändamål 0,05 Bestäms av 

stomnätets eller 
transformat-
ionssambandets 
relation till 
riksnätet 

Ange använda 

punkter i stomnä-
tet samt deras ko-
ordinater 

Koordinatsystem, 
teknisk beskriv-
ning, karta och fa-
sadmått 

Vid GNSS anges 

mätmetod. 

Områden ut-
anför stom-

nät 

Inre läges-

kvalitet5 

Yttre läges-
kvalitet 

Dokumentat-
ionskrav 

Övrigt 

Mark för jord och 
skogsbruksända-

mål 

0,5 m Bestäms av 
transformat-

ionssambandets 
relation till 
riksnätet 

Koordinatsystem, 
teknisk beskriv-

ning, karta och fa-
sadmått 

Vid GNSS anges 
mätmetod. 

Övriga ändamål 0,05 Bestäms av 

transformat-
ionssambandets 
relation till 
riksnätet 

Koordinatsystem, 

teknisk beskriv-
ning, karta och fa-
sadmått 

Vid GNSS anges 

mätmetod. 

 

Minimikraven för mätning är att inom stomnät alltid ansluta till punkter i 

stomnätet alternativt gällande SWEREF-zon och utanför stomnät alltid an-

sluta mätningen med GNSS till gällande SWEREF-zon alternativt till lokalt 

koordinatsystem. 

Det är också ett grundläggande krav att nya gränser redovisas i förhållande 

till befintliga stomnät och kartor så att de kan beskrivas och beaktas i olika 

samhällsverksamheter, t.ex. hos kommuner och exploatörer. 

När befintliga gränspunkter mäts in på nytt och därmed kvalitetshöjs är det 

viktigt att ändra till den förbättrade kvalitén i databasen. 

 
3 Med stomnät menas underhållet stomntät. 
4 Inre lägeskvalitet avser kvaliteten inom förrättningsområdet 
5 Inre lägeskvalitet avser kvaliteten inom förrättningsområdet 
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Obs! De tekniska kvalitetskraven är inte tillämpliga på naturliga gränser 

som inte mäts in eftersom de inte blir numeriskt bestämda. Sådana gränser 

uppfyller basnivåkraven genom att de är bestående, tydliga och väl synliga. 

AREALER 

I fastighetsbildnings- och fastighetsregisterlagstiftningen finns inga sär-

skilda geometriska kvalitetskrav på arealer. Vid fastighetsbildningsåtgärder 

är det gränsernas lägen som definieras. Arealen blir därför en ”biprodukt” 

och kraven på arealens kvalitet bestäms av ärendets art och ev. önskemål 

från sakägarna. 

Kvalitetskraven i tabell 1 medför att de arealer som redovisas i förrättningar 

kan ha olika geometrisk kvalitet beroende på i vilken typ av område man 

mätt. 

Vid angivande av areal ska arealen beräknas i det koordinatsystem eller pro-

jektionszon av SWEREF 99 som gäller inom den region den tillhör (ej 

SWEREF 99 TM). 

När arealen är grafiskt mätt är det viktigt att i förrättningsakten ange att are-

alen är grafiskt mätt, dvs. av osäker kvalitet. 

TEKNISKA KVALITETSKRAV FÖR MARKERING 

Beträffande de tekniska kvalitetskraven för utmärkning av gräns och ut-

märkning av gräns efter förrättningens avslutande finns föreskrifter i 

LMVFS 1995:9 till 4:27 FBL, (bilaga 3). 

Med utmärkning menas att gränsen markeras varaktigt med märken av god-

känd beskaffenhet. Grunden för utmärkningen är utstakningen. 

1.4. ”Utvisa eller rekonstruera” 

Utvisnings/rekonstruktionskravet uppfylls i första hand genom inmät-

ning/säkerställning och redovisning i förrättningshandlingarna samt genom 

att märka ut inmätt gräns eller använda naturlig gräns. 

UTMÄRKNING/MARKERING 

Utmärkning av nya inmätta gränspunkter ska ske i behövlig omfattning så 

att en ny gräns blir entydigt och klart definierad och möjlig att i framtiden 

rekonstruera samt tillräckligt synlig och tydlig på marken. 

Nya inmätta gränspunkter ska alltså normalt markeras. Om man dock gör 

bedömningen att det är möjligt att utvisa/rekonstruera de nytillkomna grän-

serna med hjälp av stomnätet eller vid mätning i SWEREF-zon med nät-

verks-RTK kan alltså rekonstruktionskravet uppfyllas med hjälp av koordi-

nater utan att markera. 

Rekonstruerbarheten ska bedömas mot bakgrund av de tekniska kvalitets-

kraven i tabell 1 i avsnitt 1.3. Behövs utmärkning ska den göras under själva 

förrättningen eller som en fullföljdsåtgärd efter det att förrättningen avslu-

tats. 
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Förhållandena vid fastighetsbestämning av gräns är oftast sådana att utmärk-

ning (och röjning i förekommande fall) bör ske vid tillämpning av 14:7 

FBL. Detta eftersom osäkerhet och ibland även oenighet om gränsens rätta 

sträckning normalt råder i dessa situationer. 

Utmärkning kan undvaras om den är obehövlig på grund av: 

• att naturliga, bestående och tillräckligt entydiga terrängformationer ut-

nyttjas som ny gräns, se avsnitt 1.1 

• att äldre gränsmarkeringar, som har utmärkts i laga ordning och alltså 

antingen kan återställas genom gränsutmärkning enligt 14:15 FBL eller 

fastighetsbestämmas med ledning av tidigare förrättning, utnyttjas för att 

definiera en ny gräns (ny gräns mellan befintliga gränspunkter, förläng-

ning av befintlig gräns). Äldre gränspunkter som inte har blivit lagligen 

bestämda och utmärkta på marken i laga ordning (sämjegränser, avsönd-

ringar etc.) kan inte användas på detta sätt för att definiera nytillkomna 

gränser 

• att gränsen är väldefinierad genom koordinater i ett välordnat stomnät 

och gränsen bedöms bli tydligt hävdad genom byggnad, staket, mur etc. 

(t.ex. i centrala kvarter och radhusområden) 

• att gränsen är väldefinierad genom koordinater och den närmare sträck-

ningen på marken saknar praktisk betydelse (gräns mellan allmän plats-

mark och mark för allmänt ändamål etc.) 

• att gräns för servitutsområde eller motsvarande kan definieras i förhål-

lande till befintlig anläggning 

• att gränsen är krokig (t.ex. en naturlig gräns) eller går i vattenområde 

• att det annars är omöjligt eller olämpligt att markera (t.ex. vägmitt). 

Excentrisk markering eller utmärkning i raklinjen kan vara alternativ om 

sakägarna så önskar. 

 

Det är inte möjligt att helt undvara markering av en ny gräns även om sakä-

garna är överens om att någon markering inte ska ske, om gränsen objektivt 

sett behöver märkas ut för att uppfylla kravet på ”utmärkning i behövlig om-

fattning” enligt reglerna i FBL. 

Utmärkning utöver basnivån ska göras om någon sakägare begär det och är 

beredd att betala extrakostnaden för det. 

För att kunna tydliggöra en lång gränslinje eller en gränslinje där det inte är 

sikt mellan brytpunkterna eller ändpunkterna, eller för att kunna märka ut 

när det inte går att markera i brytpunkt eller ändpunkt, behöver man ibland 

markera i gränsen på raklinjen mellan två bryt- eller ändpunkter. Hur detta 

görs kan variera beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. För att 

uppfylla baskraven ska dock förutsättningar finnas för sakägarna att själva 

kunna staka upp och underhålla den nya gränsen utan att behöva anlita ex-

perthjälp eller använda avancerad utrustning. 

I den tekniska beskrivningen, eller på annan handling i akten t.ex. kartan, 

ska antecknas markeringens art, exempelvis rör i mark. Om utmärkning av 
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en ny gräns inte sker, ska motivet för detta dokumenteras i förrättningsak-

ten, se LMVFS 1995:9 till 4:27 FBL (bilaga 3). 

Vid utmärkning är det viktigt att använda markeringar, som är tillräckligt 

entydiga och stabila så att de tekniska kvalitetskraven kan uppfyllas. Angå-

ende det tekniska utförandet vid markering, se HMK Geodesi, Markering. 

Obs! För upphandling av godkänt markeringsmaterial ska gällande ramav-

tal användas. 

INMÄTNING/SÄKERSTÄLLNING 

Syftet med säkerställningen är att vid behov kunna rekonstruera gränsens 

läge, t.ex. då utmärkning av gränsen inte har skett eller när gränsmärkena ra-

serats. Vill man veta gränsens läge på marken ska utstakning och utvisning 

kunna ske med utgångspunkt från de säkerställande uppgifter som finns i 

handlingarna i lantmäteriakten. Sådana uppgifter redovisas i form av koordi-

nater, mått samt grafisk och verbal redovisning, tillsammans med de stom-

punkter och detaljer som finns på marken. 

Inmätningen används även för framställning av karta och för arealberäk-

ning. Kartredovisning är oftast det enklaste sättet att åskådliggöra en förrätt-

ningsåtgärd. Som huvudregel gäller att både karta och beskrivning (fastig-

hetsrättslig och teknisk) bör upprättas vid förrättning. 

