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Förändringsförteckning till Handbok registerkarta. Senaste förändringar (ej redaktionella
ändringar)

LANTMÄTERIET

Tabell 1 Tabell över förändringar i handbok DRK
Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

Bra att veta

5

1.4

Bra att veta om
handboken. Begrepp och förklaringar

Tagit bort text: Upplysningstext: Kartografisk
upplysningstext är text
som anger typ av plan eller bestämmelse.

2019-05-27

Bra att veta

1-2

1.4

Bra att veta om
handboken. Begrepp och förklaringar

Lagt till: KUF: Står för
kvalitétsutveckling fastighet. KUF är indelat i tre arbetsgrupper fastighet, rättighet och geometri. De
rättar upp innehållet i fastighetsregistret och i registerkartan i ett ständigt pågående förvaltningsarbete.

2017-12-11

Nytt och ändrat

1

1.4

Nytt och ändrat i
den nya registerkartehandboken i
förhållande till
Handbok DRK

Tagit bort hela kapitlet.

2015-03-20

Nytt och ändrat

4

1.4

Nytt och ändrat i
den nya registerkartehandboken i
förhållande till
Handbok DRK

Lagt till texten: Om fisket i
sjön ägs på samma sätt
som vattnet kallas det för
bundet fiske. Det kan vara
bundet enskilt fiske eller
bundet samfällt fiske. Bundet fiske redovisas inte i
registerkartan.

2012-10-15

Nytt och ändrat

4

1.4

Nytt och ändrat i
den nya registerkartehandboken i
förhållande till
Handbok DRK

Lagt till texten: Grundvattenskydd yttre och inre
försvinner. Nu finns bara
Grundvattenskydd.

2012-10-15

FDR02:05

11

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Ordet Territorialgräns har i
och med Lag (2017:1272)
bytt namn till sjöterritoriets gräns i havet.

2018-12-17

FDR02:05

14,
15

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

I och med de nya DRK-avtalen 2018, kommer
gränspunkter som är inmätta av kommunerna att
ha kommunkod+K. Exempel 2181K*GRÄ*145672

2018-12-17

FDR02:02

1

1.4

Bra att veta om
handboken. Begrepp och förklaringar

Bytt ut Geometristöd Utsikten till Geosecma.

2017-01-31

Bytt ut ArcCadastre till
Geosecma
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LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:05

4

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

I kap 3.1.1 lagt till info om
vilka fastighetsrättsliga åtgärder som genererar lagligen bestämda fastighetsgränser. Hänvisning till
Handbok fastighetsregistrering Bilaga 2, Åtgärdskatalog.

2022-03-15

FDR02:05

37

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Ändring i kap 3.6.9 berörande att vi inte längre
sätter nya samf med osäkert läge under traktnamn.
Kommer ej att fungera i
ny lagringsmiljö då traktnamn kommer att placeras
ut med automatik. Om
traktnamn försvinner låt
samf med osäkert läge stå
kvar där de står.

2022-03-15

FDR02:05

43

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Nytt kapitel 3.6.15
Kommungränsändringar

2021-09-29

FDR02:05

6

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Kap. 3.1.3. Jordeboksfiske
är nu borttaget som begrepp. De få som fanns
kvar har nu gjorts om till
fiskelotter.

2021-07-01

FDR02:05

31

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Kap. 3.6.4. 3D-utrymme
får nu bara vara ytor.

2021-07-01

FDR02:05

42,4
3

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Tagit bort jordeboksfiske i
text och tagit bort beskrivning om jordeboksfiske.

2021-07-01

FDR02:05

5

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Text berörande tolkningen
av strandlinjen ska numera utgöras enligt lagen
(1950:595) 8§ har lagts
till

2020-10-01

FDR02:05

14

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Lagt till text i kap 3.3.1:
Endast FMK (försäkringsmarkering) får ligga i registerkartan utan anslutande fastighetsgräns. När
fastighetsgräns raderas
ska även tillhörande
gränspunkter raderas.

2019-05-27

FDR02:05

14

1.4

Fastighetsindelningen inkl.

Gjort en understrykning i
kap. 3.3.1 om gränspunkter:

2019-05-27
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LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

fristående fiske
och andra indelningar

Till en gränspunkt måste
det alltid finnas en gräns

Giltigt från

FDR02:05

9

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Ny text och bild.
Ett fiskeområde ska läggas
in efter strandlinjen, inte
efter tätningsgränsen för
fastighetsindelningen.

2019-05-27

FDR02:05

13,
1516

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Vid arbete med naturvårdsobjekt i samarbete
med Skogsstyrelsen används alltid förkortningen
SKS för område. Det gäller
både GRÄ och BGRÄ.
Gränspunkter inmätta av
KFF-kommuner ska ha
kommunkod+KFF. Exempel
2180KFF*GRÄ*123456.

2017-12-11

FDR02:05

10

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Ändrat i texten i kap. 3.1.4
om socken

2016-01-20

FDR02:05

-

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

All information berörande
församling är borttaget i
handboken fr.o.m. årsskiftet 2015/2016 då Svenska
kyrkan tar över ansvaret
för församling.

2016-01-14

FDR02:05

15

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Förtydligande berörande
gränspunktsbeteckningar

2014-06-04

FDR02:05

10 &
19

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Tagit bort text berörande
OID:er för Bryggan.

2013-10-28

FDR02:05

15

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Lagt till information om
Försäkringsmarkering i
kap. 3.3.3

2013-05-24

FDR02:05

31

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

3D-utrymmen ska helst ytbildas utom i de undantagsfall när utrymmet redovisas som en punkt.

2012-10-15

FDR02:05

44

1.4

Fastighetsindelningen inkl.

Lagt till nytt kapitel:
3.6.11 Bundet fiske
Om fisket i sjön ägs på
samma sätt som vattnet

2012-10-15

4(18)

LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

fristående fiske
och andra indelningar

kallas det för bundet fiske.
Det kan vara bundet enskilt fiske eller bundet
samfällt fiske. Bundet fiske
redovisas inte i registerkartan.

Giltigt från

FDR02:05

45

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Tagit bort text: Kvartersindelningen redovisas i
första hand när det vid
kommande fastighetsbildning är oklart vilket kvartersnamn som ska åsättas
berörd fastighet/samfällighet. Kvartersindelningen
redovisas med kvartersnamnsgräns. Om kvartersindelningen redovisas ska
också kvartersnamnen redovisas. Kvartersnamnen
skrivs med gemener.

2012-10-15

FDR02:05

45

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Ny text: Kvartersindelning
lagras inte i GDB-alfa.

2012-10-15

FDR02:05

10

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Uppdaterad text: Socken
redovisas med sockengräns som begränsningslinje. Den uppdateras inte
även om en fastighetsgräns rättas upp och får
bättre kvalitet, så flyttas
inte sockengränsen till den
gränsens läge. Den ligger
fryst.

2017-12-11

FDR02:05

10

1.4

Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och
andra indelningar

Uppdaterat text i ruta: Registerkartan är endast en
översiktskarta och är inte
juridiskt gällande. Det är
gränsmärken på marken
och förrättningsakten med
tillhörande förrättningskarta som är juridiskt gällande.

2017-12-11

FDR02:06

11

1.4

Rättigheter

Kap 4.2.4 officialservituts
geometriska presentation,
förtydligande för ytor, linjer och punkter

2021-07-01

FDR02:06

4

1.4

Rättigheter

4.1. Borttaget: Eftersom
vägrätt inte redovisas i
textdelen, måste en ny akt
bildas av underlaget för
registreringen av vägrätten, se avsnitt 4.5.

2020-10-01

5(18)

LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:06

17

1.4

Rättigheter

Hela kapitel 4.5 Redovisning av vägrätt borttaget

2020-10-01

FDR02:06

5

1.4

Rättigheter

Under 4.1.2 sid 5, ta bort
Vägrättsgräns

2020-10-01

FDR02:06

6

1.4

Rättigheter

Under 4.2 sid 6 Tagit bort
beskrivning i ruta ang kartografiska upplysningstexter

2020-10-01

1.4

Rättigheter

Kap. 4.2. Om upplysningstext redovisas ska även
denna stå inom parentes.
Läs även i 4.7.1. Tas bort

2020-10-01

FDR02:06

FDR02:06

15

1.4

Rättigheter

4.3 tagit bort text i ruta
berörande upplysningstext
Lr. Upplysningstexter finns
inte längre på rättigheter.

2020-10-01

FDR02:06

6

1.4

Rättigheter

I textdelen går det att
bocka för två olika alternativ berörande rättigheter
som inte redovisas i registerkartan. Normalt ska alla
rättigheter läggas in i registerkartan, men det
finns undantag.

2021-07-01

Rättigheten kan inte redovisas i registerkartan.
Rättigheten ska inte redovisas i registerkartan

FDR02:06

20

1.4

Rättigheter

Tagit bort kap. 4.7 Symboler. Dessa symbol behövs
ej längre. Tillhörde en manuell karta.

2020-10-01

FDR02:06

20

1.4

Rättigheter

Borttaget kapitel under 4.7
om kartografiska upplysningstexter för rättigheter.
Dessa städas bort i registerkartan.

