
 

 

Exempel och kommentarer till basnivåerna 
vid förrättningsmätning 

 

I normalfallet innebär bildande av ny gräns mätning och markering. Det finns dock 

situationer där olika grader av förenklingar kan göras. 

Denna bilaga innehåller tre principexempel på typfall där möjlighet till förenklingar kan 

finnas när det gäller fältbesök, utstakning, utmärkning etc. I exemplen beskrivs, för 

respektive typsituation, hur arbetssättet kan variera beroende på olika förutsättningar i 

förrättningarna.  

Observera att de tre exemplen inte gör 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.  

Alla tre exemplen behandlar frågan om behovet av fältarbete för mätning och markering 

för att basnivån ska vara uppfylld. Det bör dock påpekas att fältbesök kan behövas av 

andra skäl, t.ex. lämplighetsprövning enligt 3 kap. FBL, om inte tillgängligt kartunderlag, 

ortofoto och sakägarnas upplysningar ger en tillräckligt klar bild av förhållandena på 

marken.  

Exemplen visar på möjligheterna att utnyttja befintliga gränser för konstruktion av nya. 

En förutsättning för att äldre gränser ska kunna utnyttjas för att definiera en ny gräns är 

dock att de tillkommit i laga ordning. Äldre gränspunkter som inte har blivit lagligen 

bestämda och utmärkta på marken i laga ordning (avsöndringar, sämjedelningar, 

expropriationer o.dyl.) kan inte användas på detta sätt. 

Exemplen är avsedda att återspegla den situation då förrättningslantmätaren prövar om 

genomförandet kan ske utan fältarbete. Detta bör ske genom att steg för steg, som i 

exemplen, pröva om de fyra villkoren för entydighet, förståelse, kvalitet och 

rekonstruerbarhet är uppfyllda.   

(Figurerna i exemplen gör inte anspråk på att vara korrekt utarbetade 

förrättningskartor). 

 

 

Bilaga 4 



 

Exempel 1 

Förutsättningar: 

Fastighetsreglering ska ske för överföring av fig. 1 från 5:4 till 5:7, som är en 

bostadsfastighet. Ny gräns (2 - 3) ska gå i rak förlängning av befintlig gräns (1 - 2). 

Genom arkivforskning har konstaterats att 5:7 bildats genom avstyckning. Gränsmärken 

i punkterna 1 och 2 utsattes vid avstyckningen. Mätningen gjordes i lokalt 

koordinatsystem. Gränsen mot 3:23 har vid avstyckningen mätts in och finns redovisad 

på avstyckningskartan.  

Under vilka förutsättningar kan förrättningen genomföras utan fältarbete? 

 

 

 

 

Exempel 1, kommentarer 

Entydighetskravet 

Den nya gränsen 2 – 3 är entydigt definierad genom att den utgörs av en rak förlängning 

av den befintliga gränsen 1 – 2 fram till den befintliga gränsen mot 3:23. Gränsen är 

entydigt definierad genom de befintliga gränserna även om det inte finns markeringar 

kvar i punkterna 1 och 2. 

 

 

 



 

Förståelsekravet 

För att sakägarna ska förstå var den nya gränsen hamnar på marken vid beslutstillfället 

erfordras att markeringar finns kvar eller att det finns en tydlig hävd. Nedan belyses 

några olika fall beroende på vilka uppgifter förrättningslantmätaren får från sakägarna. 

a) sakägarna uppger att markeringarna finns kvar i punkterna 1 och 2. Förståelsekravet 

är uppfyllt. Eftersom även övriga krav är uppfyllda, genomförs förrättningen utan 

fältarbete. 

b) sakägarna uppger att markeringarna inte finns kvar men att det finns en tydlig hävd 

genom dike, staket o.dyl. i sträckan 1 - 2. Förståelsekravet är uppfyllt. Eftersom även 

övriga krav är uppfyllda, genomförs förrättningen utan fältarbete. 

c) sakägarna uppger att markeringarna inte finns kvar och att hävden är otydlig, eller 

sakägarna lämnar oklara eller motstridiga uppgifter. Fältarbete utförs.   