För inmätning av gränser och områden för servitut eller motsvarande vid 

fastighetsbildning och fastighetsbestämning finns förklaringar i HMK. 

Gränser ska säkerställas numeriskt i förhållande till stompunkter eller i fråga 

om säkerhet likvärdiga punkter. Gränser i vattenområde och krokiga gränser 

får dock helt eller delvis säkerställas grafiskt. Säkerställandet sker genom att 

gränspunkters och gränslinjers lägen anges numeriskt, i form av koordinater 

eller måttuppgifter, i förhållande till punkter som utmärkts eller i förhål-

lande till entydiga och varaktiga detaljer. 

Om en ny gräns definieras i förhållande till äldre gränsmarkeringar som till-

kommit i laga ordning, kan det vara tillräckligt att säkerställa den nya grän-

sen grafiskt och verbalt i förhållande till de äldre markeringarna. 

För att en ny gräns ska kunna definieras av äldre gränsmarkeringar bör de 

nya gränspunkterna direkt kunna härledas från de äldre markeringarna, 

alltså som ny sträckning mellan äldre gränsmärken eller i förlängning av be-

fintlig gräns. Detta för att det ska vara möjligt att enkelt tydliggöra eller 

staka ut gränsen på marken. Se även avsnitt 1.2. 

REDOVISNING 

Karta och beskrivning ska upprättas i den omfattning, på sådant sätt och 

med sådan noggrannhet: 

• att förrättningsresultatet tydligt redovisas. Det får inte vara några pro-

blem att tolka vad som beslutats. Nytillkommen eller nybestämd gräns 

ska vara entydigt definierad 
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• att utvisning eller rekonstruktion av nytillkommen eller bestämd gräns 

kan ske. 

 

Om ovanstående baskrav uppfylls utan karta och beskrivning behöver sådan 

inte upprättas enligt reglerna i 4:28 FBL. Någon form av karta torde dock i 

praktiken regelmässigt behöva upprättas. I de fall någon mätning på marken 

inte sker kan kartan göras mycket enkel genom uttag ur befintliga kartdata-

baser, t.ex. digital registerkarta. 

Detta gäller t.ex. om befintliga gränsmarkeringar utnyttjas för att definiera 

en ny gräns. Om registerkartan inte är tillräckligt detaljerad för området 

måste en mer detaljerad underlagskarta användas, t.ex. en tidigare förrätt-

ningskarta. 

En nytillkommen gräns som mätts in ska alltså redovisas med sådan kvalitet 

och på sådant sätt att det inte ska behövas fastighetsbestämning för att visa 

ut gränsen på marken. Se kraven på lägeskvalitet i tabell 1 i avsnitt 1.3. 

Uppgifter om nya eller bestämda gränser som läggs in i den digitala regis-

terkartan ska kvalitetsmärkas genom att ange ursprung och lägeskvalitet 

(6.1.2). 

Om sakägarna önskar en karta med högre noggrannhet och/eller mer omfat-

tande innehåll än vad baskraven anger, har de rätt att få sådan framställd om 

de betalar extrakostnaden och kartan lämpligen kan göras i samband med 

förrättningen. 

NATURLIG GRÄNS 

Naturlig gräns som inte mäts in uppfyller kravet på att kunna utvisas eller 

rekonstrueras genom bedömningen att den naturliga gränsen är bestående 

över tiden och tillräckligt tydligt definierad på marken, så att den också – 

med hjälp av karta och handlingar – går att utvisa. 
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2. Överlämnande av fältarbetet 

En process, inklusive verktyg, för att samordna Mät- och kartbeställningar 

finns för att förenkla, förbättra och stödja produktionsutjämningen samt få 

mer enhetlighet. 

Division Fastighetsbildning har beslutat om detta 2016-12-09 och arbetssät-

tet benämns ”Gemensam och samordnad mätbeställning” (beslutsnummer: 

2016/2203). 

Två webbapplikationer har tagits fram för att stödja arbetssättet 

• MätKartBeställning 

• MätKartSamordning 

 

All information, inklusive processbeskrivning och handledning, samt webb-

applikationerna finns samlade på Insikten under ”MätKartBeställning & 

MätKartSamordning” 

2.1. Överlämnande till lantmäteriingenjör 

När lantmätaren gjort sin mätbeställning får berörd mätsamordnare ett mail 

om att det finns mätbeställningar att fördela. Det är mätsamordnaren som 

ansvarar för fördelningen av mätbeställningar inom sitt geografiska område 

till lantmäteriingenjörerna. 

2.2. Överlämnande till kommun (KFF) 

När en kommun ska utföra fältarbetet som KFF åt Lantmäteriet ska en mät-

beställning skapas. För kommuner som tecknat nytt KFF-avtal (ABKFF) så 

används webbapplikationen MätKartBeställning där formuläret Mätbeställ-

ning KFF-kommun ska användas. När mätbeställningen skickas kommer ett 

mejl sändas till ansvarig KFF-kommun. 

All information, inklusive processbeskrivning och handledning, samt webb-

applikationerna finns samlade på Insikten under ”MätKartBeställning & 

MätKartSamordning”. 

I och med användandet av en mätbeställning säkerställs att: 

• basnivåerna vid förrättningsmätning följs 

• personal som utför fältarbetet har grundläggande mätningsteknisk fär-

dighet [1] 

• kontrollmetoder godkända av division F används (5.4) 

• det är dokumenterat både vad som beställts och vad som ska levereras. 

 

Sammanställning över befintliga KFF-kommuner.   

https://insikten.lm.se/arbetsstod/fastighetsbildnings-arbetsstod/arendestyrning-och-teamarbete/matkartbestallning-arkivutredningsbestallning--matkartsamordning/
https://insikten.lm.se/arbetsstod/fastighetsbildnings-arbetsstod/arendestyrning-och-teamarbete/matkartbestallning-arkivutredningsbestallning--matkartsamordning/
https://www.lantmateriet.se/contentassets/0d74f4f886114857832a0b7336e85b5b/avtalsformular-kff-avtal.docx
https://insikten.lm.se/arbetsstod/fastighetsbildnings-arbetsstod/arendestyrning-och-teamarbete/matkartbestallning-arkivutredningsbestallning--matkartsamordning/
https://insikten.lm.se/arbetsstod/fastighetsbildnings-arbetsstod/arendestyrning-och-teamarbete/matkartbestallning-arkivutredningsbestallning--matkartsamordning/
https://insikten.lm.se/globalassets/arbetsstod/fastighetsbildning/biblioteket/handbok-utfora-lantmateriforrattning/kff-kommuner.pdf
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3. Allmänna förberedelser inför fältarbete 

För att kunna arbeta säkert och effektivt måste man inför varje fältarbete 

vara förberedd på ett antal olika punkter. Detta kapitel tar upp några olika 

områden där förberedelser behöver göras innan man ger sig ut i fält. 

3.1. Identifiera och begär anvisning av nedgrävd infrastruk-

tur 

I Sverige finns många mil nedgrävd infrastruktur under markytan. Det kan 

t.ex. röra sig om elkablar, telekablar och bredbandskablar. Man kan orsaka 

stor skada både på sig själv och för tredje part om man vid markeringsarbete 

stöter på sådana ledningar. I god tid före fältarbetet ska därför åtgärder vid-

tas i syfte att identifiera om infrastruktur kan finnas nedgrävd på förrätt-

ningsplatsen. Följande frågor kan vara en hjälp i detta: 

• Vet sakägare något om eventuella ledningar? 

• Finns det ledtrådar som tyder på att det går ledning under mark? 

o  Belastande servitut 

o  Luftledningar redovisade i kartmaterial (kan finnas anslutande kabel 

under mark) 

o Rättigheter inskrivna i fastighetsregistret 

o Nedgrävd infrastruktur redovisad i kart- eller planmaterial från t.ex. 

kommunen. 

 

För att komma i kontakt med ledningsägaren och kunna utreda om det finns 

nedgrävd kabel behövs kännedom om vilka som äger och förvaltar nedgrävd 

infrastruktur i området. Elnätet förvaltas oftast av det lokala energibolaget, 

medan tele- och datakommunikationsnäten i regel förvaltas av olika tele-

kommunikationsföretag. 

Tips! Nedanstående länk kan vara till hjälp för att lokalisera ledningsägare: 

www.ledningskollen.se  

Att begära anvisning betyder att ledningsägaren kommer ut till förrättnings-

platsen och lokaliserar ledningens läge, antingen genom att med särskild ut-

rustning söka efter ledningens signalslinga eller genom en utsättning av in-

mätt ledning. Vanligen markeras sedan ledningens läge direkt på marken 

med sprayfärg. 

Obs! Kom ihåg att begära kabelanvisning i god tid innan fältarbetet. Tänk 

på att kabelanvisning är gratis, men att det kan bli dyrt att göra åverkan på 

kablar. 

3.2. Sakägarkontakt 

Inför fältarbetet (ett par veckor i förväg kan vara lämpligt) ska kontakt tas 

med berörda sakägare för att förbereda dem på att fältarbetet kommer att på-

börjas. Kom överens om tid när fältarbetet kommer att utföras och bestäm 

mötesplats om det är aktuellt med sakägares medverkan. Under denna 

http://www.ledningskollen.se/
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sakägarkontakt är det också lämpligt att förhöra sig om de lokala förutsätt-

ningarna som råder på förrättningsstället, exempelvis: 

• vilka gränsmarkeringar finns kvar? 

