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Handledningarna framtagna inom Enhetligt arbetssätt är styrande 

enligt 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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1 Inledning 

Det handläggningssystem som handledningen hänvisar till är GEOSECMA 

Lantmäteri. 

Handledningen gäller inte i sin helhet för omarronderingsförrättningar. 

För omarronderingsförrättningar gäller dock att förrättningskartan visar 

den nya fastighetsindelningen. 

 

 

 

2 När ska man göra en förrättningskarta? 

I en lantmäteriförrättning bör en förrättningskarta regelmässigt 

upprättas. 

Förrättningskartan ska visa beslutade förändringar i förrättningen och 

ska i den delen vara juridiskt korrekt. Den ska också vara lätt att läsa 

och förstå.  

Förrättningskarta och beskrivning ska upprättas i den omfattningen, på 

sådant sätt och med sådan noggrannhet att: 

• förrättningsresultatet tydligt redovisas; det ska inte vara några 

svårigheter att tolka vad som beslutats. Ny, särskild gränsutmärkt 

och bestämd gräns ska vara entydigt definierad 

• utvisning eller rekonstruktion av beslutade gränser ska kunna 

utföras. 

Om ovanstående krav uppfylls utan förrättningskarta behöver sådan inte 

upprättas enligt reglerna i 4:28 FBL.  

Exempel på situationer när en förrättningskarta skulle kunna undvaras 

är: 

• när ett befintligt servitut ska upphävas och avregistreras 

• när en befintlig gemensamhetsanläggning ska upphöra att bestå 

• vid överföring av andelar i samfälligheter 

• vid särskild gränsutmärkning av punkter som är skapade i modernt 

koordinatsystem och det redan finns en tydlig karta i arken. 
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3 Förrättningskartans disposition   

För att vara kostnadseffektiv bör dispositionen av de olika kart-

elementen följa handläggningssystemets placering så långt det är 

möjligt. Se exempel, bilaga 1, 2, 3 och 4. 

Förrättningskartans detaljinnehåll ska anpassas så att den upplevs som 

tydlig och lättläst. Dispositionen ska vara underordnad tydligheten. 

Valet av storlek på kartblankett ska styras av att kartan blir tydlig och 

lättläst.  

Hänvisningstexter bör placeras samlat i den mån det är möjligt, samt 

där det inte stör innehållet i kartbilden. Om det tydliggör förrättnings-

kartan kan en ram läggas runt hänvisningstexterna. 

4 Ärenderuta  

Alla förrättningskartor ska ha en ärenderuta. Ärenderutan genereras 

automatiskt i handläggningsprogrammet som används av Lantmäteriet. 

Ärenderutan ska i första hand finnas längst ner till höger på förrätt-

ningskartan, men om den stör kartbilden kan den flyttas, det ska endast 

göras i undantagsfall. 

 

 

4.1 Kartrubrik/Dokumentnamn 

I ärenderutan ska kartrubriken vara Förrättningskarta. Om en 

översiktskarta finns i ärendet ska kartrubriken vara Översiktskarta. 

I beskrivning och protokoll benämns förrättningskartan som Aktbilaga 

KA1, KA2, ….  
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4.2 Ärendemening 

Fullständig ärendemening ska finnas i ärenderutan och överensstämma 

med övriga dokument i ärendet. 

4.3 Ärendenummer 

Ärendenumret ska finnas på förrättningskartan och överensstämma 

med övriga dokument i ärendet. 

4.4 Län & kommun 

Län och kommun ska redovisas i förrättningskartans ärenderuta. 

4.5 Ärendeansvarig 

Vem som är ansvarig förrättningslantmätare för förrättningen ska 

framgå av förrättningskartan.  

Om byte av ansvarig förrättningslantmätare i förrättningen sker under 

ärendets gång kan det underlätta att inte skriva in ansvarig förrättnings-

lantmätare i ärenderutan utan hänvisa till den digitala signaturen. 

Namnet i ärenderutan kan då bytas ut mot texten 

Förrättningslantmätare; se digital signatur.  

Om förrättningen arkiveras analogt ska alltid ansvarig förrättnings-

lantmätare framgå av ärenderutan i förrättningskartan. 