2019-05-27

FDR02:06

9

1.4

Rättigheter

Borttagen text:
Har rättigheten begränsats
till en viss del av samfälligheten ska rättigheten
redovisas i registerkartan
med sin utbredning. Även
om något område inte är
avgränsat i förrättningsbeslutet får

FDR02:06
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LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:06

4

1.4

Rättigheter

Tagit bort text ang upplysningstexter:
När uppbyggnaden av den
digitala registerkartan genomfördes, bedömdes det
inte alltid möjligt att med
rimliga arbetsinsatser utreda beteckningarna. Rättigheterna på den analoga
kartan överfördes således
endast med typen av rättighet, dvs. förkortningen
Sv eller Serv för servitut
och Lr ledningsrätt. Komplettering av beteckningarna görs allt eftersom de
berörs av förrättningsåtgärd, se t.ex. avsnitt 4.2.
Sådana förkortningar ska
inte längre användas i registerkartan.
Kartografiska texter tas
bort.

2020-10-01

FDR02:07

7

1.4

Gemensamhetsanläggningar

En ga kan inte ha osäkert
läge. Endast sämre kvalitet.

2016-01-14

FDR02:07

8

1.4

Gemensamhetsanläggningar

Tagit bort kap. 5.3.1 ang
text samt kap 5.3.2 ang
textpil. Detta ska inte användas längre

2015-03-20

FDR02:07

1

1.4

Gemensamhetsanläggningar

Rättat innehållsförteckningen för kapitel 5

2012-10-15

FDR02:08

7-8

1.4

Planer och bestämmelser

Ändrat text avseende tätningsgräns samt tagit bort
exempel på användning av
tätningsgräns för planer.

2021-07-01

FDR02:08

1011

1.4

Planer och bestämmelser

Lagt till ”Naturvårdsområde” och ”Gränsbestämd
kyrkotomt” i tabell för bestämmelser som ska redovisas i registerkartan

2021-07-01

FDR02:08

14

1.4

Planer och bestämmelser

Ändrat text avseende tätningsgräns samt tagit bort
exempel på användning av
tätningsgräns för bestämmelser.

2021-07-01

1.4

Planer och bestämmelser

Uppdaterat tabell över
vilka bestämmelser som
förutom som yta även får
redovisas som punkt- eller
linjeobjekt.

2021-07-01

16

FDR02:08

17
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LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:08

18

1.4

Planer och bestämmelser

Lagt till plantyp för Naturvårdsområde samt Gränsbestämd kyrkotomt.

2021-07-01

FDR02:08

2021

1.4

Planer och bestämmelser

Uppdaterat hela kapitlet
om fornlämningar.

2021-07-01

FDR02:08

23

1.4

Planer och bestämmelser

Plan och bestämmelse som
haft samma beteckning.
Tagit bort typfall 2, dvs
”Ny detaljplan och ändring
av detaljplan”, eftersom
detta exempel blivit inaktuellt.

2021-07-01

FDR02:08

10,
12,
18

1.4

Planer och bestämmelser

Ändringar berörande Natura 2000.

2020-10-01

FDR02:08

-

1.4

Planer och bestämmelser

Hela avsnittet genomgånget, detaljtyperna VATTYT och NATVSO borttagna.

2020-10-01

FDR02:08

21

1.4

Planer och bestämmelser

Ändringar i texten i kapitel
6.5 Viltvård och fiskevårdsområde.
De ska redovisas som yta
med beteckning och ha
tillhörande plantyp.

2019-05-27

FDR02:08

1920

1.4

Planer och bestämmelser

Tidsbegränsade bestämmelser går inte att sätta
längre. Detta då plantypen
automatiseras.

2019-05-27

FDR02:08

15

1.4

Planer och bestämmelser

Text ändrad i kapitel 6.2.6
Bestämmelsers geometriska presentation.
Varje bestämmelse har information knuten till sig
om vilken slags bestämmelse den utgör. Typ av
bestämmelse framgår
även av en planförkortning
som sätts automatiskt utifrån detaljtyp.

2019-05-27

FDR02:08

19

1.4

Planer och bestämmelser

Hela kapitel 6.2.8 Kartografiska symboler tas bort.
Kartografiska symboler
ska vi inte längre använda.

2019-05-27

FDR02:08

18

1.4

Planer och bestämmelser

All text nederst på sidan
under tabellen är nu borttagen.
Planförkortning och beteckning sätts om det är

2019-05-27
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LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

möjligt inom bestämmelseområdet (för yta) eller i
omedelbar närhet (för
punkt eller linje). Planförkortningen ska undanhållas mot registernummer
och traktnamn i möjligaste
mån så att kartan blir läsbar. Planförkortning ska
alltid stå tillsammans med
bestämmelsens beteckning. Planförkortningen är
kartografisk text medan
beteckningen är objektrelaterad.
FDR02:08

17

1.4

Planer och bestämmelser

Text ändrad i kapitel 6.2.7
Plantyp för bestämmelser.
För att kunna urskilja typ
av bestämmelse sätts en
plantyp av bestämmelse
ovanför aktbeteckningen.
Detta sker med automatik,
beroende av vilken detaljtyp som är satt på bestämmelsen. De plantyper
som finns för bestämmelser framgår av följande
lista.

2019-05-27

FDR02:08

9-10

1.4

Planer och bestämmelser

Hela kapitel 6.1.7 Kartografiska symboler, om sinkor och pilar tas bort.
Dessa symboler ska inte
användas längre.

2019-05-27

FDR02:08

9

1.4

Planer och bestämmelser

Text tagits bort:
och beteckning sätts om
det är möjligt inom planområdet. Textpil kan eventuellt användas för att förtydliga till vilken plan en
text hör, men detta redovisningssätt skall användas mycket restriktivt, se
avsnitt 6.1.6.

2019-05-27

Planförkortningen är kartografisk text medan beteckningen är objektrelaterad,
dvs. den är kopplad till ett
geometriskt objekt. För att
få bra läsbarhet ska planförkortningen i möjligaste
mån inte placeras på registernummer och traktnamn/kvarterstraktnamn.
FDR02:08

1.4

Planer och bestämmelser

Tagit bort hela kapitel
6.6.6 om Planbestämmelser i detaljplan och fastighetsplan. Detta eftersom

2018-12-17
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LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

Genomförandetidsgräns
har tagits bort.
FDR02:08

8

1.4

Planer och bestämmelser

I kap 6.1.6 Lagt till texten:
I Geosecma genereras
upplysningstexten med
automatik.

2017-12-11

FDR02:08

29

1.4

Planer och bestämmelser

Tagit bort sista stycket på
sidan berörande genomförandetider som upphört: I
plandelen redovisas olika
berörkretsar för respektive
område. Därför kan det
vara lämpligt att i registerkartan redovisa gräns för
områden med olika genomförandetider i en detaljplan med en särskild
genomförandetidsgräns.

2016-09-01

FDR02:08

12,
19

1.4

Planer och bestämmelser

Bestämmelsen (arbetsplan
för väg) med den kartografiska förkortning
VÄGARB i registerkartan
ändrar namn till VÄGPL
(Vägplan).

2016-01-14

FDR02:08

4

1.4

Planer och bestämmelser

Lag till text: I och med införandet an ny PBL 201105-02 så upphör fastighetsplan/tomtindelning
som en egen plan. Av
praktiska skäl så redovisas
beslutade fastighetsplaner
(tomtindelningar) enligt
äldre planlagstiftning som
egna redovisningsenheter
trots att de formellt ska
betraktas som planbestämmelser, s.k. fastighetsindelnings-bestämmelser.

2012-10-15

FDR02:08

5

1.4

Planer och bestämmelser

Tillåtet att SPL ligger på
SPL, ändrat i tabellen till
Ja

2012-10-15

FDR02:08

12

1.4

Planer och bestämmelser

Tagit bort text ang. Gruin
och Gruyt i tabell 1.

2012-10-15

FDR02:08

17

1.4

Planer och bestämmelser

Tagit bort mening: Samma
beteckning kan således förekomma i olika delar av
landet.

2012-10-15

FDR02:08

21

1.4

Planer och bestämmelser

Tagit bort text Grundvattenskydd (inre) och grundvattenskydd (yttre).

2012-10-15
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LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:08

2829

1.4

Planer och bestämmelser

Tagit bort och ändrat text
och del av bild ang. grundvattenskydd.

2012-10-15

FDR02:08

32

1.4

Planer och bestämmelser

Tagit bort text: För de områden lantmäterimyndigheten bedömt att kvartersnamn och kvartersindelning behöver redovisas i
registerkartan för att underlätta åsättande av fastighetsbeteckning sker sådan redovisning enligt avsnitt 3.6.13.