• är fastighetsägaren väl förtrogen med gränsernas sträckning? 

• terrängförhållanden och mobiltäckning? 

Det kan också vara en bra idé att be sakägare att förbereda fältarbetet genom 

att märka ut både befintliga gränsmarkeringar och önskad sträckning av ny 

gräns. Glöm inte heller att förvissa dig om att du har tillträde till fastigheten, 

att vägbommar är upplåsta, finns tillgång till båt? m.m. Om det kommer att 

bli aktuellt med sakägarhantlangning är det viktigt att påpeka vilken utrust-

ning och klädsel sakägaren behöver ha. 

Tips! För att förrättningslantmätaren ska kunna ligga i fas med ärendet bör 

lantmäteriingenjören meddela när tid för mätning är överenskommen med 

sakägare. 

3.3. Utredningsarbete inför fältarbete 

Fältarbetet föregås vanligtvis av ett utredningsarbete på kontoret där befint-

ligt kartmaterial studeras och äldre förrättningsdokumentation används. 

Detta behövs i regel för att klargöra de förhållanden som råder på förrätt-

ningsstället, exempelvis beträffande gränsers sträckning och redovisade rät-

tigheter. 

3.3.1. UTCHECKNING FRÅN GEODATABANKEN (GDB) 

I GDB lagras grundläggande geografiska data tillsammans med digital re-

gisterkarta. För att kunna undersöka vilken information som finns lagrad i 

GDB över den aktuella förrättningsplatsen är det lämpligt att du gör en ut-

checkning till det aktuella karthanteringsprogrammet. Checka ut data från 

GDB i det koordinatsystem som är aktuellt i den aktuella kommundelen el-

ler i aktuell SWEREF-zon. Ta med ett väl tilltaget område som även täcker 

angränsande fastigheter. 

Obs! Den digitala registerkartan saknar rättsverkan och har mycket blan-

dad kvalitet på gränsernas redovisning. Det är viktigt att alla som hanterar 

material från registerkartan är medvetna om att den endast ger en bättre el-

ler sämre avbild av fastighetsindelningen. Det är alltid gränsmärkets läge 

på marken som avgör. Kartmaterialets pålitlighet är beroende på kvalitén 

på och omfattningen av inmätta gränser, tidigare genomförda transformat-

ioner m.m. 

3.3.2. GRANSKA TIDIGARE FÖRRÄTTNINGSAKTER FRÅN DIGITALA ARKI-

VET 

Förutom den eller de fastigheter som berörs av förrättningen bör du även 

granska det material från digitala arkivet som finns att tillgå för angränsande 

fastigheter. 

Det du ska söka efter är information som kan hjälpa till att ge en bild av fas-

tighetsgränser samt eventuella samfällda vägar, servitut och övriga 
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rättigheter. Förutom äldre kartmaterial är även mätprotokoll och mätskisser, 

tekniska beskrivningar och arealbeskrivningar en källa till information. 

Tips! Även i Alfabetiska registret och utredningsregister kan värdefull in-

formation hittas i de fall man behöver forska brett. 

3.4. Utrustning och material 

Inför fältarbetet behöver man se till att den utrustning och det material som 

behövs för fältarbetet finns tillgängligt och är i god ordning. Detta innefattar 

att vid behov och i god tid boka de fordon som behövs för transport samt de 

mätinstrument som ska användas vid fältarbetet. 

Tips! Då instrumentet användas av olika personer kan det vara lämpligt att 

du även genomför en utökad kontroll för att kontrollera inställningarna i 

GNSS-mottagaren och att utrustningens alla tillbehör finns med till fältar-

betet. Vid fältarbetets början gör du en kontrollmätning på en kontrollpunkt 

med välbestämd koordinat. En sådan kontrollpunkt kan anläggas i anslut-

ning till kontoret, alternativt utnyttjas stomnätspunkt eller liknande. 

 

3.4.1. KONTROLL OCH JUSTERING AV MÄTINSTRUMENT 

Före fältarbetet ska mätinstrumentet vara kontrollerat och justerat. Kontroll 

och justering ska utföras enligt rekommendationer av instrumentleverantö-

ren.  

Kontroll och justering utförs regelbundet. Rekommendationen är att det ska 

utföras var tredje månad.  

Kontroll och justering ska även utföras:  

• Före första användning  

• Före varje precisionsmätning  

• Efter längre transporter  

• Efter längre arbetsperioder  

• Efter en längre tids förvaring  

• När temperaturskillnaden mellan aktuell miljö och temperaturen vid den 

senaste utförda kalibreringen är mer än ±10˚C  

 

Mer om kontroll och justering av mätinstrument kan man läsa i:  

HMK – Terrester detaljmätning (2020)  

HMK – Stommätning (2020) 

3.4.2. FÖRBERED NÖDVÄNDIG DOKUMENTATION ATT TA MED 

Det kan vara lämpligt att förbereda en del dokumentation att ta med som 

stöd ut i fält t.ex. ansökan, fång, överenskommelser. En skiss med punkt-

nummer på de punkter som laddats in i fältdator eller minneskort är också 

lämpligt att ta med liksom en kartutskrift att använda som skissunderlag i 

fält. Eventuellt behövs också projekteringsmaterial som åskådliggör plane-

rad infrastruktur inom ett planområde. 

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/terrester-detaljmatning-2020.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/stommatning-2020.pdf
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Ta också med vägkarta eller koordinat till bilnavigeringssystemet för att sä-

kerställa att du hittar fram till förrättningsplatsen. 

3.4.3.  SATELLITPREDIKTION, TÄCKNINGSKARTA FÖR GSM M.M. 

Ett bra verktyg för att planera GNSS-mätning är en satellitprediktion som 

beskriver den teoretiska tillgången på satelliter vid en bestämd plats och tid-

punkt. På SWEPOS webbplats www.swepos.com finns ett planeringsverk-

tyg som förutom tillgången på GPS-, GLONASS- och Galileo-satelliter 

även predikterar ett teoretiskt PDOP. Även instrumenttillverkarna tillhanda-

håller i sina beräkningsprogram satellitprediktioner som fungerar bra. 

Täckningskartor för Telias GSM-nät finns på deras webbplats www.telia.se.  

Med hjälp av dessa kan man skapa sig en uppfattning om det kommer att 

fungera med uppringd nätverks-RTK. 

På SWEPOS webbplats www.swepos.com finns ett kartstöd för att se var 

Swepos referensstationer är lokaliserade. Kartstödet kan användas för att se 

på vilka avstånd man har till Swepos stationerna på förrättningsstället. Med 

längre avstånd till Swepos referensstationer så ökar den förväntande mätosä-

kerheten.  

Schablonvärden på mätosäkerhet kan man läsa mer om i  

HMK – GNSS-baserad detaljmätning i bilaga D 

3.4.4. FÖRBERED OCH KONTROLLERA MÄTUTRUSTNINGEN 

Kontrollera att instrumenten är kompletta med[2] 

• sladdar och antenner 

• prisma och prismastång 

• laddade batterier och reservbatterier. 

Fältdator eller minneskort behöver tankas med nödvändiga data. Läs in en 

fil med de punkter som behövs i fält samt om så önskas en bakgrundskarta. 

3.4.5. INVENTERA BILEN 

Bilen ska alltid inventeras före avfärd för att försäkra dig om att allt som be-

hövs i utrustningsväg finns med till förrättningsstället. Det gäller verktyg 

och annan fast utrustning som t.ex. 

• slägga, grensax och borrmaskin 

• stativ och metallsökare. 

 

Det gäller också förbrukningsmaterial som t.ex. 

• markeringsspik och gränsrör 

• stakläkt och markeringsfärg. 

 

Självklart ska den som använt bilen även sörja för att den återställs i ”lad-

dat” skick när den återlämnas. 

Tips! För att underlätta inventeringen bör en komplett utrustningslista upp-

rättas för varje bil på kontoret. 

http://www.swepos.com/
http://www.telia.se/
https://swepos.lantmateriet.se/services/mapservice.aspx
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/gnss-baserad-detaljmatning-2020.pdf
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3.4.6. SKYDDS- OCH SÄKERHETSUTRUSTNING 

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen [3] skyldig att tillhandahålla nöd-

vändig skyddsutrustning för att ge ett betryggande skydd mot ohälsa eller 

olycksfall. 

I bilen ska det finnas utrustning för att du ska kunna arbeta säkert. Denna 

säkerhetsutrustning ska bestå av: 

• varselväst och varningsskyltar (s.k. tält med texten mätning) 

• brandsläckare, förbandslåda, förstahjälpen kudde eller liknande 

• skyddsglasögon, hörselskydd och arbetshandskar. 

 

En personlig skydds- och säkerhetsutrustning ska också alltid bäras i fält. 

Den ska bestå av: 

• godkända varselkläder och skyddsskor 

• första förband 

• mobiltelefon 

• nödsändare (vid arbete i oländig terräng och vid ensamarbete) 

• flytväst och hjälm (vid eventuell transport med båt eller terrängfordon, 

se även avsnitt 3.4.7 och 3.4.8). 

• skyddsstövlar, skyddskläder och hjälm (vid eventuell motorsågning, se 

även avsnitt 5.5). 