 

 

4.6 Underskrift 

Förrättningskartan ska signeras av ansvarig förrättningslantmätare, är 

det en digital arkivering så sker det i Trossen. Om förrättningsakten 

arkiveras analogt ska ansvarig förrättningslantmätare signera 

förrättningskartan. 
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4.7 Datum 

För att underlätta teamarbetet och för att digital arkivering ska fungera 

bättre så behövs det inget beslutsdatum på förrättningskartan, men 

däremot bör det stå vilket år kartan är upprättad, t.ex. Upprättad år 

2018. 

 

4.8 Aktbilaga 

Namnet på aktbilagan ska skrivas i ärenderutan. I enlighet med A§862 

ska aktbilagan benämnas KA följt av en siffra, t.ex. Aktbilaga KA1. 

Det gäller även om det bara finns en förrättningskarta i akten.  

Om det finns flera förrättningskartor i ärendet bör antalet skrivas inom 

parantes, t.ex. KA1(4). 

Finns det en översiktskarta i ärendet ska den alltid benämnas KA1. 

4.9 Originalformat 

Originalformatet ska alltid skrivas på förrättningskartan. 

Originalformatet behövs för att enkelt kunna skriva ut en digitalt lagrad 

förrättningskarta i rätt format. 

Efter storleken på kartan (t.ex. A4) ska det anges om kartan är 

liggande eller stående med ett L respektive S, t.ex. Orig.format: A4L.  

 

 

5 Kartbild 

Det manér som är framtaget i handläggningsstödet bör användas i så 

lång utsträckning som möjligt.  

Förrättningskartan ska vara lättläst och tydlig.  

Informationsmängden på förrättningskartan är av avgörande betydelse 

för dess tydlighet. Kartdetaljer som inte är av betydelse för beslutet får 

filtreras bort. 

Det ska vara samma typsnitt på förrättningskartans alla hänvisnings-

texter, men teckenstorleken kan variera. 

Om det behövs kompletterande texter i kartbilden, t.ex. fastighets-

beteckningar, ska samma typsnitt användas som för de automat-

genererade texterna. Fastighetsbeteckningar på de närmast omkring-

liggande fastigheterna ska anges. 
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Kartdetaljer som beslutats i förrättningen kan framhävas i färg för att 

öka tydligheten, t.ex. kan nya eller förändrade fastigheter och nya eller 

förändrade rättigheter färgläggas. Färgerna på fastighetsområdena får 

inte förväxlas med färgerna för servitut (rosa), ledningsrätter (blå) eller 

ga-anläggningar (grönt).  

Undvik att använda röda och gröna färger i anslutning till varandra. 

 

5.1  Detaljnivå i kartbilden 

Minimikravet, dvs. basnivån på kartredovisningen, är att det alltid ska 

redovisas förändringar i fastighetsindelningen och rättigheter. Dessutom 

ska redovisningen av detaljer ske i den utsträckning som behövs för att 

förrättningsbeslutet 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, rättighetsom-

råde, samfälligheter) 

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

stenmur, andra hävder, byggnader mm) 

• övriga detaljer och texter som har betydelse för förståelsen av 

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

 

5.2 Redovisning av fastighetsgränser och rättigheter 

Om förrättningsbeslutet berör fastigheter inom detaljplanelagt område 

eller bostadsfastigheter utanför planlagt område, så ska fastighets-

indelningen redovisas korrekt, d.v.s. fastigheter, samfälligheter och 

rättigheter som påverkas av förrättningsbeslutet ska redovisas i 

förrättningskartan. Om redovisningen av rättigheter och samfälligheter 

utanför förrättningsområdet inte kan garanteras ska texten Rättigheter 

och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utanför 

avstyckat/fastighetsreglerat område finnas på förrättnings-kartan.   

För övriga fastigheter (vanligen jord- och skogsbruk) ska fastighets-

indelningen redovisas så korrekt som möjligt, dock behöver inte out-

redda samfälligheter och rättigheter redovisas på förrättningskartan. Om 

fullständig redovisning inte kan garanteras ska texten Rättigheter och 

samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade finnas på 

förrättningskartan. 