2012-10-15

FDR02:08

32

1.4

Planer och bestämmelser

Tagit bort: Innehållet i en
detaljplan eller en fastighetsplan bör därför redovisas endast undantagsvis.
En redovisning av en detaljplans användningsgränser (och egenskapsgränser) är endast tillåten
i områden där redovisningen redan är systematisk och konsekvent införd.
På sikt bör sådan informationen föras över till ett
annat "skikt" som inte ingår i registerkartan. Detta
gäller också föreslagna
fastigheter i fastighetsplan
(lotter) och motsvarande
äldre bestämmelser samt
redovisning av gräns för
den avvikelse från en plan
som kan göras vid fastighetsbildning med stöd av 3
kap. 2 § första stycket
FBL.

2012-10-15

FDR02:09

3

1.4

Textsättning

Text borttagen: Upplysningstexter till planer och
bestämmelser genereras
med automatik om beteckningarna sätts i programmet Geosecma.

2019-05-27

FDR02:09

2

1.4

Textsättning

Tagit bort all text under
Kartografisk upplysningstext

2019-05-27

FDR02:09

2

1.4

Textsättning

Har tagit bort texter: Kartografiska texter som trakt

2019-05-27

namn och upplysningstexter
upplysningstext till planer
och bestämmelser, t.ex.
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LANTMÄTERIET

Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

Dp för detaljplan. Dessa
förkortningar genereras
automatiskt i Geosecma.
FDR02:09

3

1.4

Textsättning

Upplysningstexter till planer och bestämmelser genereras med automatik om
beteckningarna sätts i programmet Geosecma.

2017-12-11

FDR02:09

3

1.4

Textsättning

Text till rättigheter behöver inte längre placeras ut.
Rättighetstexter placeras
med automatik i Geovy.
Om det t.ex. är ett linjeobjekt placerar sig texten
automatiskt längs utmed
linjen.

2017-12-11

FDR02:09

2

1.4

Textsättning

Lagt till texten under 7.1.2
Kartografisk text: Dessa
förkortningar genereras
automatiskt i Geosecma.

2017-12-11

FDR02:09

-

1.4

Textsättning

Textavsnittet är allmänt
uppdaterat.

2016-01-14

FDR02:09

1-

1.4

Textsättning

Stora delar av textavsnittet är ändrat. Ritskalgräns
borttaget, kartografiska
upplysningstexter borttaget m.m.

2015-03-20

FDR02:11

1112

1.4

Kvalitetsmärkning

Lagt till ytterligare förklarande text i tabellen med
schablonmedelfel.

2016-09-01

FDR02:11

1112

1.4

Kvalitetsmärkning

Tabellen med schablonmedelfel är uppdaterad med
tydligare information och
fler varianter.

2015-11-26

FDR02:11

5

1.4

Kvalitetsmärkning

Ändrat GNSS till (Global
Navigation Satellite System)

2012-10-15

FDR02:11

5

1.4

Kvalitetsmärkning

Lagt till rad i tabellen: Statisk GNSS, Avser statisk
mätning vid ändamålet
stommätning

2012-10-15

FDR02:11

5

1.4

Kvalitetsmärkning

Lagt till ny text: Ytterligare
information finns att läsa
på www.lantmateriet.se
under
Startsida/Kartor/Geodesi
och GPS/GPS och annan
mätningsteknik.

2012-10-15
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Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:11

8

1.4

Kvalitetsmärkning

Tagit bort text som berörde sammanbindning.

2012-10-15

FDR02:11

11

1.4

Kvalitetsmärkning

I tabellen lagt till rekommenderat intervall

2012-10-15

Absolut GNSS >2000 mm
Nätverks RTK, både inre
och yttre <499 mm
DGNSS och NDGNSS 5001999 mm
FDR02:11

11

1.4

Kvalitetsmärkning

I tabellen lagt till Statisk
GNSS med rekommenderat intervall och medelfel.
5-20 mm, 10 mm

2012-10-15

FDR02:12

5

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Kap. 10.4.1 Tagit bort
möjligheten att använda
linje eller punkt på 3D-utrymme för fast och samf.

2021-07-01

FDR02:12

6,
11

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Kap. 10.4.2. Tagit bort
Jordeboksfiske

2021-07-01

FDR02:12

2

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort vägrätter från
10.1.1

2020-10-01

FDR02:12

6

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort objekten Vägrättsgräns och Vägrätt i
tabellen under 10.1.2

2020-10-01

FDR02:12

10

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort vägrätter under
10.5.2

2020-10-01

FDR02:12

5

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort två reder ang.
sinka och stoppsymbol

2020-10-01

FDR02:12

6

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort rad ang upplysningstext på ga och sinka
för fiske, stopp för linjesträckt fristående fiske, ga
och rättighet.

2020-10-01

FDR02:12

7

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort två rader i tabell
om upplysningstext på
planer och sinka.

2019-05-27

FDR02:12

8

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort två rader i tabell
om upplysningstext på bestämmelser och sinka.

2019-05-27
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Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:12

9

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort allt om planbestämmelser, genomförandetidsgräns och upplysningstext

2018-12-17

FDR02:12

4

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Ändrat Territorialgräns till
Sjöterritoriets gräns i havet

2018-12-17

FDR02:12

9

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort församling under kap 10.5.1

2017-12-11

FDR02:12

5,6,
9,10
,13

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort församling, tätningsgräns för socken,
sockennamnsgräns har
fått två prickar i manéret,
förkortning av vägplan förkortas nu till VÄGPL i stället för VÄGARB som upplysningstext.

2016-01-14

FDR02:12

9

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort tätningsgräns
för socken under kap
10.5.1.

2017-12-11

FDR02:12

7

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort: och fastighet i
tabellen

2012-10-15

FDR02:12

8

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort hela raden,
Gränspunkt på gemensamhetsanläggning,
Punkt* i tabellen

2012-10-15

FDR02:12

9

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Tagit bort text i tabell,
grundvattenskydd, inre
skyddsområde. Grundvattenskydd, yttre skyddsområde

2012-10-15

FDR02:12

1011

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Nedanstående togs bort ur
tabellen, finns inte i registerkartan längre.
Avvikelsegräns enligt 3:2
FBL (begränsningslinje)
Kvartersnamnsgräns (begränsningslinje)
Lottgräns (begränsningslinje)
Lottnummer
Illustrationslinje till planbestämmelse
Namn på kvarter där kvartersnamn ska ingå i registerbeteckning
Sinka för planbestämmelse

2012-10-15
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Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:12

14,1
6

1.4

Presentation av
registeruppgifter,
kartdelen

Ändrat planbeteckningar
på planer och bestämmelser. Tagit bort datum och
mellanstreck.

2012-10-15

FDR02:

9

1.4

Nuvarande lagringsmiljö

Lagt till text: Hösten 2019
kommer ett projekt att
starta som ska se till att
all information som idag
finns i GDB-alfa ska kunna
migreras över till en ny
lagringsmiljö.

2019-05-27

FDR02:13

1

1.4

Bryggan

Tagit bort alla länkar och
texten som hörde till
dessa.

2012-10-15

FDR02:13

1

1.4

Bryggan

Ändrat text: Modellen hanterar information om fastighetsindelningen, rättigheter, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser. Den utgår
från verksamhetsobjekten,
vilket möjliggör en integration mellan registerkartan och textdelen. Idag är
det endast fiske som Bryggan inte hanterar. Fiske
levereras till kontoret i Kiruna för inläggning i GDBAlfa.

2017-12-11

FDR02:14

3

1.4

AKRA

För att undvika misstämning mellan registerkartan
och textdelen ska kartan
vara uppdaterad senast
två dagar efter att registrering har skett i textdelen. När eftersläpen är mer
än fyra dagar skickas det
automatiskt ett mail en
gång i veckan till ärendeansvarig i Trossen för åtgärd. Filen innehåller alla
eftersläp för berörd handläggare.

2016-09-01

FDR02:14

5

1.4

AKRA

Tagit bort texten: När läget för befintliga identitetspunkter i GDB-Alfa
ändras uppdaterar AKRA
automatiskt centralpunktskoordinaterna i
textdelen

2016-09-01

Lagt till: För befintliga
identitetspunkter i GDBAlfa måste punktens läge
ändras för att AKRA automatiskt ska uppdatera
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Identitet, Avsnitt

Sida

Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

centralpunktskoordinaterna i textdelen. Det
räcker med att läget flytttas 1 mm i kartan då
skickas de nya koordinaterna.
FDR02:14

1-12

1.4

AKRA

Hela kapitlet omskrivet.

2014-02-04

FDR02:15

5

1.4

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Tagit bort BLADIND Bladindelning då den tas bort
ur GDB-alfa

2020-10-01

FDR02:15

7

1.4

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Tagit bort skiktet PLANBEST då inga sådana detaljtyper finns kvar.

2020-10-01

FDR02:15

4

1.4

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Tagit bort: och symboler
efter ADMTX. och symboler efter ADMRÄTTX. Hela
BESTÄMTX borttaget.
PLANBEST borttaget.
PLANBETX borttaget.

2020-10-01

FDR02:15

8

1.4

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Ändrat mening: Från: lista
över vilka detaljtyper som
tillhör registerkartan finns
på Användarstöd F:s sida
på Insikten.
Till: lista över vilka detaljtyper som tillhör registerkartan finns på Insikten.