 

Varning! Brister i skydds- och säkerhetsutrustningen kan leda till att du ut-

sätts för livsfara eller risker att skadas allvarligt. Kontrollera därför att ut-

rustningen är komplett och hel. 

OBS! Glöm inte att göra självtest på nödsändaren detta verifierar samtliga 

funktioner i PLB-enheten inklusive kvarvarande batterilivslängd och sända-

rens funktion. Om batteriets utlöpningsdatum (denna information finns på 

nödsändaren) har gått ut så behöver batteriet bytas.  

Mer information finns i användarmanualen. 

  

3.4.7. RIKTLINJER FÖR TRANSPORT MED BÅT 

Dessa rutiner [7] gäller för dig som arbetar med förrättningar eller annat 

arbete som kräver båttransport.  

 

• Vid arbete som kräver båttransport ska du i första hand använda all-

männa transportmedel såsom med färja eller båttaxi.  

• Flytvästar ska finnas på kontoret och användas vid båttransport. De 

flytvästar som används ska vara godkända och kontrollerade.  

• Endast där det inte finns allmänna transportmedel samt efter dialog 

med din chef får privata båtar användas. Säkerställ att båtföraren har 

den erfarenhet och den kunskap som krävs för att kunna framföra bå-

ten.  

https://insikten.lm.se/arbetsstod/fastighetsbildnings-arbetsstod/biblioteket/handbocker-och-handledningar/mbk-handlaggning/?qry=f%C3%A4ltarbete#qry=f%C3%A4ltarbete
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• Om du åker i privat båt - var tydlig med att arbetet kan komma att 

ställas in om det råder hård vind eller om du inte känner dig trygg 

med övriga förhållanden som råder.  

• Undvik att åka i sakägarens båt. Om detta inte går var tydlig till be-

rörda sakägare att det var nödvändigt för att kunna genomföra för-

rättningen.  

• Ombord på båten är du skyldig att följa de hanterings- och skyddsin-

struktioner som gäller samt att använda den personliga skyddsutrust-

ningen (till exempel skyddskläder) som tillhandahålls.  

• Du har även ett ansvar att ta hand om den personliga skyddsutrust-

ning som behövs för arbetet.  

• Om du bedömer att en viss uppgift innebär en omedelbar och allvar-

lig fara för liv och hälsa måste du genast underrätta din chef och 

skyddsombudet om detta.  

• En risk- och konsekvensanalys av arbete som kräver båttransport ska 

göras och uppdateras årligen som en del av den årliga risk-och kon-

sekvensanalysen för fältarbete.  

 

3.4.8. RIKTLINJER FÖR TRANSPORT MED TERRÄNGFORDON 

För transport med terrängfordon gäller följande: 

 
• Vid framförande som förare eller passagerare av terränghjuling 

(ATV) eller terrängskoter ska hjälm alltid bäras.  

• Undantag kan göras då arbete utförs från snöskoter inom ett arbets-

område.  

• Lantmäteriet har beslutat om detta 2015-10-07 och benämns ”Hjälm-

tvång vid färd på skoter och ATV” (beslutsnummer: 2016/2203) [6].  

•  Erforderligt körkort medtages och ska kunna uppvisas vid eventuell 

kontroll.  

• Ha med spade och rep för hjälp vid eventuell fastkörning.  

 

3.4.9. RIKTLINJER FÖR NÄR DU MÖTER DJUR I FÄLT 

Dessa rutiner ska efterföljas vid fältarbete. Dessa rutiner förebygger risker 

med djurmöten i fält. Planera ditt fältarbete genom att ha en dialog med din 

chef. Följande frågor kan vara ett stöd: 

 

• Vilket område kommer du att befinna dig inom?  

• Vilka djur kan det vara möjligt att du möter?  

• Vilka risker kan finnas med de djurmötena?  

• Vilka säkerhetsåtgärder kan du ta?  

• Hur bör du agera om du möter djur i fält?  

• Är det någon speciell utrustning eller klädsel du bör använda?  

• Vid behov: Ta reda på om någon kollega mött djur ute fält tidigare: 

Vilka råd kan du få för att förbereda dig?  
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• Vid behov: Fråga lantbrukare, samebyar och jägare i området om det 

finns betesdjur eller vilda djur inom området. Vilka av djurens bete-

enden bör du vara uppmärksam på?  

• Vid behov: Fråga jägare i området om det planeras jakt på markerna.  

• Gör en avvägning och en riskbedömning tillsammans med din chef: 

innebär fältarbetet att det är lämpligt att du utför dina arbetsuppgifter 

med en kollega?  

• Undvik att ta med dig hund under fältarbete. Vilda djur kan reagera 

negativt vid hundmöten och kan utsätta dig och din hund för fara.  

3.4.10. STYRKA ATT VI ARBETAR ÅT LANTMÄTERIET 

För det ska bli tydligt för sakägare och utomstående att vi arbetar åt Lantmä-

teriet då vi är ute på fältarbete ska de skyddskläder med Lantmäteriets profi-

lering som finns framtagna användas samt våra fordon vara uppmärkta. Det 

kan också vid behov vara bra att kunna visa en bricka eller kort som styrker 

att vi är lantmäteriarbetare, två olika kort finns att beställa via Insikten: 

1. Enklare Passerkort/tjänstekort med namn, bild, och Lantmäteriets logga 

påtryckt. 

2. Kort för digital signering (Smarta kort) med namn, bild och Lantmäteri-

ets logga påtryckt. 

 

3.4.11. INFORMERA OM BETRÄDANDE AV FASTIGHET 

Enligt FBL 4kap 38§ har Lantmäteriets personal och inblandade sakägare 

rätt att beträda annans egendom i den omfattning som behövs för att utföra 

fastighetsbildningsuppdraget. Grundregeln är att i samband med fältarbetet 

informera berörda fastighetsägare om fastigheten behöver beträdas vid t.ex. 

mätarbete. Då det av någon anledning inte gått att kontakta en fastighetsä-

gare vars fastighet beträtts bör ett meddelande lämnas i brevlådan, förtryckta 

vykort bör finnas utskrivna i mätbilen för att finnas till hands vid behov. 

Vykortet kan även lämnas i handen till nyfikna grannar eller icke berörda i 

området.  

På kortet finns bara sparsamt med information för att istället leda läsaren in 

på vår webbsida istället.  

Mer information och hur man beställer nya vykort finns samlade på Insikten 

under ”Genomföra fältarbete”. 

3.5. Ensamarbete 

Ensamarbete kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande och utgör en ut-

ökad säkerhetsrisk. När fältarbetet utförs som ensamarbete finns det därför 

särskilda säkerhetsrutiner som ska tillämpas [4]. 

Nedanstående rutiner ska tillämpas av all personal som utför ensamar-

bete: 

https://insikten.lm.se/arbetsstod/fastighetsbildnings-arbetsstod/handlagga/lantmateriforrattning/bereda-lantmateriforrattning/genomfora-faltarbete/
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• Boka in ditt fältarbete i Outlook och bifoga ett kartutdrag som visar var 

du kommer att befinna dig. Var noga med att din kalender är delad med 

dina kollegor. 

• Meddela din chef när du åker ut på möten, förrättningar och fältarbete 

och ange tiden då du förväntas vara tillbaka.  

• Meddela alltid din chef att du är tillbaka på kontoret genom ett sms, mail 

eller telefonsamtal. Om du blir borta längre än beräknat ska du meddela 

din chef detta.  

• Om det finns en anslagstavla eller liknande på arbetsplatsen ska du no-

tera var (till exempel fastighetsbeteckning) du arbetar. Var noga med att 

radera informationen direkt vid hemkomst.  

• Mobiltelefon ska vara laddad och påslagen under hela arbetspasset.  

• Nödsändare ska medtagas.  

• Parkera alltid bilen väl synlig om någon behöver söka den.  

 

OM OLYCKA ELLER INCIDENT INTRÄFFAR VID ENSAMARBETE 

Om det inträffar en olycka eller incident i samband med ensamarbete gäller 

följande: 

• Vid en mindre allvarlig skada bör du snarast meddela kontoret via mo-

biltelefon. 

• Vid en hotfull situation ska du omedelbart lämna platsen och kontakta 

kontoret, eller vid allvarlig händelse SOS Alarm via 112. 

• Vid allvarlig skada eller allvarligt tillbud ska nödsändare först aktiveras 

och därefter ska du kontakta SOS Alarm via 112. 

 

3.6. Säkerhetsutbildningar 

Enligt arbetsmiljölagen [3] är det arbetsgivarens skyldighet att se till att ar-

betstagaren får utbildning i hur säkert arbete ska utföras i olika riskmiljöer. 

Följande säkerhetsutbildningar finns att tillgå: 

• Arbete på väg 

• Arbete vid järnväg 

• Elsäkerhetsutbildningar 

• Första hjälpen kurs, HLR, ABC 

• Förarbevis för snöskoter samt 4- och 6-hjulingar 

 

Om du saknar nödvändig säkerhetsutbildning för ett uppdrag ska närmaste 

chef tillse att du får den säkerhetsutbildning som behövs. 

Obs! Lantmäteriet har hjälmtvång vid färd på snöskoter och fyrhjuling/ATV. 