Redovisningen av rättigheter på förrättningskartan ska överensstämma 

med beskrivningen. Om littera används istället för aktbeteckning på 

rättigheter ska det vara gemena bokstäver t.ex. x, y, z. 
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5.3 Kartobjekt kan ersättas med text 

Om förrättningskartan innehåller en stor mängd detaljer som inte har 

betydelse för förrättningsbeslutet, t.ex. en befintlig gemensamhets-

anläggning, kan detaljerna filtreras bort och ersättas med fritext, t.ex. 

ga:1, för att förrättningskartan ska bli tydligare.  

Om man valt att dölja vissa kartobjekt ska texten Rättigheter och 

samfälligheter är ofullständigt redovisade skrivas på förrättningskartan. 

 

5.4 Insättningskartor (förstoring/förminskning) 

Om det finns behov av att tydliggöra detaljer inom förrättningsområdet 

kan insättningskartor infogas på förrättningskartan som visar en 

förstoring på aktuellt område. 

Det är även möjligt att ha en översiktlig insättningskarta på 

förrättningskartan för att visa t.ex. en lång rättighet som berörs i 

förrättningen. 

På insättningskartorna ska det finnas skala och norrpil.  

Se exempel, bilaga 5. 

5.5 Kartansvarig 

Om det genom teamarbete har inneburit att annan person än ansvarig 

förrättningslantmätare har gjort kartarbetet bör namnet på den 

personen anges på kartbilden, förslagsvis längs ner till vänster, t.ex. För 

kartarbetet svarar XX. 

Om samma person har gjort både det tekniska och kartan ska det inte 

vara två meningar. Skriv då istället; För det tekniska samt kartan 

svarar: XX.  

6 Skala/skalstock och norrpil 

Skalstock och norrpil bör i första hand placeras där handläggnings-

systemen föreslår, men kan flyttas om det stör 

kartbilden. Skalangivelsen ska skrivas i direkt 

anslutning till skalstocken. 

Den av handläggningssystemet föreslagna 

stilen på skalstock och norrpil ska användas. 
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Skalan på förrättningskartan bör väljas från den förbestämda 

värdelistan, detta för att manéren är anpassade till rätt skala. 

 

7 Teckenförklaring 

Teckenförklaring ska finnas på förrättningskartan. Om det finns plats 

bör alla i förrättningskartan redovisade detaljer vara med i tecken-

förklaringen. 

Teckenförklaringen kan förenklas för att spara utrymme i kartan, men 

måste innehålla de detaljer som är nödvändiga för att förstå innebörden 

av beslutet.  

Om teckenförklaringen har fler detaljer än i kartan kan texten 

Ovan/nedan redovisade detaljer behöver inte finnas i kartan skrivas i 

anslutning till teckenförklaringen. 

Om det finns flera förrättningskartor med samma manér behöver 

teckenförklaring bara redovisas på en av dem.   

Vid olika manér ska det finnas teckenförklaring på varje förrättnings-

karta. 

Om teckenförklaring bara finns på en förrättningskarta ska det finnas en 

hänvisning till denna på övriga förrättningskartor, t.ex. Teckenförklaring, 

se aktbilaga KA1.  

Hänvisningen ska placeras vid annan hänvisningstext om inte 

handläggningssystemet med automatik placerar hänvisningstexten, 

detta sker t.ex. vid förrättningar med ledningsinventeringsmallen. 

 

8 Detaljer med olika kvalitet 

När det finns detaljer med olika kvalitet i förrättningskartan ska texten 

Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet skrivas på 

förrättningskartan. 

Texten ska inte förväxlas med innehållet i tekniska beskrivningen utan 

spegla innehållet i hela förrättningskartan, såväl inmätta som kopierade 

detaljer. 

 

 



LANTMÄTERIET Fastighetsbildning                                   Handledning  

Handbok Dokumentnamn Sida 

Enhetligt arbetssätt Handbok Förrättningskarta 11 (17) 

 Status Godkänd av Giltig från Version 

 Gällande Agneta Murén Karlsson 2018-01-02 2.4 

 

  

  

9 Teknisk beskrivning  

På förrättningskartan ska det alltid finnas en teknisk beskrivning som 

redovisar koordinatsystem och framställningsmetod.  