2019-05-27

FDR02:15

7

1.4

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Tagit bort texten:
Skiktet BESTÄMTX
I BESTÄMTX-skiktet redovisas kartografisk text och
symboler tillhörande planer och bestämmelser.

2019-05-27

FDR02:15

5

1.4

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Tagit bort test:
Skikten ADMFAST och
ADMÖVR är gemensamma
för DRK och GSD-GGD i
GDB-Alfa.

2019-05-27

FDR02:15

5

1.4

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Text borttagen:

2019-05-27

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Tagit bort all information
berörande Planbestämmelser.

FDR02:15

5,7

1.4

BESTÄMTX
Text och
symboler tillhörande planer och bestämmelser.
2019-05-27
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Utgåva

Dokumentnamn

Ändring

Giltigt från

FDR02:15

-

1.4

Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö

Församling borttaget.

2016-01-14

FDR02:16

1.4

Handbok DRK

Hela kapitel 14 om Handbok DRK (gamla handboken) tas bort helt då den
är inaktuell.

2020-10-01

FDR02:17

1.4

Handbok för analog registerkarta

Hela kapitel 15 om analog
registerkarta tas bort då
det är inaktuellt.

2020-10-01

1.4

Handbok för analog registerkarta

Enligt uppdrag från regeringen ska Lantmäteriet
efter samråd med Sveriges
Kommuner och Landsting
(SKL) genomföra en övergång till rikstäckande digital registerkarta. Detta ska
ske senast den 31 december 2017. Efter det datumet ska det inte finnas
några manuellt förda (analoga) registerkartor.

2012-10-15

1.4

Vic Natur

Hela kapitel 16 om Vic Natur tas bort.

2020-10-01

FDR02:17

1

FDR02:18

FDR02:18

1

1.4

Vic Natur

Lagt till: Rutinen med digital avisering av uppgifter
innefattar förutom naturvårdsbestämmelser även
övriga av länsstyrelsen beslutade bestämmelser,
som ska redovisas i fastighetsregistret.

2012-10-15

FDR02:18

1

1.4

Vic Natur

Hela textavsnittet uppdaterat med Skogsstyrelsens
medverkan.

2017-12-11
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0 Bra att veta om handboken. Begrepp och förklaringar
0.1 Bra att veta om handboken
Handbok registerkarta förkortas HRK.

SYFTET MED HANDBOKEN

Avsikten med handboken är att ge råd och stöd i vardagen för ajourhållningen av registerkartan. Den ska också kunna användas vid utbildning.

FÖR VEM ÄR HANDBOKEN SKRIVEN?

Handbok registerkarta har tagits fram för att tillgodose behovet av ett verktygs- och systemneutralt stöd för förande av registerkarteuppgifter.
HANDBOKENS UPPBYGGNAD OCH SYSTEMATIK

Handboken består dels av en systemoberoende del, dels en systemberoende
del. I den systemoberoende delen finns bl.a. information om vilka uppgifter
som ska finnas i registret och hur dessa ska redovisas. Det gäller t.ex. fastighetsindelningen, rättigheter, textsättning och kvalitetsmärkning. Den systemoberoende delen innehåller även ett säkerhetsavsnitt.
Den systemberoende delen omfattar bl.a. hänvisning till beskrivning av systemet Bryggan samt Geosecma. Handboken utgår ifrån de författningar
som berör registerkartan, dvs. främst fastighetsregisterförordningen (SFS
2000:308) och LMV:s föreskrifter om förandet av fastighetsregistrets allmänna del (LMVFS 2000:2 och LMVFS 2004:1). I handboken återges inte
föreskrifterna utan framgår endast genom paragraf-hänvisningar.
REGISTERKARTAN NU OCH I FRAMTIDEN

Konceptet NDRK, nationell digital registerkarta innebär att de kommuner
som har egen lantmäterimyndighet ska lagra sin registerkarteinformation i
en gemensam databas hos Lantmäteriet. Detta kommer fullt ut att ske
fr.o.m. årsskiftet 2017/2018. I samma databas lagras även informationen
från det statliga lantmäteriet. En del KLM-kommuner ajourhåller registerkartan i GDB-Alfa med systemet Bryggan. Övriga KLM-kommuner arbetar
med Geosecma. De lagrar förändringar i registerkartan med hjälp av Geosecma direkt in i GDB-Alfa på samma sätt som man arbetar inom SLM.
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Idag pågår flera projekt inom Lantmäteriet för att förbereda innehållet i registerkartan så att det ska gå att migrera (byta) lagringsmiljö i framtiden.
Vad ska registerkartan innehålla på sikt? Det finns en hel del frågor att reda
ut. Inte bara registerkartans innehåll rent författningsmässigt bör diskuteras
utan även kvalitetsfrågor med avseende bl.a. på fullständighet och riktighet,
enhetlighet över landet och bättre geometrisk kvalitet.

REDAKTIONELLA FRÅGOR OCH LÄSANVISNINGAR

Handboken innehåller många exempel. Tyvärr har det inte varit möjligt att
rittekniskt skapa s.k. slutna figurer, t.ex. som i figuren nedan där det är
öppna brytpunkter i hörnen för vissa fastigheter.
Figur 1 Rittekniska fel i kartan – fel i exempel på slutna figurer

Handbok registerkarta finns digitalt på Utsikten/Insikten.

0.2 Begreppsförklaringar och förkortningar
0.2.1 BEGREPPSFÖRKLARINGAR
BRYGGAN

Systemet Bryggan används för utbyte av NDRK-data. Bryggans viktigaste
funktion är att klara den objekthantering som gränssnittet förutsätter. Bryggan innehåller därför en databas som hanterar kopplingen mellan objekten i
gränssnittet. Se även avsnitt 11 Bryggan.
DRK

Digital registerkarta. Registerkarta förd med automatiserad behandling.
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D-OMRÅDE

Små fastighetsområden som är utlagda, exempelvis vid delning av samfälligheter, och som inte var möjliga att redovisa på den analoga registerkartan
i skala 1:10 000.
FASTIGHETSOMRÅDE

En fastighet och en samfällighet kan bestå av ett eller flera fastighetsområden respektive samfällighetsområden. Ett fastighetsområde/samfällighetsområde är ett sammanhängande mark- och/eller vattenområde. Undantagna
är andelsfastigheter som inte har någon enskild mark.
I denna handbok används fastighetsområde både för samfällighetsområde
och fastighetsområde. Se även tredimensionell fastighet och tredimensionellt fastighetsutrymme.
FASTIGHETSSTRAND

En redovisningsteknisk begränsningslinje mellan en fastighets/samfällighets
land- och vattenområden i de fall det inte är utrett om vatten hör till berörd
fastighet/samfällighet. Denna begränsningslinje behövs för att möjliggöra
slutna fastighetsområden. Linjen har ingen fastighetsrättslig betydelse.
GDB-ALFA

Den databas där den digitala registerkartan, DRK, är lagrad.
GGD

Den första digitala ekonomiska kartan togs fram i förenklad form. Den vidareutveckling och komplettering av topografin i den första versionen som nu
pågår benämns Grundläggande geografiska data.
GSD

Geografiska Sverigedata är samlingsnamnet för de geografiska produkter
som Lantmäteriet tillhandahåller.
HMK

Handbok till mätningskungörelsen.
IDEAL TRAKTINDELNING

En indelning som ibland skapades inom bl.a. tätorter vid uppläggandet av
nuvarande fastighetsregister. Det gällde fall när den dåvarande fastighetsindelningen inte stämde överens med den tänkta indelningen i trakter. Vid beteckningsreformen kunde inte fastigheter delas och därför blev den tänkta
indelningen en s.k. ideal traktindelning. Vid ny- eller omregistrering inom
ett område med ideal traktindelningen bör namnsättningen göras utifrån
denna indelning. Se avsnitt 3.6.13.
JB 1:5

Bestämmelse i jordabalken om fastighetsgräns i vattenområde. Motsvarande
lagrum i den äldre jordabalken är 12:4.
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KARTDELEN

Fastighetsregistrets allmänna del består av en skriven del och den digitala
registerkartan (DRK). I denna handbok används benämningen textdel för
den skrivna delen och registerkartan benämns kartdel där så är lämpligt.
Textdelen är dessutom uppdelad i fem delar, nämligen fastighets- och samfällighetsdelen, koordinatdelen, plandelen, kvartersdelen och gemensamhetsanläggningsdelen. Dessa motsvaras tidigare av till exempel. huvudregistret, koordinatregistret. Av dessa delar används begreppet plandel i stället
för textdel i avsnitt 6 Planer och bestämmelser.
KVARTER, KVARTERSINDELNING

Om fastighetsbeteckningen ska bygga på kvartersnamn ska kommunen dela
in kvartersmarken i områden och namnsätta dessa. Sådana namnsatta områden utgör kvarter.
KVARTERSTRAKT

Utgör de fastigheter och samfälligheter med samma kvartersnamn i beteckningen.
KUF