Undantag gäller för snöskoter då arbete utförs inom ett arbetsområde. Med 

arbetsområde menas i detta fall en fastighet eller ett mindre begränsat om-

råde. Beträffande Fyrhjuling/ATV gäller inga undantag utan hjälm ska all-

tid bäras vid färd på dessa fordon. 
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Obs! Tänk på att högsta tillåtna totalvikt för bil + släp är 3500 kg med B- 

körkort. Högre totalvikt kräver B96- eller BE-behörighet.  

Ett hjälpmedel för att göra en kontroll på totalvikten för bil med släpvagn är 

släpvagnskalkylatorn på transportstyrelsens hemsida. 

  

https://slpvkalk.transportstyrelsen.se/extweb/Slapvagnskalkylator/Slapvagnskalkylator.aspx
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4. Kompletterande förberedelsearbete inför fältar-

bete inom detaljplanelagt område 

Fältarbetet inom detaljplanelagt område föregås vanligtvis av ett mer eller 

mindre omfattande tolknings- och konstruktionsarbete där utgångsmaterialet 

ofta behöver bearbetas på något sätt för att kunna användas. Dessutom finns 

det ofta ett antal olika aktörer som har intressen inom detaljplanområdet, 

vilket måste beaktas. 

I detta kapitel beskrivs de kompletterande åtgärder som behöver vidtas inför 

ett fältarbete inom detaljplanelagt område, utöver de allmänna åtgärder som 

beskrivs i kapitel 3. 

4.1. Samspel med utomstående aktörer 

För att undvika att missförstånd sker i samband med exploateringen av plan-

området är det viktigt att du redan från början skaffar dig en uppfattning om 

vilka aktörer som är verksamma inom planområdet. 

Exempel på olika utomstående aktörer kan vara: 

• Projektörer 

• Ledningshavare 

• Kommunen och dess olika förvaltningar 

• Byggföretag 

 

En god kontakt med utomstående aktörer kan spara in både arbete och kost-

nader för alla parter, t.ex. så att vi inte markerar gränserna innan schaktning 

eller att någon bygger efter fel underlag så att vägar, belysningsstolpar m.m. 

hamnar på fel ställe i förhållande till fastighetsgränserna. 

4.2. Införskaffa digital eller analog plan 

Planmaterialet levereras vanligen i digital form från kommunen. Det före-

kommer också att planen framställs och levereras av en konsult. Det kan 

ibland vara nödvändigt att konvertera filen till ett filformat som karthante-

ringsprogrammet stödjer. Om planen levererats i ett annat koordinatsystem 

än det som gäller i aktuellt område måste en transformation utföras för att 

transformera planen till det aktuella koordinatsystemet. Sådan transformat-

ion kan utföras antingen direkt i karhanteringsprogrammet eller i ett fri-

stående program. 

Analoga planer förekommer, även om det är mindre vanligt idag. En analog 

plan kan digitaliseras via digitaliseringsbord eller genom att den skannas 

och sparas i lämpligt filformat. Filen måste sedan georefereras. 

Om planen levererats i ett okänt koordinatsystem eller har skannats från en 

analog plankarta måste en inpassning utföras för att få planen till rätt koor-

dinatsystem. Detta görs med hjälp av ett antal koordinatsatta passpunkter i 

karthanteringsprogrammet eller i ett fristående program. Vid inpassningen 

är det noga att planen inte skalförändras. Därför ska en unitär 
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transformation användas. Dessutom bör om möjligt hela planen tolkas sam-

tidigt för att man ska undvika problem vid framtida fastighetsbildningar 

inom planen. 

Den unitära transformationen fungerar så att materialet flyttas och vrids ut-

ifrån passpunkterna utan att skalan förändras. 

Obs! Vid arbete med digitaliserad analog plan måste man vara medveten att 

det är en avbildning man jobbar med. Det är fortfarande originalet, den 

analoga planen som är gällande. 

Obs! Det är viktigt att alla inblandade aktörer använder samma transform-

ationssamband så att inte vissa aktörer använder egenskapade inpassnings-

lösningar. 

4.3. Plantolkning 

Läget för de nya gränserna kan tolkas fram genom att man läser in planen i 

karthanteringsprogrammet så att den åskådliggörs tillsammans med ett ut-

checkat område från GDB. Exempel på relevant information från planen är 

plangräns, användningsgräns, egenskapsgräns, illustrationslinjer, genomfö-

randebeskrivning, utfartsregler och största/minsta tomtstorlek. Från den tol-

kade planen konstruerar man de nya fastighetsgränserna mot användnings-

gränserna. 

Det kan ibland vara nödvändigt att kontakta planförfattaren för komplette-

rande upplysningar angående vändplaner, kurvradier m.m. 

4.3.1. EVENTUELL KOMPLETTERANDE FASTIGHETSUTREDNING 

Om det i samband med plantolkningen framkommer att t.ex. gällande fastig-

hetsgränser inte stämmer mellan olika underlag kan en kompletterande fas-

tighetsutredning behöva genomföras. Det innebär att berörda förrättningsak-

ter ska gås igenom för att man ska kunna fastställa fastigheternas läge och 

lokaliseringen av olika rättigheter. I vissa fall kan det även krävas att man 

åker ut i fält för att komplettera den information som finns angående grän-

ser, stenmurar m.m. 
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5. Det praktiska fältarbetet 

Det praktiska fältarbetet innehåller ett stort antal olika moment. Den som ut-

för fältarbetet ska behärska såväl samspelet med sakägarna som förstå ut-

stakningens och markeringens innebörd förfastighetsbildningen. Den som 

utför fältarbetet ska också kunna hantera den tekniska utrustningen som be-

hövs för att utföra uppdraget. 

Obs! Då sakägare hjälper till med hantlangning, röjning m.m. vid fältarbe-

tet är det viktigt att påtala för denna om brister i säkerhetsutrustningen upp-

täcks eller om arbetet utförs på ett felaktigt sätt. Underlåter man detta så 

kan man i händelse av skada bli anmäld för vållande i enighet med brotts-

balken. Vi har inte något arbetsmiljöansvar för sakägare som inte hörsam-

mar vår anmärkning på säkerhetsutrustning och utförandet av arbetet. Se 

även avsnitt 5.5. 

5.1. Ankomst till förrättningsplatsen 

Direkt efter ankomsten till förrättningsplatsen ska du skaffa dig en överblick 

över förrättningsplatsen och vilka som är närvarande. Efter presentationen 

ska du identifiera vilka av de närvarande som är sakägare eller övrigt be-

rörda. Ta in eventuella fullmakter och kompletterande underskrifter. Håll en 

kort genomgång av vad som ska göras och berätta hur arbetet kommer att 

läggas upp. 

I det här skedet kan det också vara lämpligt att tillsammans med sakägarna 

gemensamt vandra runt på förrättningsplatsen så att de får möjlighet att visa 

på återfunna gränsmarkeringar samt hur de har tänkt sig resultatet av förrätt-

ningen. 

Obs! Vid arbete på eller vid trafikerad väg ska godkänd skyltning utföras 

för att påkalla trafikanternas uppmärksamhet. 

5.1.1. TILLÄGGSYRKANDEN I FÄLT 

Förutsättningarna på förrättningsplatsen kan ibland kräva åtgärder utöver 

vad som ingår i ansökan. Exempel på sådana åtgärder kan vara fastighetsbe-

stämning, servitutsbildning och/eller ändrad gränsdragning. 

Obs! För preciseringar och nya yrkanden i förrättningsärende, se 4 kap. 8 § 

Handbok FBL. 

5.2. Tekniska åtgärder 

I detta avsnitt beskrivs de olika tekniska åtgärder som kan bli aktuella i det 

praktiska fältarbetet. 

5.2.1. SÖKA BEFINTLIGA GRÄNSER 

Befintliga gränspunkter av nyare datum brukar det inte vara något större 

problem att identifiera i de fall standardiserade gränsrör med röd krage har 

använts. Betydligt svårare kan det vara att identifiera äldre 
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gränsmarkeringar då många olika markeringstyper har använts genom åren. 

Nedan följer en lista med olika slags gränsmarkeringar som har använts: 

• Rör av olika material och i olika dimensioner 

• Gränsrösen, råstenar och visare 

• Dubbar, borrstål och armeringsjärn 

• Spikar 

• Träpålar och stolpar 

• Gjutningar av olika slag 

• Hål i sten, berg, gjutning m.m. 

 

Dessutom kan bläckor huggna i träd, färgmarkeringar, gärdsgårdar, tagg-

trådsstängsel, diken och återutsatta gränsmarkeringar utan rättsverkan vara 

till hjälp då gränserna är oklara. 

5.2.2. UTSTAKNING AV GRÄNS 

Vid utstakning bör den tänkta gränsen först stakas ut med stakkäppar för att 

man ska kunna få en överblick över den tänkta fastighetsbildningen. Utifrån 

detta kan sedan olika lösningar diskuteras och eventuella justeringar göras, 

innan gränsens läge fastställs definitivt. Om vatten och avlopp redan finns 

framdraget måste hänsyn tas till anslutningspunkterna så att dessa hamnar 

på rätt sida om den nya fastighetsgränsen. Tänk på att även ta hänsyn till ter-

rängen när en ny gräns ska stakas ut t.ex. genom att förlägga gränsen så att 

den naturligt sammanfaller med olika terrängtyper, nivåskillnader m.m. 

Obs! Sakägaren är ofta ovan att utforma tomter. Det är därför viktigt att ge 

stöd och råd för att uppnå ett bra resultat och god förståelse. 