Kvalitetskravet 

Kvalitetskraven i tabell 1 i avsnitt 2.3.1 gäller nya inmätta gränspunkter. När 

förrättningen genomförs utan fältarbete bestäms därför kvaliteten på den nya gränsen av 

kvaliteten på befintliga gränspunkter (det finns inga krav på att i förrättningen göra 

kvalitetshöjande åtgärder i registerkartan)  

Om förrättningen genomförs med fältarbete, ska inmätningen av punkten 3 utföras så att 

kvalitetskraven i tabell 1 uppfylls. 

Rekonstruktionskravet 

Eftersom den nya gränsen 2 – 3 är definierad utifrån befintliga gränser kan den 

rekonstrueras med stöd av uppgifter från avstyckningshandlingarna till 5:7.  

Om förrättningen genomförs med fältarbete, ska punkten 3 normalt markeras (ev. 

excentrisk markering), se avsnitt 2.4.1. 

Kommentar: 

Om förutsättningarna i stället är att gränsen mot 3:23 är oklar i punkten 3, utförs 

fältarbete (ev. också fastighetsbestämning), för att den nya gränsen 2 – 3 ska kunna 

förstås. 

Avståndet mellan punkterna 2 och 3 får inte vara för långt i förhållande till den gräns 

som förlängs i det fall förrättningen genomförs utan mätning, utstakning och markering. 

Förhållandet 1:3 (förlängning med högst 1/3) är en lämplig riktpunkt. Även gränsens 

totala längd har naturligtvis betydelse. 

Den geometriska kvaliteten på arealen på figur 1 bestäms av kvaliteten på de omgivande 

gränserna och kan bli beroende av t.ex. i vilken utsträckning mätning för fastighetsbe-

stämning utförs.  

Om arealen mäts grafiskt på karta bör detta redovisas i förrättningsakten för att 

därigenom ange att arealen är osäker. 

 

 

 



 

Exempel 2 

Förutsättningar: 

Fastighetsreglering ska ske för utökning av bostadsfastigheten 2:3 med fig. 1. Befintlig 

gräns ska förlängas 10 m från punkt 2 (rak linje 3 – 2 – 5).  

Genom arkivforskning har konstaterats att 2:3 bildats genom avstyckning. Gränsmärken 

i punkterna 1 – 4 utsattes vid avstyckningen. Mätningen gjordes i lokalt koordinatsystem.  

Under vilka förutsättningar kan förrättningen genomföras utan fältarbete? 

 

 

 

Exempel 2 komentarer 

Entydighetskravet 

Den nya gränsen 2 – 5 – 1 är entydigt definierad genom att sträckan 2 – 5 utgörs av rak 

förlängning 10 m av den befintliga gränsen 3 - 2. Gränsen är entydigt definierad genom 

de befintliga gränserna även om det inte finns markeringar kvar i punkterna 1 – 4. 
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Förståelsekravet 

För att sakägarna ska förstå var den nya gränsen hamnar på marken vid beslutstillfället 

erfordras att markeringar finns kvar eller att det finns en tydlig hävd. Nedan belyses 

några olika fall beroende på vilka uppgifter som lämnats av sakägarna. 

a) sakägarna uppger att markeringar finns kvar i punkterna 1, 2 och 3. Förståelsekravet 

är uppfyllt. Eftersom även övriga krav är uppfyllda, genomförs förrättningen utan 

fältarbete.  

b) sakägarna uppger att markeringar finns kvar i punkten 1 och/eller 2 och att det finns 

en tydlig hävd genom dike, staket o.dyl. i sträckan 3 – 2 – 1 - 4. Förståelsekravet är 

uppfyllt. Eftersom även övriga krav är uppfyllda, genomförs förrättningen utan 

fältarbete. 

c) sakägarna uppger att markeringarna inte finns kvar och att hävden är otydlig, eller 

sakägarna lämnar oklara eller motstridiga uppgifter. Fältarbete utförs. 

Kvalitetskravet 

Kvalitetskraven i tabell 1 i avsnitt 2.3.1 gäller nya inmätta gränspunkter. När 

förrättningen genomförs utan fältarbete och den nya gränsen konstrueras utifrån 

befintliga gränser bestäms därför kvaliteten på den nya gränsen av kvaliteten på 

befintliga gränspunkter (det finns inga krav på att i förrättningen göra kvalitetshöjande 

åtgärder i registerkartan).  

 

Om förrättningen genomförs med fältarbete, ska inmätningen av punkten 5 utföras så att 

kvalitetskraven i tabell 1 uppfylls. 