Står för kvalitétsutveckling fastighet. KUF är indelat i tre arbetsgrupper fastighet, rättighet och geometri. De rättar upp innehållet i fastighetsregistret
och i registerkartan i ett ständigt pågående förvaltningsarbete.
MANÈR

Ett manér styr hur kartans detaljer ritas. Till manéret kan höra en ritbeskrivning där användaren bland annat bestämt med vilken bredd gränser ska ritas,
vilken textfont texten ska ha eller vilken storlek texten ska ha.
NDRK

Nationell Digital RegisterKarta. Kommuner som har egen lantmäterimyndighet lagrar sin registerkarteinformation i en gemensam databas hos Lantmäteriet. I samma databas lagras även informationen från den statliga lantmäterimyndigheten. Se avsnitt 11.
OID-PUNKTER

Oregistrerade samfälligheter och andra outredda områden har identitetspunkter, s.k. OID-punkter. Dessa punkter har inför övergången till ny lagringsmiljö fått en påhittad identitet, eftersom alla områden i den nya miljön
ska ha en identitet. Dessa OID:er finns endast i registerkartan och kan sökas
fram i Geovy.
PLANDEL

En av textdelarna i fastighetsregistrets allmänna del, kallades tidigare planregistret.
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REGISTERKARTEPRODUKT

Lantmäteriets kartprodukter.
SKIKT

I GDB-Alfa lagras informationen i olika skikt (se avsnitt 13.3). I andra system kan lager motsvara skikt.
SÄRSKILT NAMN

I allmänna delens textdel får enligt 15 § FRF som särskilt namn på en fastighet föras in om det är ett namn som utgår eller har utgått ur fastighets registerbeteckning, eller bebyggelsenamn med hävd. Lantmäterimyndigheten beslutar om sådant namn enligt 20 § FRF, se HFR avsnitt 2.7 och avsnitt 7.9 i
denna handbok.
TREDIMENSIONELL FASTIGHET

En fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. En
tredimensionell fastighet (3D-fastighet) kan bestå av ett eller flera 3D-utrymmen.
TREDIMENSIONELLT FASTIGHETSUTRYMME

Ett 3D-utrymme som ingår i en traditionell fastighet och som är avgränsat
både horisontellt och vertikalt. Ett tredimensionellt fastighetsutrymme kan
”sitta ihop” med eller vara skilt från den traditionella fastighet det ingår i.
Ett eller flera tredimensionella fastighetsutrymmen kan ingå i en traditionell
fastighet.
3D-UTRYMME

Används i handboken för såväl tredimensionellt fastighetsutrymme som utrymmen för tredimensionell fastighet.
TEXTDEL

Se kartdel.
UNDERLAG

Med underlag avses i handboken inte bara förrättningshandlingar, domstolsbeslut o. dyl. utan även den analoga kartan vid uppbyggnaden av den digitala kartan.
UPPLYSNINGSTEXT

Kartografisk upplysningstext är text som anger typ av plan eller bestämmelse.
ÄGARLÄGENHET

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet i ett flerbostadshus. Innehavaren har direkt äganderätt och kan självständigt överlåta, pantsätta eller
hyra ut lägenheten på samma sätt som ett småhus.
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0.2.2 FÖRKORTNINGAR

AL

Anläggningslagen

BL

Byggnadslagen

EVL

Lagen om enskilda vägar

FBL

Fastighetsbildningslagen

FL

Förvaltningslagen

FRF

Förordning om fastighetsregister

GGD

Grundläggande geografiska data

GSD

Geografiska Sverigedata

HFR

Handbok Fastighetsregistrering

HMK

Handbok till mätningskungörelsen

HRK

Handbok registerkarta

JB

Jordabalken

KLM

Kommunal lantmäterimyndighet

KML

Lagen om kulturminnen m.m.

KUF

Kvalitétsutveckling fastighet, förvaltning av karta o register

LGA

Lagen om gemensamhetsanläggningar

LM

Lantmäterimyndighet

LMVFS

Lantmäteriverkets författningssamling

MB

Miljöbalken

NDRK

Nationell digital registerkarta

PBL

Plan- och bygglagen

RAÄ

Riksantikvarieämbetet
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1 Säkerhet i DRK
Detta avsnitt beskriver lämpliga säkerhetsnivåer och skyddsåtgärder för ITsäkerheten för digital registerkarta, DRK. Avsnittet baseras främst på Krisberedskapsmyndighetens rekommendationer Basnivå för IT-säkerhet (BITS,
KBM:s utbildningsserie 2003:5) samt på den för Lantmäteriet framtagna säkerhetspolicyn.
Den säkerhetsnivå och de skyddsåtgärder som beskrivs i detta avsnitt grundar sig på merparten av de säkerhetskrav som ställs på DRK i författningar
samt andra regler. Här beskrivs de skyddsåtgärder som behövs för att åstadkomma minst den miniminivå av skydd som är nödvändig för att dessa krav
ska uppfyllas.
Nya tekniska möjligheter till skydd kan, liksom förändringar i hotbild eller
nya möjligheter att tekniskt utforma system för DRK, snabbt ändra förutsättningarna för säkerhetsarbetet.
Dessa skrivningar och förslag ska självfallet inte hindra att säkerhet och
skyddsåtgärder anpassas till nya förutsättningar. För information om totalförsvarssekretess se bilagan Totalförsvarssekretess vid förande av DRK under flik 20.

1.1 Allmänt om informationssäkerhet
OBSERVERA: Skyddet av DRK ska vara anpassat till aktuell hotbild och
vara utformat i enlighet med beprövad erfarenhet.
För DRK ställs höga krav på bl.a. tillförlitlighet och tillgänglighet.
•

•

•

Arbetet med säkerhet ska utgå från verksamhetens krav och stödja
dess inriktning i likhet med övriga långsiktiga planer. Säkerhetsnivån ska vara anpassad till den verksamhet som bedrivs, de kunder
och användare som finns, aktuell lagstiftning, myndighetens roll som
beredskapsmyndighet, samt vara rimlig i förhållande till risker och
kostnader.
Begreppet informationssäkerhet inkluderar både säkerhet vid informationsbehandling med hjälp av IT och säkerhetsfrågor inriktade
på ren dokumenthantering, arkivering, att tänka på vad som diskuteras i offentliga lokaler m.m.
Ett säkerhetssystem utgörs både av tekniska och administrativa
skyddsåtgärder. De tekniska säkerhetsåtgärderna omfattar installation och konfiguration av utrustning och system, fysiskt skydd av
dessa och av personal, miljö och information. Begreppet IT-säkerhet,
säkerhet för information när den behandlas m.h.a. IT, används för
skyddsåtgärder av teknisk karaktär som omfattar tillämpningsprogram, operativsystem, kommunikation etc.
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Figur 1 Säkerhetsstruktur

De administrativa säkerhetsåtgärderna omfattar en säkerhetsorganisation
som ska utveckla, hantera och övervaka säkerhetssystemet och rutiner, behörighet och kompetens för att genomföra åtgärderna.

1.2 Organisation och ansvar
Ansvaret för säkerhetsarbetet ligger inom den förvaltningsorganisation som
finns för systemen, med chefen för myndigheten som ytterst ansvarig. Det är
chefen för myndigheten som har ansvaret att säkerställa att alla som hanterar
DRK-systemet känner till och har de förutsättningar som behövs för att uppfylla de säkerhetskrav som finns för systemet. Detta gäller oavsett om organisationen själv sköter driften eller om driften sker externt.
OBSERVERA: Ansvaret för samtliga arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten i DRK måste vara tydligt fördelat.
•
•
•

•

Det måste finnas tillgång till kompetent personal i tillräcklig omfattning för att kunna upprätthålla säkerheten i DRK. Det ska finnas en
fastställd plan för bemanning, ersättare och kompetenskrav.
Varje handläggare eller användare ansvarar för säkerheten i den egna
användningen av DRK (ajourhållning, uttag etc.).
Användaren är också skyldig att rapportera sådana händelser som
kan inverka på säkerheten. Det ska vara klart uttalat till vem man ska
rapportera samt vilket ansvar och vilka befogenheter denne befattningshavare har.
Varje handläggare eller användare ansvarar för sin egen användaridentitet och för att den används på ett säkert sätt.

1.2.1 AVTAL/ÖVERENSKOMMELSE

Om myndigheten låter någon annan sköta driften av DRK (eller delar av
driften), måste det finnas ett avtal/överenskommelse om säkerheten i driften.
Det är fortfarande myndigheten som ytterst är ansvarig för säkerheten i driften, även om någon annan sköter den.
Avtalet/överenskommelsen kan exempelvis innehålla krav på att säkerheten
ska motsvara den säkerhetsnivå som beskrivs i detta avsnitt, eller i andra utpekade dokument.
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1.3 Rutiner och dokumentation
OBSERVERA: Det ska finnas fastställda rutiner och instruktioner för
skyddsåtgärder av väsentlig betydelse för IT-säkerheten för DRK.
•
•

•

Det är särskilt viktigt att det finns rutiner och instruktioner för inoch utloggning, och för val och byte av lösenord.
Det ska också finnas fastställda rutiner och instruktioner för viktiga
moment vid driften och förvaltningen av system för DRK så som behörighetsadministration, säkerhetskopiering, förvaring av säkerhetskopior etc.
Rutiner och instruktioner ska vara väl dokumenterade.