5.2.3. MARKERING AV GRÄNS 

En laga utmärkning av gräns ska utföras på sådant sätt att den blir varaktig 

samt lätt att känna igen och återfinna. Dessutom ska den vara utförd så att 

den inte onödigtvis riskerar att skadas eller orsaka skada på människor, djur 

eller egendom. Dess läge ska också i framtiden, i händelse av att ha förkom-

mit, gå att rekonstruera. Gränsens läge ska markeras med godkänt marke-

ringsmaterial, alternativt kan befintlig varaktig markering eller bestående 

naturlig gräns användas. Det kan ibland finnas behov av att markera extra 

punkter på en gränslinje för att uppnå förståelsekravet, t.ex. vid långa grän-

ser eller vid kuperad terräng. 

Som godkänt markeringsmaterial räknas de olika typer av markeringsrör 

och markeringsspikar som köps in vi centralt upphandlat ramavtal, gemen-

samt för markeringsrören är att dom ska vara försedda med förstärkt rödmå-

lad topp. I undantagsfall kan även träpåle användas (se figur 5). 
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Figur 5 Gränsrör med förstärkt rödmålad topp, markeringsspik samt en träpåle utsågad ur senvuxen 
gran. 

 

 

Gränsmarkeringen bör sedan göras lätt att hitta, t.ex. genom en rödmålad 

stakläkt eller huggen slana. 

Ibland finns det av olika skäl inte möjlighet att markera en gräns i alla dess 

brytpunkter. Det kan då vara lämpligt att använda sig av excentrisk gräns-

markering, dvs. att en markerad punkt visar gränsens riktning. Exempel på 

när excentrisk markering kan vara lämpligt är: 

• När gräns förläggs i vägmitt, dike eller vattendrag 

• Vid gräns mot strandlinje, eller annat ställe där det inte är möjligt eller är 

olämpligt att markera gränspunkten 

• När ny gräns ska anslutas till gräns med osäkert läge (se 5.2.5). 

 

I de fall den omarkerade gränspunkten eller den naturliga gränsen kan koor-

dinatsättas, med samma kvalitet som nya inmätta gränspunkter, redovisas 

gränspunkten samt avståndet mellan denna och den excentriska gränsmarke-

ringen på kartan (se figur 5). 

För inköp av godkänt markeringsmaterial ska gällande ramavtal användas. 

Obs! En gränsmarkering för fastighetsgräns bör ha en varaktighet på minst 

40 år. [5] 
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Figur 6 Ett mått har angetts mellan excentrisk gränsmarkering (145535) och inmätt strandlinje, där 
en omarkerad gränspunkt konstruerats (145536). 

 

Obs! Vid markering är det som tidigare nämnts viktigt att vara uppmärksam 

på eventuell nedgrävd infrastruktur. Tecken på att sådan kan finnas i områ-

det är: 

• Belysningsstolpar och elskåp 

• Distanspålar med mått 

• Kablar som går ned i marken från luftledningsstolpar. 

5.2.4. FASTIGHETSBESTÄMNING 

I vissa fall kan en fastighetsgräns som berörs i förrättningen ha ett så oklart 

läge att den behöver fastighetsbestämmas. Fastighetsbestämning ska utföras 

när: 

• Fastighetsbildningen gäller bostadsfastighet och gränsernas läge är 

oklara, om det inte är uppenbart obehövligt – exempelvis när det gäller 

större bostadsfastigheter med flera ägoslag på landsbygden, se 5.2.5. Där 

gäller kravet på fastighetsbestämning den del av fastigheten som är att 

räkna som bostadsdel, se figur 7. För att ansluta en bostadsfastighet mot 

samfälld väg finns särskilda förhållningssätt, se avsnitt 5.2.6. 

• Ny gräns ska ansluta mot en ej i laga ordning bestämd gräns, t.ex. när en 

gräns tillkommit vid avsöndring, om det inte är uppenbart obehövligt - 

exempelvis när en avsöndringsgräns är välhävdad och i överensstäm-

melse med överlåtelsehandlingen. 

• Ny gräns ska ansluta mot gräns med oklart läge i tätbebyggt område el-

ler andra situationer där gränsens mer exakta läge har stor betydelse. 

I tveksamma fall är det alltid bra att ta en dialog med sakägarna och förklara 

nyttan av att fastighetsbestämma en gräns. 
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Figur 7 Bilden visar vad som menas med bostadsdel på en större bostadsfastighet med flera ägoslag 
på landsbygden, dvs. var kravet finns på fastighetsbestämning vid oklara gränser enligt 5.2.4. 

 

5.2.5. ANSLUTA NY GRÄNS MOT GRÄNS MED OKLART LÄGE 

I de fall där en ny gräns ansluter mot en gräns med oklart läge kan ytterli-

gare en gränspunkt användas för att visa riktningen mot den oklara gränslin-

jen enligt figur 2. Denna metod kan användas på fastighetsgränser som av-

gränsar fastigheter med lägre markvärde t.ex. jord- och skogsbruksmark 

samt jämförbar mark på större bostadsfastigheter med flera ägoslag på 

landsbygden. Det är viktigt att vara tydlig gentemot sakägaren vad som gäl-

ler i dessa fall, denne måste förstå innebörden av den excentriskt placerade 

gränsmarkeringen både på marken och hur det redovisas på kartan. Det ska 

därför också klart framgå av handlingarna att gränspunkten (145568) har en 

excentrisk funktion och motivet till det. Då den omarkerade gränspunkten i 

dessa fall inte kan koordinatbestämmas ska den redovisas med en littera på 

kartan (se figur 8).  
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Figur 8 Ny gräns ansluter mot befintlig gräns med oklart läge. En gränspunkt (145568) på raklinjen 
markeras och ges en excentrisk funktion för att ange den nya gränsens riktning mot befintlig gräns. I 
gränsernas skärningspunkt anges en punkt a. Observera att ingen form av måttsättning mellan 
145568 och den punkten a får anges när gränsen som den nya gränsen ansluter mot är oklar. Punkten 
a är inte koordinatbestämd och ska därmed inte checkas in i GDB-alfa.  

 

5.2.6. ANSLUTA BOSTADSFASTIGHET MOT SAMFÄLLD VÄG 

I de fall där en fastighetsgräns för en bostadsfastighet kommer att ansluta 

mot en samfälld väg där samfällighetens exakta läge inte är klart finns två 

olika lösningar då fastighetsbestämning kan undvikas. 

1. Lämna ett område av stamfastigheten kvar att gränsa mot den samfällda 

vägen så att bostadsfastighetens gräns kan markeras utan att riskera att den 

inkräktar på den samfällda vägmarken, se figur 9. Se också 1.1 ”Entydig-

het”, delavsnittet Väg, vägområde, Tomtmark (inkl. tomtmark till större bo-

stadsfastighet med flera ägoslag) gränsar mot väg. 

2. Finns en befintlig väg anlagd på det samfällda vägområdet och dess läge 

högst sannolikt överensstämmer med den samfällda vägens redovisning i 

karta och i handlingar kan bostadsfastighetens gräns läggas (markerad eller 

omarkerad och eventuellt excentriskt markerad) där samfällighetens gräns 

kan antas ligga se figur 10. 
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Figur 9 Ett område av stamfastigheten lämnas kvar mellan styckningslotten och den samfällda vägen. 

 

Figur 10 Styckningslottens gräns läggs (markerad alternativt omarkerad med hänvisning till en mar-
kerad gränspunkt som även ges en excentrisk funktion) där den samfällda vägens gräns bedöms ligga. 

 

5.2.7. SÄRSKILD GRÄNSUTMÄRKNING 

Genom förrättningsåtgärden särskild gränsutmärkning (SÄRGUT) kan fas-

tigheters befintliga gränser märkas ut med nya markeringar. En förutsättning 

för att tillämpa åtgärden är att gränserna är tillkomna i laga ordning och 

rättsligt entydiga och därmed inte är möjliga att fastighetsbestämma. 
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Särskild gränsutmärkning kan ske: 

1. när tidigare gränsmärken behöver ersättas med nya 

2. när det finns behov av att komplettera utmärkningen i befintliga gränslin-

jer 

3. för att märka ut tidigare omarkerade gränspunkter. 

Det är i samtliga tre fall även möjligt att sätta ut gränsmärken i form av för-

säkringsmarkeringar i de fall där det av någon anledning inte är möjligt att 

markera i en gränslinje. Detta förfarande kan tillämpas t.ex. när en gräns ska 

säkras inför en anläggningsåtgärd av något slag. 

Särskild gränsutmärkning kan endast ske av fastighetsgränser, dvs. inte av 

gränser för servitutsupplåtelser. 

Figur 11 Ett gränsmärke som tidigare har varit markerat i laga ordning men förkommit kan ersättas 

med nytt (Grön ring). En tidigare omarkerad gränspunkt kan med hjälp av särskild gränsutmärkning 
markeras (Lila Ring). Det är möjligt att utföra kompletterande utmärkningar på en gränslinje (Röda 
ringar). Det är också möjligt att kompletteringsutmärka med rättsverkan m.h.a försäkringspunkter 
(FMK) i samband med t.ex. anläggningsåtgärder (Blå ring). 

 

5.3. Mätning 

Den som utför mätning ska vara väl förtrogen med den utrustning och de 

mätmetoder som används vid fältarbetet. 