Om det finns plats ska en koordinatförteckning ingå i den tekniska 

beskrivningen som placeras på förrättningskartan. Om utrymmet på 

förrättningskartan är begränsat kan den tekniska beskrivningen med 

koordinater redovisas i en separat aktbilaga, TBE1. På förrättningskartan 

ska det i så fall finnas en hänvisning till den tekniska beskrivningen, 

Teknisk beskrivning, se aktbilaga TBE1. 

Om utrymmet är begränsat ska teckenförklaringen prioriteras före den 

tekniska beskrivningen på förrättningskartan. 

 

 

9.1 Koordinatförteckning  

I koordinatförteckningen ska det nya i förrättningen framhävas. Nya 

gränspunkter ska anges med ”ny”. Markeringstyp ska anges.  

• Nya gränspunkter ska redovisas. 

• Befintliga gränspunkter som en ny, bestämd eller utmärkt gräns 

ansluter till ska redovisas. 

• Befintliga gränspunkter som har betydelse för gränsdragningen, 

t.ex. på en gräns som delas av en ny gräns, ska redovisas. 

• Befintliga gräns- och polygonpunkter som använts vid 

transformation bör redovisas. Om transformationen ligger till 

grund för ett fastighetsbestämnings- eller utmärkningsbeslut ska 

punkterna redovisas. 

• Övriga befintliga gränspunkter får redovisas om det är lämpligt, 

t.ex. som en service till sakägaren eller om gränspunkten inte 

har redovisats med koordinater i någon tidigare förrättningsakt. 

Gränspunkter som redovisas i koordinatförteckningen ska vara 

redovisade med löpnummer i kartan. 
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En befintlig gränspunkt på en lång gränslinje kan dock redovisas med en 

pilhänvisning om gränspunkten inte ryms inom kartans utbredning. 

Om det t.ex. vid särskild gränsutmärkning har blivit en ny markerings–

typ på en befintlig gränspunkt ska det synas i koordinatförteckningen, 

om det finns plats kan ursprunglig markeringstyp skrivas. 

 

Det ska tydligt framgå om det är nya markeringstyper och/eller om det 

är nya gränspunkter. 

Exempel: 

Pkt              Norr            Öst              Markering 

1234           123456       9876544       Rör i mark  

1235           123789       9876522       Rör i mark, ny 

1478           123897       9876547       Rör i sten, ny markering - urspr. tp 

1488           123900       9876589       Transformerad 

Transformerade/beräknade gränspunkter som finns med i tekniska 

beskrivningen ska redovisas som transformerade/beräknade under 

kolumnen Markering i koordinatförteckningen. 

 

9.2 Koordinatsystem 

Det ska framgå i tekniska beskrivningen i vilket koordinatsystem 

förrättningskartan är framtagen. 

Förrättningskartan bör skapas i den lokala SWEREF-zonen eller det 

lokala koordinatsystemet. Det gäller även när förrättningen handläggs 

utan fältarbete (skrivbordsförrättning). 

  

9.3 Koordinatkvalitet - Inre och yttre noggrannhet 

Koordinatkvalitén för inre och yttre noggrannhet ska redovisas i 

anslutning till koordinatförteckningen. 

Den inre lägeskvaliteten är de nymätta punkternas lägen i förhållande 

till varandra inom förrättningsområdet.  

Den yttre lägeskvaliteten bestäms av stomnätets eller transformations-

sambandets relation till riksnätet.  

Måttenheten ska vara angiven, t.ex. Inre 0,01m. 
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9.4 Mätmetod 

Mätmetod ska anges och spegla innehållet i den tekniska beskrivningen, 

t.ex. Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst. 

Viktigt att tänka på är att om mätningen har utgått ifrån satellitmätta 

NRTK-punkter och man sedan övergått till att mäta med totalstation, så 

är mätmetoden fortfarande satellitmätning NRTK-tjänst och således den 

metod som ska redovisas i den tekniska beskrivningen. 

  

9.5 Framställningsmetod 

I den tekniska beskrivningen ska anges hur det tekniska innehållet är 

framställt t.ex. Framställd genom: Nymätning och kopiering från 

primärkartan. 

9.6 Teknisk ansvarig 

Om det genom teamarbete har inneburit att annan person än ansvarig 

förrättningslantmätare har ansvarat för inmätning av gränspunkter och 

andra detaljer bör den personens namn anges i anslutning till tekniska 

beskrivningen, t.ex. För det tekniska innehållet svarar XX. 