1.4 Information och utbildning
OBSERVERA: Information och utbildning inom säkerhetsområdet ska genomföras regelbundet för att säkerhetsmedvetandet och motivationen ska
upprätthållas.
•
•
•

Goda kunskaper om systemet för DRK och om hur det ska användas
är en förutsättning för säker användning av systemet.
Alla som använder DRK, och i synnerhet de som ajourhåller DRK,
ska ha bekväm tillgång till aktuella och lättanvända handledningar
för systemet.
Handläggarna måste också få utbildning i informationssäkerhet för
att kunna upprätthålla avsedd säkerhet.

Utbildningen bör omfatta bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Krav på IT-säkerhet, risker
Behörigheter, in- och utloggning
Val av lösenord
Säkerhet vid användning av system för DRK
Säkerhet vid användning av lokalt nät
Säkerhet vid datoranvändning (viruskontroll etc.)
Utbildning i försvarssekretess
Utbildning i förrättningsmetodik.

Utbildning i ajourhållning får inte göras i dataset för DRK. Det måste finnas
ett särskilt dataset med DRK-uppgifter för utbildning, övning m.m.
Demonstration av uttag ur system för DRK får göras.

1.5 Informationsskydd
OBSERVERA: Uppgifterna i DRK ska ha ett högt skydd mot otillåten och
oavsiktlig förändring eller förstöring.
Detta för att både garantera rättssäkerheten och på grund av uppgifternas
värde. Det är därför viktigt med ett starkt informationsskydd.

7(29)

LANTMÄTERIET

1.5.1 KRAV

DRK måste skyddas mot:
•
•
•

Oavsiktlig förändring
Oavsiktlig förstöring (radering)
Otillåten förändring eller förstöring.

DRK måste också i viss omfattning skyddas mot:
•

Otillåten åtkomst (t.ex. otillåten kopiering).

Detta innebär att det behövs skydd mot bl.a.:
•
•
•
•
•

Tekniska fel
Felgrepp
Otillåten användning
Intrång (hackers/crackers etc.)
Stöld, brand etc.

Om möjligt ska skydden förhindra störningar. Om inte detta är möjligt,
fordras skydd som upptäcker/varnar för störningar och gör det möjligt att
återställa efter störningarna. Dessutom kan det behövas skydd som minskar
konsekvenserna av störningar samt en avbrottsplan och en katastrofplan.
1.5.2 SKYDDSÅTGÄRDER

OBSERVERA: DRK ska skyddas av system för behörighetskontroll och sådana kompletterande tekniska skydd som behövs för att förhindra otillåten
eller oavsiktlig förändring av uppgifter i DRK.
Till de skyddsåtgärder som behövs hör bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

Intrångsskydd, inklusive skydd av datakommunikationen, för att försvåra angrepp från hackers/crackers m.fl.
Behörighetsskydd, så att endast behöriga användare kan ajourhålla
DRK
Autentisering (kontroll av uppgiven identitet)
Elektronisk identifiering
Säkerhetskopiering, för att göra det möjligt att återställa DRK efter
störning
Tekniskt dataskydd, så att det inte är möjligt att (avsiktligt eller oavsiktligt) radera eller ändra DRK med andra program än systemet för
DRK
Loggning, för att göra det möjligt att följa upp störningar.

Skyddsåtgärderna beskrivs närmare i respektive avsnitt nedan.

1.6 Intrångsskydd
Med intrång avses här att någon obehörig använder systemet för DRK eller
driftdatorn, eller att någon behörig använder systemet eller datorn på ett
otillåtet sätt.
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INLOGGADE DATORER

Det viktigaste skyddet är att se till att arbetsstationer inte lämnas obevakade
då de är "inloggade" för ajourhållning i DRK, eller med behörighet för systemadministration.
Utloggning är det säkraste alternativet för låsning/spärrning av arbetsstation.
Alternativt kan arbetsstationen ha automatisk låsning efter en viss beslutad
tidsperiod understigande 10 minuter och upplåsning sker med lösenord.
LÖSENORDSHANTERING

Det är också viktigt att varje användare hanterar sina lösenord så att inga
obehöriga kan få kännedom om dem. Om någon obehörig – anställd eller utomstående – känner till en användares lösenord, kan denne göra allt som användaren kan, och i loggar etc. ser det ut som om det var den behöriga användaren som gjorde åtgärderna.
Smarta kort kan användas då användaren förutom lösenord även måste ha
ett kort för att kunna logga in i systemet. Användaren identifieras då i kombination med ett lösenord och en privat krypteringsnyckel som lagras på det
smarta kortet.
TEKNISKT INTRÅNGSSKYDD

Med tekniskt intrångsskydd avses här skydd mot att användare som kan
komma åt en dator (eller använda den via datakommunikation eller nät),
men som inte har behörighet att använda systemet, ändå kan läsa, ändra eller
förstöra uppgifter.
NÄTSÄKERHET

Tyvärr förekommer det att utomstående (eller anställda) gör intrång i system
via datakommunikation eller datanät. Sådana intrång görs ofta genom att
kända svagheter i systemen utnyttjas eller genom att lösenord avlyssnas. För
att skydda sig mot denna typ av intrång krävs en kombination av skydd i systemen (behörighetssystem, tekniskt intrångsskydd m.m.), skydd i lokala nät
och begränsningar i åtkomstmöjligheterna för systemen. Se även avsnitt
1.11.

1.7 Behörigheter
OBSERVERA: DRK får bara ajourhållas (förändras eller raderas) av personal som enligt beslut av myndigheten har rätt att göra detta.
OBSERVERA: Det ska finnas skriftliga beslut (delegationsbeslut e.d.) om
vilka som är behöriga att ajourhålla DRK.
Det ska även finnas skriftliga beslut när andra än ajourhållare, t.ex. en systemadministratör, ska göra förändringar i DRK.
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1.7.1 ANVÄNDARIDENTITETER

OBSERVERA: Alla användaridentiteter ska vara personliga. Den som har
tilldelats en användaridentitet är personligen ansvarig för allt som görs med
identiteten.
Användaridentiteter med behörigheter för ajourhållning av DRK, eller behörigheter för systemadministration och liknande, får inte lånas ut.
1.7.2 BEHÖRIGHETSTILLDELNING

Tilldelningen av användaridentiteter och behörigheter för ajourhållning av
DRK ska ske efter skriftligt beslut. Beslutet ska vara undertecknat av myndighetschefen. Om behörighetsadministrationen sköts av annan än myndigheten, ska en kopia av beställningen sparas hos myndigheten.
Före tilldelning av behörighet ska användaren ges tillräckliga kunskaper om
de säkerhetsinstruktioner som gäller generellt för verksamheten samt de instruktioner som speciellt ansluter till den egna arbetsuppgiften.
1.7.3 ANVÄNDNING AV ALLMÄNNA BEHÖRIGHETER

Det får finnas datorer där allmänheten kan ta fram information ur DRK. De
användaridentiteter som används för detta får endast ha behörigheter/rättigheter för att komma åt uppgifter som är allmän handling. Det får inte vara
möjligt att komma åt eventuell sekretessbelagd information, och det får inte
vara möjligt att ajourhålla DRK. Användaridentiteterna som används ska
vara avsedda för ändamålet och lösenord får inte lämnas ut till allmänheten.
Användaridentiteter för underhåll ska bara ha de rättigheter (behörigheter)
som behövs för att arbetet ska kunna genomföras och de ska vara särskilt
avsedda för detta. Lösenordet ska bytas när arbetet avslutats.
Utbildning i ajourhållning ska göras med en särskild databas med DRKuppgifter för utbildning, övning m.m. Det ska finnas särskilda utbildningsbehörigheter som endast ger tillgång till denna. Lösenorden till dessa behörigheter ska normalt ändras efter varje tillfälle då de lämnats ut.
1.7.4 BEHÖRIGHETSADMINISTRATION

Det ska finnas beslutade och dokumenterade rutiner för hur tilldelning av
användaridentiteter och behörigheter i systemen för DRK ska göras.
•
•
•
•
•

Den praktiska och tekniska administrationen av användaridentiteter
och behörigheterna ska skötas av särskilt utsedda administratörer vid
myndigheten eller driftstället.
Endast ett fåtal personer får ha behörigheter som möjliggör tilldelning av användarbehörigheter eller nya lösenord till dessa. Det måste
dock vara så pass många att det inte blir sårbart.
Behörighetsbeställningarna i original ska sparas.
Det ska finnas en aktuell förteckning över alla personer som har behörighet.
Myndigheten ska spara en förteckning över vilka personer som haft
användaridentiteter i systemet, och vilka användaridentiteter de haft.
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•

Personer som inte längre är behöriga ska snarast möjligt fråntas sina
behörigheter i systemet för DRK.