5.3.1. PLANERA INMÄTNINGEN 

Det är viktigt att lägga upp en plan för hur mätningen ska genomföras. Börja 

med att inventera vad som behöver mätas in. Nedanstående lista kan fungera 

som en fingervisning på vad som oftast blir aktuellt att mäta in: 

• Alla nya gränsmarkeringar 

• Detaljer som är relevanta för nybildning av servitut 

• Äldre ej koordinatbestämda gränsmarkeringar, som behövs för att an-

sluta en ny gräns 

• Lokalt koordinatbestämda gränsmarkeringar för att kunna transformera 

till gällande koordinatsystem (mäts med GNSS) 

• Diken, murar och staket i gränsens sträckning 
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• Väganslutning till fastighet 

• Brunnar och anslutningspunkter för vatten och avlopp 

• Alla byggnader som är relevanta för fastighetsbildningen och kartredo-

visningen 

• Eventuella detaljer som redovisas på äldre kartmaterial som behövs för 

att kunna passa in samfälligheter m.m. 

Försök hitta en arbetsordning där tiden utnyttjas optimalt. Rekognosera 

lämpliga platser för uppställning av totalstation där varje uppställning kan 

utnyttjas optimalt. Genom att använda en fri stationsuppställning ges stor 

möjlighet att hitta optimala uppställningsplatser som spar tid. 

5.3.2. VAL AV MÄTMETOD 

Valet av mätmetod påverkas av en rad olika faktorer: 

• Finns det tillgång till stomnät eller mätpunkter för totalstationsetable-

ring? 

• Förhållanden som råder på förrättningsplatsen 

o Tät skog innebär att det kan bli svårt med GNSS-mätning 

o Öppen mark innebär bra förhållanden för GNSS-mätning 

• Finns det GSM-täckning och kommer uppringd nätverks-RTK att fun-

gera? 

 

Tips! Ofta kan en kombination av totalstationsmätning och GNSS- mätning 

vara det effektivaste valet. 

5.3.3. GNSS-MÄTNING 

Vid GNSS-mätning är normalfallet att nätverks-RTK används. Ibland kan 

dock förhållandena på förrättningsplatsen göra att någon annan metod kan 

behöva användas. Exempel på andra metoder är DGNSS och RTK- mätning 

mot egen referensstation med radiolänk [2]. 

Obs! Vänta alltid med att starta mätningen tills antalet satelliter visas i dis-

playen och rovern erhållit en absolutposition. 

5.3.4. TOTALSTATIONSMÄTNING 

Totalstation kan användas både när man har tillgång till kända punkter t.ex. 

stomnät eller som komplement till GNSS-mätning. Totalstationen etableras 

då med hjälp av punkter som mäts in med GNSS vilket ger möjlighet till ef-

fektiva uppställningar som kan anpassas utifrån vad som behöver mätas. 

5.3.5. KODNING AV MÄTNINGEN 

För att man ska kunna hålla reda på vad som mätts in i fält bör varje inmätt 

punkt ges en punktkod som beskriver vilken detalj den representerar. 

För att skapa linjer kan instrumentets funktion för linjemätning användas 

tillsammans med punktkoden. Detta fungerar dock bara om mätdatat ska 

processas i en programvara för mätdatahantering och inte om endast koordi-

natfil exporteras direkt från instrument. 
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Tips! Information om kodlistor och manualer för instrumenten hittar du på 

Insikten på sidan för Fältarbete. 

5.3.6. ANVÄNDBARA FUNKTIONER 

I fältdatorn finns en mängd beräkningsfunktioner som underlättar arbetet i 

fält. Dessa beräkningar ryms under begreppet COGO- beräkningar och kan 

t.ex. vara: 

• Beräkna areal 

• Beräkna dold punkt 

• Beräkna avstånd mellan två objekt 

• Beräkna en skärningspunkt mellan två definierade linjer 

 

Obs! Det är här viktigt att tänka på att noggrannheten på utgångspunkterna 

avgör de beräknade punkternas eller arealernas noggrannhet. 

5.3.7. MÄTFÖRHÅLLANDEN OCH PRAKTISKA RÅD VID GNSS-MÄTNING  

Vid GNSS-mätning finns det ett antal olika inställningar som du kan an-

vända för att anpassa GNSS-mottagaren för rådande förhållanden: 

• Elevationsvinkeln. När tillgången på satelliter är god kan elevationsvin-

keln höjas något för att utesluta lågt liggande satelliter. Vid dålig till-

gång på satelliter kan istället elevationsvinkeln sänkas så att någon extra 

satellit eventuellt kan tillföras beräkningen. Lägsta elevation för att an-

vända enskilda satelliter är cirka 10 till 15 grader och rekommendat-

ionen är att inte gå under detta.  

• Dop-värde, här eftersträvar man en så lågt värde som möjligt, rekom-

mendationen är att värdet är under 4 under mättiden. Skog och byggna-

der kan påverka P-dop värdet som är mottagarens placering och G-dop 

värdet som är satelliternas geometri i förhållandet till mottagaren. Man 

kan läsa mer om faktorer som påverkar lägesosäkerhet i HMK-GNSS-

baserad detaljmätning- Mätosäkerhet vid GNSS-baserad detalj-mätning 

tabell 2.2  

• Inaktivera enstaka satelliter. I mottagaren finns möjlighet att plocka bort 

en eller flera satelliter från beräkningen. 

• Välj mellan att kombinera GPS, GLONASS och Galileo eller att bara 

använda GPS. Man bör även se upp med flervägsfel som kan uppstå när 

satellitsignalerna studsar på höga objekt eller plana ytor såsom glasfa-

sad, vatten, asfalterade ytor då det kan ge ökad mätosäkerhet.  

• Elektromagnetiska störningar kan förekomma under kraftledningar, mo-

bilmaster, radarstationer med mera. Dessa kan ge ökad mätosäkerhet.  

 

 

Det finns också andra åtgärder du kan vidta för att förbättra förutsättning-

arna för ett bra mätresultat: 

• Sikt röj. Ibland kan det räcka att klippa bort enstaka grenar för att få en 

bättre sattelitkontakt. 

https://insikten.lm.se/arbetsstod/fastighetsbildnings-arbetsstod/biblioteket/handbocker-och-handledningar/utfora-lantmateriforrattning/ea-faltarbete
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/gnss-baserad-detaljmatning-2020.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/hmk/handbocker/gnss-baserad-detaljmatning-2020.pdf
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• Stånghöjden. Det är inte alltid som en 2 m stång är det optimala. Kanske 

går det bättre genom att sänka eller höja antennhöjden något. 

 

Obs! Tänk på att en hög stånghöjd ger sämre centreringsnoggrannhet. 

Jonosfärsaktivitetens påverkan är en felkälla som varierar över tiden. På 

SWEPOS webbplats www.swepos.com finns en jonosfärsmonitor som föru-

tom att visa aktuell jonosfärspåverkan även ger en möjlighet att söka bakåt i 

tiden. 

Varning! Stor jonosfärspåverkan kan innebära att mätningarna har låg till-

förlitlighet och det är mycket svårt att få fixlösning. 

5.3.8. LOKAL INPASSNING (BESTÄM KOORDINATSYSTEM) 

Lokal inpassning kan med fördel användas vid GNSS-mätning i områden 

där tidigare mätningar utförts i lokala koordinatsystem. Detta kan exempel-

vis vara användbart för att hitta läget på förkomna gränsmarkeringar eller 

för att sätta ut punkter på linjen mellan sådana gränspunkter i det lokala ko-

ordinatsystemet. En förutsättning är att koordinater på punkterna finns med i 

fält samt att några av dem återfinns i terrängen och kan användas till inpass-

ningen. 

5.4. Kontroller vid mätning 

Vid all mätning ska kontroller användas för att garantera kvalitén på mätre-

sultaten. Nedan beskrivs hur kontroller ska genomföras både för GNSS och 

vid totalstationsmätning. 

5.4.1. KONTROLLERA GNSS-MÄTNINGARNA 

Mätning med GNSS ska kvalitetssäkras genom dubbelmätning med minst 

två tidsseparerade fixlösningar. 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkringen ska vara en integrerad del i den dagliga mätningen. Av-

sikten är att upptäcka grova fel, tillfälliga fel, handhavandefel, kända felkäl-

lor vid GNSS-mätning m.m. Kvalitetssäkring av GNSS-mätning ska göras 

enligt följande steg. 

1. Inmätning av nya punkter 

Gör medeltalsbildning av minst 15 positioner för alla viktiga punkter, såsom 

gränspunkter och punkter för totalstationsetablering. 

2. Kontrollmätning av alla viktiga punkter, såsom gränspunkter och 

punkter för totalstationsetablering 

Alla punkter ska kontrollmätas med ny fixlösning som skiljer sig i tid från 

fixlösning 1, tidsfönstret bör vara minst 5 minuter vid planbestämning och 

minst 15 minuter vid höjdbestämning. Tidsseparationen bör ökas när PDOP 

eller avståndet till referensstationerna ökar.  

Gör så här: 

http://www.swepos.com/
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• Vänta en stund, minst 5–15 minuter bör förflyta (andra arbetsuppgifter 

bör naturligtvis utföras under denna tid), och ominitialisera mottagaren. 

• När ny fixlösning erhållits mäts punkten in på nytt med medeltalsbild-

ning av minst 15 positioner. 