 

10  Redovisning av fastighetsgränser 

Redovisning av nya bestämda gränser. 

Nya, särskilt gränsutmärkta och bestämda gränser ska redovisas med 

text på förrättningskartan, t.ex. Ny gräns: xx-xx-xx, xx-yy. 

Om naturliga gränser som t.ex. en strandlinje används ska det anges på 

förrättningskartan, t.ex. Ny gräns: x-x-strandlinje-x. 

Om en naturlig gräns bedöms vara bestående över tid ska det anges på 

förrättningskartan eller på annan plats i förrättningshandlingarna med 

texten; Enligt läge på marken. 

Om en naturlig gräns inte bedöms vara bestående över tid ska det 

anges på förrättningskartan eller på annan plats i 

förrättningshandlingarna med texten; Enligt kartans visning. 

Om en gränspunkt inte påverkas av särskild gränsutmärkning men 

aktuell gräns utgår från gränspunkten så ska gränspunkten redovisas 

inom parentes, t.ex Utmärkt gräns: (1)-2-3. 

Om förrättningskartan innehåller gränspunkter som betecknas med 

littera, t.ex. a, för att visa att den nya gränsen ansluter mot befintlig 
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osäker gräns, bör en förklaring skrivas, t.ex. Gränspunkten a ligger i 

befintlig gräns i förlängningen på raklinjen xx-xx. 

Om det nybildas många gränser i förrättningen kan en hänvisning 

istället göras till en separat aktbilaga, t.ex. Nya gränser, se aktbilaga 

TBE1.   

 

11 Fasadmått  

Fasadmått ska anges på förrättningskartan 

på nya, särskilt gränsutmärkta och bestämda 

gränser.  

I första hand ska fasadmått/ måttangivelse 

skrivas mellan gränspunkterna, i andra hand 

kan det skrivas som fristående text på 

förrättningskartan, t.ex. ”Mått mellan 

gränspunkter: 1-2 = 23.45” 

 

 

Om en ny gränspunkt sätts på en befintlig gränslinje mellan 

koordinatsatta gränspunkter ska fasadmått anges på båda sidor om den 

nya gränspunkten. I övrigt kan fasadmått redovisas mellan andra 

befintliga gränspunkter som en service till sakägaren om det är lämpligt, 

detta bör dock undvikas om måtten avviker från en tidigare 

förrättningskarta. 

 

Fasadmått får endast redovisas mellan gränspunkter som tagits upp i 

koordinatförteckningen och får inte försämra tydligheten i 

förrättningskartan. 

Normalt ska fasadmåtten skrivas med streck runt måttet, t.ex. -10.25-. 

Vid platsbrist kan strecken tas bort, om så görs ska alla fasadmått 

skrivas på samma sätt. 

Det ska inte redovisas några fasadmått utmed osäkra gränser, t.ex. en 

strandlinje. 

För att visa att minst tre gränspunkter ligger på en raklinje kan man 

använda sig av en måttkedja. Vid den första punkten i kedjan anges 

måttet 0.00, vid övriga punkter anges avståndet från den första 
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punkten. Det sista måttet i kedjan ska vara understruket. Måtten skrivs 

utan streck runt måttet och orienteras som på bilden nedan. 

 

 

 

12  Arealangivelse 

Arealangivelser för ny- eller ombildade fastigheter ska inte skrivas på 

förrättningskartan, arealredovisningen finns i beskrivningen. 

  

 

13  Rutnät med koordinatangivelse 

        

På förrättningskartan ska det alltid finnas ett rutnät med koordinat-

angivelse, det gäller på även s.k. kopierings- och skrivbordsför-

rättningar.  

Det ska vara minst två rutnätskryss med koordinatangivelse i nord-

sydlig riktning och minst två rutnätskryss med koordinatangivelse i öst-

västlig riktning på förrättningskartan, detta för att säkerställa skal-

riktigheten på kartan. 

I första hand ska rutnätet redovisas med 1 dm mellan rutnätkryssen, i 

andra hand kan det vara tätare mellan rutnätskryssen. 