 

Rekonstruktionskravet 

Eftersom den nya gränsen 2 – 5 – 1 är definierad utifrån befintliga gränser kan den 

rekonstrueras med stöd av uppgifter från avstyckningshandlingarna till 2:3.  

Om förrättningen genomförs med fältarbete ska punkten 5 normalt markeras, se avsnitt 

2.4.1 

Kommentar: 

Avståndet mellan punkterna 2 och 5 får inte vara för långt i förhållande till den gräns 

som förlängs i det fall förrättningen genomförs utan mätning, utstakning och markering.  

Förhållandet 1:3 (förlängning med högst 1/3) är en lämplig riktpunkt. Även gränsens 

totala längd har naturligtvis betydelse. 



 

Exempel 3 

Förutsättningar: 

Fastighetsreglering ska ske för utökning av bostadsfastigheten 5:4 med fig. 1.  

Befintliga gränser ska förlängas (raka linjer 4 – 1 – 5 resp. 3 – 2 – 6) 10 - 15 m fram till 

en väg. 

Genom arkivforskning har konstaterats att 5:4 bildats genom avstyckning. Gränsmärken 

i punkterna 1 – 4 utsattes vid avstyckningen. Mätningen gjordes i lokalt koordinatsystem. 

Under vilka förutsättningar kan förrättningen genomföras utan fältarbete? 

 

Exempel 3, kommentarer 

Entydighetskravet  

När det är bostadstomt som går mot väg, bör normalt inte vägen (vägkant) användas 

som naturlig gräns. Istället läggs gränsen utanför vägområdet. I detta fall erfordras 

granskning av ortofoto eller fältbesök för att klargöra vägområdets utsträckning så att 

storleken på förlängningen av gränserna kan bestämmas. Placeringen av punkterna 5 

och 6 bör ske så att gränsen inte hamnar inom vägområdet, se figur 3 i avsnitt 2.1.3. 

Den nya gränsen blir 1 – 5 – 6 – 2. 

Den nya gränsen 1 – 5 – 6 – 2 blir entydigt bestämd genom enbart mått från punkt 1 till 

punkt 5 i rak förlängning av den befintliga gränsen 4 – 1, och genom enbart mått från 

punkt 2 till punkt 6 i rak förlängning av den befintliga gränsen 3 – 2. Gränsen är entydigt 

definierad genom måtten och de befintliga gränserna.  



 

Förståelsekravet 

Sakägarna ska kunna förstå var den nya gränsen hamnar på marken vid beslutstillfället. 

Nedan belyses några fall med olika förutsättningar. 

a) markeringarna finns kvar i punkterna 1, 2, 3 och 4. Läget för de nya punkterna 5 och 

6 bestäms genom måttagning i ortofoto eller i fält från punkten 1 resp. 2, så att de 

hamnar utanför vägområdet. Förståelsekravet är uppfyllt. 

b) markeringarna i punkterna 1 och 2 finns kvar och gränserna 1 – 4 och 2 – 3 är tydligt 

hävdade genom dike, staket o.dyl. Läget för de nya punkterna 5 och 6 bestäms 

genom måttagning i ortofoto eller i fält från punkten 1 resp. 2, så att de hamnar 

utanför vägområdet. Förståelsekravet är uppfyllt.  

c)  inga markeringar kvar och otydlig hävd. Fullständigt fältarbete görs. 

Kvalitetskravet 

Kvalitetskraven i tabell 1 i avsnitt 2.3.1 gäller nya inmätta gränspunkter. I fallen a) och 

b) konstrueras den nya gränsen 1 – 5 – 6 – 2 utifrån befintliga gränspunkter. Kvaliteten 

på de nya gränspunkterna bestäms därför av kvaliteten på de befintliga. I fallet c) ska 

inmätningen utföras så att kvalitetskraven i tabell 1 uppfylls.  

 

Rekonstruktionskravet 

Eftersom den nya gränsen 1 – 5 – 6 – 2 är definierad utifrån befintliga gränser kan den 

rekonstrueras med stöd av avstyckningshandlingarna till 5:4. 

 

I fallet c) ska gränspunkterna normalt markeras (ev. excentrisk markering), se avsnitt 

2.4.1. 

 

Kommentar: 

Vid jord- och skogsbruksändamål bör vägen (vägmitt) användas som naturlig gräns, se 

avsnitt 2.1.3. 

 

 

 

 

 