Det är en fördel om systemet tillåter att användaridentiteter tillfälligt kan inaktiveras av systemadministratören.
1.7.5 LÖSENORD

System för DRK ska skyddas av lösenord.
•
•
•
•
•
•
•
•

Lösenord ska hållas hemliga, och får inte lånas ut.
Lösenord får inte antecknas så att någon kan komma åt dem.
Lösenorden måste väljas med omsorg. De får inte vara möjliga att
gissa, och får normalt inte förekomma i någon ordlista.
Lösenorden ska bytas så snart det finns risk att någon obehörig fått
kännedom om dem, och dessutom några gånger per år.
Lösenord får aldrig lagras i filer e.d. och får inte distribueras digitalt.
Nya användare ska ges ett initialt lösenord som de ska byta till ett
eget valt lösenord vid första användningen.
Nya lösenord bör om möjligt lämnas ut personligen. De får sändas
med post. De får inte lämnas ut per telefon, om inte systemadministratören känner användaren väl.
Viktiga lösenord, bl.a. lösenordet för högsta behörighet (root- eller
systembehörighet e.d.), bör hanteras på ett säkert sätt.

1.8 Distansarbete och mobil datoranvändning
OBSERVERA: Hantering av bärbara datorer och annan mobil utrustning
och dess uppkoppling mot det interna nätverket ska regleras. Det kan därför
vara lämpligt att upprätta avtal med aktuella användare för vad som ska
gälla för distansarbete hemifrån.
Frågor som kan vara lämpliga att reglera vid distansarbete är exempelvis
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fysiskt skydd i hemmet eller utanför hemmet avseende stöldrisk.
Logiskt skydd avseende otillbörlig användning.
Att utrustningen endast används för arbetsgivarens arbete
Hantering av utskrifter med avseende på obehörig tillgång.
Hur lagring av informationen ska ske. På egen dator eller hos arbetsgivaren.
Hur eventuella hjälpinsatser utifrån ”remote” ska ske med avseende
på obehörigt intrång.
Kontroll av skadlig programkod, exempelvis virussmitta.
Kryptering vid överföring vid behov (sekretess och riktighetskrav)
Autentisering vid uppkoppling mot arbetsgivaren (sekretess och riktighetskrav).

Kraven på teknisk säkerhet och praktisk hantering av mobil utrustning ska
dokumenteras.
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1.9 Externa uttag
Det är viktigt att möjligheterna till externa uttag inte minskar skyddet av
DRK-databasen och systemet för DRK. Särskilt viktigt är skyddet mot
•
•

Oavsiktlig eller otillåten ändring eller radering av uppgifter i DRK =
oavsiktlig eller otillåten ajourhållning.
Intrång i driftdator eller system för DRK.

Skyddsåtgärder redovisas bland annat i avsnitt 1.7 Intrångsskydd.

1.10 Drift och förvaltning
OBSERVERA: Det ska finnas fastställda rutiner och instruktioner för förvaltning och drift av system för DRK.
Grunden för att säkerställa driftsäkerheten är att organisation och ansvar för
den ordinarie driften av DRK-systemet är tydligt, att dokumentationen är
tillgänglig samt att befattningshavare har rätt utbildning. Det är också väsentligt att ansvaret för olika kontroller och uppföljningar är fördelat, liksom
åtgärder för att upptäcka och korrigera fel.
1.10.1 DRIFTORGANISATION

OBSERVERA: Det ska finnas en tydlig organisation och ansvarsfördelning
för driften av systemet för DRK.
Myndighetschefen bör alltid själv besluta om viktiga åtgärder som:
•
•
•

Byte av programvara (t.ex. versionsbyte för DRK-program)
Större förändringar av driftrutiner (t.ex. rutiner för säkerhetskopiering)
Icke rutinmässiga bearbetningar av DRK (DRK-databasen), t.ex.
rättningar eller konverteringar.

Beslut om viktigare åtgärder som avser systemet för DRK bör alltid dokumenteras. Endast ett mycket begränsat antal personer vid driftstället får ha
behörigheter som ger möjlighet att förändra uppgifter i DRK.
Behörighetstilldelningen vid driftstället ska vara dokumenterad.
UTBILDNING

Systemadministratörer ska ha goda kunskaper om utrustningen, driftsystemen och systemet för DRK.
Systemadministratörer ska dessutom ha kunskaper om IT-säkerhet. De bör
särskilt ha kunskaper om:
•
•
•
•
•
•

Risker.
Krav på IT-säkerhet.
Skyddsåtgärder vid användning.
Skyddsåtgärder vid drift.
Skyddsåtgärder vid datakommunikation.
Rutiner och regler för drift och IT-säkerhet.
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Det är viktigt att systemadministratörerna kan ge handläggare och användare stöd och råd om informationssäkerheten för DRK. Det är också viktigt
att de kontinuerligt kan övervaka säkerheten för DRK.
1.10.2 DRIFTSÄTTNING

Det ska finnas rutiner för test, verifiering, installation och driftsättning av
program och utrustning.
Det är kostnadseffektivt att i största möjliga utsträckning arbeta förebyggande med säkerhet. Det är därför viktigt att redan i utvecklings- och inköpsfasen av ett nytt system utreda säkerhetskraven på systemet. Detta gäller även större förändringar av befintliga system.
System- och programutveckling ska ske åtskilt från driftmiljön.
Alla förändringar av driftversionen av systemet för DRK ska godkännas av
systemägaren, såvida inte beslutsrätten delegerats till systemadministratör
eller annan. Varje förändring av driftversionen ska dokumenteras i systemdokumentationen.
SYSTEMDOKUMENTATION

OBSERVERA: Myndigheten eller driftstället ska föra en systemdokumentation (driftjournal) för systemet för DRK. I denna ska alla viktiga förändringar av systemet för DRK antecknas, liksom viktigare åtgärder och
händelser.
Följande bör normalt antecknas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation av ny programvara ingående i system för DRK
Versionsbyten och rättelser i system för DRK
Installationer, versionsbyten och rättelser i operativsystem
Installation eller byte av viktigare utrustning
Allvarliga fel, problem och tillbud
Service och reparationer
Fullständiga kontroller av säkerhetskopieringen
Extraordinära (icke rutinmässiga) bearbetningar av DRK.

EXTRA BEARBETNINGAR

Det ska finnas regler och rutiner för hur extraordinära, icke rutinmässiga,
bearbetningar av DRK ska planeras, beslutas, genomföras och dokumenteras. Detta avser bearbetningar som förändrar databasen. Exempel på extraordinära bearbetningar är bearbetningar för rättning av fel i DRK uppkomna
på grund av tekniska fel och bearbetningar för konverteringar av DRK-databasen.
Normalt ska alla sådana bearbetningar beslutas av systemägaren, eller av
den som systemägaren bestämt.

13(29)

LANTMÄTERIET

1.10.3 SÄKERHETSKOPIERING

Avsikten med säkerhetskopieringen är att skydda mot förlust (eller oönskad
förändring) av DRK eller uppgifter i DRK, loggar och andra viktiga uppgifter samt program. Säkerhetskopiorna ska vara så fullständiga att reservdrift
är möjlig.
Systemägaren ska besluta och dokumentera vilken information som ska säkerhetskopieras, intervallen för kopiering, hur många generationer säkerhetskopior som ska finnas, hur säkerhetskopior ska förvaras och om vissa
säkerhetskopior ska förvaras på plats geografiskt skild från driftstället.
Åtgärder för hur man ska säkra att informationen är läsbar under hela förvaringstiden bör dokumenteras.
Säkerhetskopior är inte avsedda för arkivering.
RUTINER

OBSERVERA: Det ska finnas fastställda rutiner för säkerhetskopiering av
DRK.
•
•

Rutinerna ska omfatta säkerhetskopiering, märkning och förvaring
av säkerhetskopiorna samt regelbunden kontroll av säkerhetskopieringen. Rutinerna ska vara dokumenterade.
Säkerhetskopiering ska göras regelbundet, normalt efter varje dag
som DRK ajourhållits eller på annat sätt förändrats.

För högre skydd bör varje genomförd och kontrollerad säkerhetskopiering
noteras i systemdokumentationen och signeras av ansvarig operatör.
KONTROLL AV SÄKERHETSKOPIERINGEN

Loggen från säkerhetskopieringen ska kontrolleras efter varje kopiering.
Dessutom måste fullständig kontroll av säkerhetskopieringen göras med
högst tre månaders mellanrum, samt efter varje förändring av system, operativsystem eller utrustning som kan ha påverkat säkerhetskopieringen.
Den fullständiga kontrollen ska innebära att säkerhetskopian läses i sin helhet. Vid kontrollen ska särskilt kontrolleras att:
•
•
•

Alla filer som ska vara med finns med på säkerhetskopian
DRK-databasen (och normalt också systemet för DRK) går att läsa
in och återskapa
DRK-databasen kopierats utan förvanskning.