I första hand ska koordinatangivelsen sitta innan för förrättningskartans 

yttre ram pga. att den inte ska störa den digitala signeringen som 

hamnar längst ner till vänster på blanketten. 
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14  Aktbeteckning 

Aktbeteckning ska alltid finnas längst ner till höger på förrättnings-

kartan och föregås av ordet Akt. 

Kommunnamn ska inte anges i aktbeteckningen. Aktuell kommun anges 

i ärenderutan. 

 

15  Hänvisning till andra dokument 

Hänvisning till andra dokument t.ex. Beskrivning, se aktbilaga BE1”, 

”Teknisk beskrivning, se aktbilaga TBE1 ska finnas på förrättningskartan 

om sådana dokument finns i förrättningen. Om det finns flera förrätt-

ningskartor, t.ex. vid en ledningsrätt, ska hänvisningstexten finnas på 

alla kartor utom på översiktskartan. 

 

16  Förenklad beskrivning 

För att tydliggöra beslutet för sakägaren bör det skrivas en enkel 

beskrivning på förrättningskartan. Exempel på formulering vid 

fastighetsreglering är Figur 1 överförs från xx till xx, vid avstyckning 

t.ex. Nybildad fastighet figur 2 = xx, vid ny gemensamhetsanläggning, 

t.ex. Ny gemensamhetsanläggning = Åby ga:8. 

 

17  Filer för digital arkivering 

Förrättningskartor som arkiveras digitalt ska vara sparade i TIFF-format 

med 300dpi och 8-bits palett. Filerna ska inte komprimeras. 

 

 

18  Förrättningskartor för 3D  

Vid 3D-fastighetsbildning av befintlig eller planerad byggnad/anläggning 

är minimikravet att det ska finnas en översiktlig förrättningskarta som 

visar förhållandet i horisontell projektion i markplanet.  

Normalt ska man också ha en redovisning (beskrivning) av gräns-

dragningen grundad på schematiska ritningar, som kan avse både 

vertikal och horisontell redovisning. Man kan eventuellt även ha en 

redovisning grundad på detaljerade ritningar. 
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Se exempel på Insikten. 

http://insikten.lm.se/Arbetsstod/Fastighetsbildning/Bibliotek/Handbocker/Handbok-Utfora-

lantmateriforrattning/Forrattningsexempel  

 

19  Förrättningskartor för ägarlägenheter 

Vid fastighetsbildning av ägarlägenheter ska det upprättas en 

förrättningskarta som visar förhållandet för den horisontella 

projektionen i markplanet. 

En särskild förrättningskarta bör upprättas för varje våningsplan. 

Dessutom behövs en redovisning (beskrivning) av gränsdragningen 

grundad på schematiska ritningar både horisontellt och vertikalt.  

Se exempel på Insikten. 

http://insikten.lm.se/Arbetsstod/Fastighetsbildning/Bibliotek/Handbocker/Handbok-Utfora-

lantmateriforrattning/Forrattningsexempel  

 

 

20 Förrättningskartor till AL och LL-

förrättningar 

Förrättningskartorna till AL- och LL-förrättningar ska byggas upp på 

samma sätt som förrättningskartor till normalförrättningar d.v.s. med 

ärenderuta, norrpil, skalstock och teckenförklaring.  

Teknisk beskrivning behövs inte. 

Se ovanstående kapitel om innehåll och placering. 

 

21 Översiktskarta 

Vid större anläggnings- och ledningsrättsförrättningar som innehåller 

flera förrättningskartor ska det göras en översiktlig karta som visar 

kartornas läge. Kartan ska benämnas översiktskarta.  

Se exempel, bilaga 6. 

http://insikten.lm.se/Arbetsstod/Fastighetsbildning/Bibliotek/Handbocker/Handbok-Utfora-lantmateriforrattning/Forrattningsexempel
http://insikten.lm.se/Arbetsstod/Fastighetsbildning/Bibliotek/Handbocker/Handbok-Utfora-lantmateriforrattning/Forrattningsexempel
http://insikten.lm.se/Arbetsstod/Fastighetsbildning/Bibliotek/Handbocker/Handbok-Utfora-lantmateriforrattning/Forrattningsexempel
http://insikten.lm.se/Arbetsstod/Fastighetsbildning/Bibliotek/Handbocker/Handbok-Utfora-lantmateriforrattning/Forrattningsexempel
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