• De båda mätningarna jämförs och får ej avvika från varandra mer än to-

leranserna angivna nedan. 

• De definitiva koordinaterna är medeltalet av minst två medeltalsbildade 

mätningar. Många fältdatorer medeltalsbildar två mätningar utifrån 

ställda kriterier om samma punktnummer används vid de två mätning-

arna. 

Syftet med dubbelmätning som kontrollmetod är att få minst två oberoende 

mätningar på varje viktig punkt. Om skillnad på koordinater blir för stor 

ska du göra ytterligare en mätning tills skillnaden blir acceptabel. Se tole-

ranser nedan. 

Toleranser vid dubbelmätning av punkter vid GNSS-mätning 

Toleranserna är anpassade till basnivåkraven i Basnivåer vid förrättnings-

mätning (LMV Rapport 2002:4, tabell 1). 

• I city-, hyreshus-, kedjehus- och radhusområden är basnivåkravet 0,03 

m. För att kunna uppfylla kravet krävs att antennstöd används. Ommät-

ning ska göras om den radiella differensen (planläget) mellan mätning-

arna överskrider 0,06 m. 

• I övriga områden inom och utom stomnät är basnivåkravet ≤ 0,05 m. 

Ommätning ska göras om den radiella differensen (planläget) mellan 

mätningarna överskrider 0,10 m. 

• I områden med mark för jord- och skogsbruksändamål är basnivåkravet 

≤ 0,5 m. Ommätning ska göras om den radiella differensen (planläget) 

mellan mätningarna överskrider 1,0 m. 

 

Obs! Den definitiva koordinaten ska vara medeltalet av två oberoende mät-

ningar som ligger inom ovanstående toleranser. 

5.4.2. KONTROLLERA TOTALSTATIONSMÄTNINGEN 

Det är viktigt att arbeta med kontroller i samband med totalstationsmätning 

för att undvika fel i mätresultaten. Kontrollerna ska utföras i flera steg och 

löpande under arbetet: 

Kontroller vid stationsetablering 

• Kontrollera längdavvikelser mot bakåtobjekten 

• Kontrollera punktmedelfelet vid stationsetableringen 

Längdavvikelser och punktmedelfel beror sannolikt på utgångspunkternas 

kvalitet. 

Kontroller under mätning 

• Kontrollmät befintliga detaljer, t.ex. gränspunkter 

• Mät in kontrollpunkter vid användning av piképunkter i ”flygande tåg” 

(se figur 12) 
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Kontroller innan mätningen avslutas 

• Utför återmätning, t.ex. mot använt bakåtobjekt 

• Anslut långt tåg mot punkt med känd koordinat 

 
Figur 12 Exempel på hur kontrollpunkter ska användas för att kontrollera piképunkterna i ett fly-
gande tåg[5]. 

 

5.5. Förtydligande av gräns 

En ny gräns kan behöva förtydligas av två orsaker, antingen för att uppnå 

förståelsekravet, dvs. att berörda sakägare vid beslutstillfället ska förstå vad 

åtgärden innebär på marken, eller för att det är ett önskemål från sakägaren 

om t.ex. uppröjning av en rågång. I det senare fallet är det en åtgärd som 

sakägaren betalar extra för att få utförd (p.g.a. att det överstiger lägstanivån 

enligt Basnivåer vid förrättningsmätning). 

Förtydligande av gräns ska utföras på ett eller flera av följande sätt: 

• Snitsling 

• Stakläkt, rågångskäppar, huggna slanor. 

• Röjning av rågång 

• Försäkringsmarkering 

 

Även de befintliga gränserna kan behöva förtydligas för att sakägaren ska 

kunna förstå vad resultatet av förrättningen innebär på marken. 

Obs! Personal på division fastighetsbildning ska inte använda motor- och 

röjsågar i tjänsten, utan när sådan utrustning krävs ska behörig personal 

anlitas. Tidsbegränsad dispens från detta kan ges av närmaste chef, läs mer 

här.  

https://insikten.lm.se/globalassets/verksamhetsstyrning/styrande-information/planera-strategiskt/beslut/2014/2014_2153.pdf
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6.  Åtgärder efter fältarbete 

Med åtgärder efter fältarbete menas de steg som behövs för att få data från 

mätningarna i fält att bli användbar information till teknisk beskrivning och 

förrättningskarta. Det handlar också om att dokumentera vad som utförts vid 

fältarbetet på ett riktigt sätt. 

6.1. Dokumentera fältarbetet 

Fältarbetet och resultatet som erhållits ska dokumenteras och kvalitetsmär-

kas för att man vid ett senare tillfälle ska kunna gå tillbaka och skapa sig en 

uppfattning om hur fältarbetet utförts. 

6.1.1. DAGBOKSHANTERING 

Efter fältarbetet är det viktigt att dokumentera i Trossens digitala dagbok 

vad som skett och vilka som varit på plats. Följande saker ska skrivas in i 

dagboken: 

• Datum för fältarbetet samt vem som ansvarat för mätning 

• Vilka sakägare som deltagit vid fältarbetet 

• Eventuella överenskommelser samt annan relevant information om vad 

som skett inom ramen för fältarbetet 

6.1.2. KVALITETSMÄRKNING AV INMÄTTA DETALJER 

För alla nyskapade detaljer ska ursprung och kvalitet anges. Ursprung är 

den mätmetod som använts t.ex. Nätverks-RTK och kvalitet är punktens 

noggrannhet, t.ex. 0,05 m. Nyskapade detaljer ska också märkas med vilket 

koordinatsystem som använts vid skapandet. 

Obs! När inmätningen skett med totalstation som är etablerad utifrån 

bakåtobjekt mätta med Nätverks-RTK ska ursprunget sättas till Nätverks-

RTK. 

6.2. Import av fältdata till karthanteringsprogrammet 

För att man ska kunna arbeta vidare med fältdatat i karthanteringsprogram-

met måste fältdatat först importeras och i vissa fall också beräknas. Mätdata 

kan antingen konverteras till en färdig koordinatfil (.k-fil) direkt i fältdatorn 

innan importen sker till karthanteringsprogrammet eller importeras för att 

beräknas i karthanteringsprogrammet eller i ett separat beräkningsprogram. 

6.3. Reservera gränspunkter 

Under fältarbetet kan med fördel tillfälliga punktnummer användas. Senare, 

när materialet till förrättningskartan är färdigt och man vet hur många gräns-

punkter som används ska varje gränspunkt tilldelas ett unikt punktnummer. 

Rutinen för att säkerställa unika punktnummer innebär att man för varje 

kommun har en lista med löpande punktnumrering och att man i denna re-

serverar de första lediga punkterna i nummerserien. Denna lista förs 
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kommunvis och i ett Excel-ark på formen kommunkod*detaljtyp*löpnum-

mer, t.ex. 1382*GRÄ*45550. 

6.4. Redigering av kartmaterialet 

När resultatet av mätningarna är importerade till karthanteringsprogrammet 

och åskådliggörs tillsammans med det utcheckade kartmaterialet från GDB 

får man en god överblick över de inmätta detaljernas lägen. Nu återstår van-

ligen att rätta upp fastighetsgränser mot de inmätta gränspunkterna samt att 

konstruera de detaljer som ska finnas med på förrättningskartan. 

6.4.1. RÄTTNING AV GRÄNSER 

I GDB ligger många fastighetsgränser lagrade med låg noggrannhet. När 

gränspunkter mäts in i samband med fältarbetet måste således gränsen i 

kartmaterialet flyttas till de inmätta gränspunkternas läge. 

I de fall där man skurit in en gränspunkt på en linje med hjälp av koordina-

ter på linjens ändpunkter ska den nyutsatta gränspunktens läge räknas in på 

linjen. Detta för att man inte ska få oönskade brytpunkter på gränslinjen. 

Observera att detta bara gäller om avvikelsen från gränslinjen ligger inom 

den lägeskvalitet som gäller enligt de tekniska kvalitetskrav som anges i 

Basnivåer vid förrättningsmätning (se tabell 1). Skulle avvikelsen vara 

större än gällande lägeskvalitet finns två alternativa vägar att gå: 

• markeringen läggs in som excentrisk punkt 

• återbesök på förrättningsplatsen och korrigering av punkten i fält. 

 

Tips! Ta som rutin att alltid checka in rättningar direkt när du gör dem och 

inte vänta till förrättningen ska införas. 

6.4.2. KONSTRUKTION AV DETALJER TILL KARTA 

I karthanteringsprogrammen finns ett antal verktyg som används för att kon-

struera kartdetaljer utifrån data från fältmätningen. Exempel på vad som kan 

utföras med konstruktionsåtgärder är: 

• Sammanbinda vägar, strandlinjer och byggnader till linjer 

• Parallellflytta vägkanter för att få korrekta vägbredder 

• Konstruera servitut och rättigheters utbredning 

• Utföra fastighetsbildningsåtgärderna i kartan 

6.5. Slutgiltig avstämning med förrättningslantmätare 

När fältarbetet är utfört ska det i det här läget ske en slutgiltig avstämning 

med förrättningslantmätaren. 

Ge en kort resumé över hur arbetet i fält gått och besvara följande frågor: 

• vad blev resultatet? 

• har det krävts åtgärder utöver vad som det ansökts om? hur har dessa åt-

gärder i så fall utförts? 
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