Vid minst vartannat kontrolltillfälle ska säkerhetskopian kontrolläsas på annan teknisk enhet än den på vilken den skrevs.
Det ska vara väl dokumenterar hur en återstart ska ske.
KASSERING

Datamedier som används för säkerhetskopiering ska kasseras och ersättas
med nya innan de åldras eller slits så att de inte längre fungerar tillfredsställande.
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BYTE AV SYSTEM FÖR SÄKERHETSKOPIERING

Om byte av tekniskt system för säkerhetskopiering ska göras, ska befintliga
säkerhetskopior kopieras och konverteras till det nya systemet, såvida inte
de gamla säkerhetskopiorna fortfarande enkelt kan läsas och användas. Normalt bör samtliga gamla säkerhetskopior sparas med oförändrat innehåll.
1.10.4 FÖRVARING AV SÄKERHETSKOPIOR

Säkerhetskopiorna ska förvaras skyddade, så att de inte skadas, förstörs eller
förekommer, och så att de inte kan stjälas eller skadas vid inbrott, vandalisering e.d.
RUTINER

OBSERVERA: Det måste finnas fastställda rutiner för hantering och förvaring av säkerhetskopior och det måste finnas full kontroll över vilka säkerhetskopior som finns, och var dessa förvaras.
OBSERVERA: Säkerhetskopiorna måste förvaras på minst två platser, primär resp. sekundär förvaring, belägna i skilda byggnader.
Den primära förvaringen bör vara praktiskt ordnad, gärna nära datorn/servern.
PRIMÄR FÖRVARING

Huvudpunkter avseende primär förvaring:
•
•
•

Huvuddelen av säkerhetskopiorna ska förvaras i utrymme för primär
förvaring.
Utrymmet ska ge två timmars brandskydd för datamedier då de ofta
är känsliga för rök och värme.
Utrymmet ska ha ett inbrottsskydd motsvarande ett normalt arkiv eller bättre.

SEKUNDÄR FÖRVARING

Detta gäller för sekundär lagring:
•
•
•

Ett mindre antal säkerhetskopior ska förvaras i utrymme för sekundär förvaring. Det ska finnas minst en säkerhetskopia från den senaste tvåveckorsperioden där.
Utrymmet för sekundär förvaring ska om möjligt ha samma skydd
som för primär förvaring. Utrymmet ska inte vara beläget i samma
byggnad som utrymmet för primär förvaring.
Tillträde till utrymmet för sekundär förvaring ska begränsas till ett
fåtal personer.

1.10.5 LOGGNING

Loggning innebär en systematisk och automatiserad registrering av händelser i en dator, ett datasystem e.d.
I detta avsnitt görs skillnad mellan säkerhetsloggning, som i första hand är
avsedd för manuella kontroller (t.ex. när ett visst fel inträffade, vem som
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utfört en viss åtgärd etc.), och transaktionsloggning, som är avsedd för automatisk återställning av databasen till ett visst läge. Transaktionsloggningen
är oftast integrerad i databashanteraren, och transaktionsloggen är inte avsedd för, och normalt heller inte användbar för manuella kontroller.
Det är viktigt att noggrant definiera de händelser som ska loggas.
TRANSAKTIONSLOGGNING

Transaktionsloggning innebär automatisk registrering av varje förändring av
DRK-databasen i en särskild logg fil. Loggfilen gör det möjligt att vid störningar återställa databasen med hjälp av transaktionskopiorna (och eventuell
säkerhetskopia). Loggfilen sparas normalt på annan enhet än databasen, och
kan ses som ett komplement till säkerhetskopieringen. Transaktionsloggningen kan ses som en löpande säkerhetskopiering.
För högre skydd bör system för DRK ha en funktion för transaktionsloggning. Undantag kan göras om systemet för DRK har motsvarande funktion
implementerad på annat sätt.
1.10.6 SÄKERHETSLOGGNING

OBSERVERA: System för DRK ska ha säkerhetslogg. Loggen ska kontrolleras i den omfattning som krävs.
Med säkerhetsloggning avses här såväl loggning i driftsystem som loggning
av transaktioner. Säkerhetsloggning görs för att möjliggöra kontroll och
uppföljning av användning och drift, och för att kunna spåra fel och felfunktioner.
GRUNDKRAV PÅ LOGGAR

Varje registrering av en vidtagen åtgärd ska innehålla en uppgift om vem
som vidtagit åtgärden, och när den vidtagits. Vid registrering av händelser,
ska händelsen eller orsaken till händelsen registreras, samt tidpunkten för
händelsen.
Uppgifterna i loggarna får inte kunna ändras av användarna. Loggarna ska
säkerhetskopieras på samma sätt som databaserna. Säkerhetsloggarna ska
bevaras i minst två år, och ska under denna tid vara läsbara och lätt åtkomliga vilket innebär åtkomsttid på högst en arbetsdag. Det ska finnas möjligheter att bekvämt söka ut, presentera och skriva ut delar av loggarna eller
uppgifter ur loggarna.
LOGGNING I DRIFTSYSTEM

Följande ska registreras i driftsystemets logg, eller i annan motsvarande
logg:
•
•
•

In- och utloggning i driftdator/server/nät
In- och utloggning (motsvarande) i system för DRK
Felaktiga inloggningsförsök.
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Observera att inloggning här avser att användaren ger sin användaridentitet
och lösenord etc. till systemet för att bekräfta sin identitet. In- och utloggning används i några system även i andra betydelser.
LOGGNING AV AJOURHÅLLNING

OBSERVERA: All ajourhållning av DRK ska registreras i logg, med uppgift om vem som utfört åtgärden och när den utförts.
KONTROLLER AV LOGGAR

Säkerhetsloggarna ska granskas regelbundet och med stickprov. Granskningen ska göras av systemägaren eller den som systemägaren utser. Om delar av driften sköts av annan, ska säkerhetsloggarna hos denne kontrolleras
av chefen för driftstället eller den som chefen för driftstället utser.
Om driftdatorn även används för drift av andra system, bör tätare och mer
omfattande kontroll av säkerhetsloggarna göras.
1.10.7 SKYDD MOT SKADLIG PROGRAMKOD

Det ska finnas skydd mot skadlig programkod som ska upptäcka sådan, uppdateras minst en gång i veckan och startas automatiskt.
Rätten att installera nya program, programversioner eller import av externa
filer ska regleras och dokumenteras.
Inga program mot skadlig programkod kan garantera ett komplett skydd eftersom nya virus e.d. upptäcks kontinuerligt.
1.10.8 FYSISKT SKYDD

OBSERVERA: Datorer, utrustning och datamedier som ingår i system för
DRK ska skyddas så att obehöriga inte kan förändra eller förstöra uppgifter i
DRK.
STÖLDSKYDD

Kontoret bör ha skalskydd motsvarande minst det skydd som försäkringsbolagen kräver för kontor.
SKYDD AV DATAUTRUSTNING

Följande bör beaktas vad gäller skydd av datautrustning:
•
•

•

Obehöriga ska inte kunna komma åt servern, och servern och enheten för säkerhetskopiering bör ha ett bra skydd mot stöld och vandalisering.
Servern och enheten för säkerhetskopiering bör stå i ett särskilt datorrum. Rummet ska ha låsbar dörr med lås med särskild nyckel (alt.
kortlås eller kodlås). Rummet ska normalt inte ha fönster i markplanet.
Datorrummet bör inte användas för annat än dator- och kommunikationsutrustning, och inte heller för andra arbetsuppgifter (kopiering
e.d.).
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•
•
•

Normalt ska endast systemadministratörerna (motsvarande) ha tillträde till datorrummet. För att kunna följa upp vem som vid ett tillfälle besökt datorrummet är det nödvändigt att besök registreras.
Datorrum och utrymmen för förvaring av säkerhetskopior ska vara
larmade då de inte kan övervakas på annat sätt.
Väggar, dörrar, lås och andra konstruktioner ska vara utformade så
att de inte enkelt kan forceras med hjälp av enkla handverktyg.

ELFÖRSÖRJNING

Driftdatorn ska vara ansluten till elnätet över en enhet för avbrottsfri reservkraft, UPS.
Med avbrottsfri kraft menas utrustning, vanligen batterier, som vid elavbrott
försörjer datasystem med el under en kortare tid. Elförsörjningen med den
avbrottsfria kraften måste räcka den tid som behövs för att kunna stänga av
aktuellt system på ett sätt som gör att information inte går förlorad eller att
reservkraftaggregat kan startas.
ÖVRIGT

Placering av utrustningen, kabeldragningen m.m. ska vara utförd så att riskerna för störningar och skador minimeras. Utrustningen ska vara placerad
så, att användning, underhåll och service underlättas.
Kablar och uttag ska vara märkta i den mån det behövs, och praktiskt ordnade.
KLIMAT

När det gäller klimat skall följande uppfyllas:
•
•
•
•
•
•

I direkt anslutning till viktig dator- och kommunikationsutrustning
ska det finnas lämplig släckningsutrustning.
Brandbesiktning av datordriftställe ska genomföras i samråd med
räddningstjänsten.
Brandlarm ska vara kopplat till larmmottagare och larmsystemen ska
testas regelbundet.
För datordriftställe ska gälla att det ska placeras i brand sektionerat
område, alla väggenomföringar ska vara brandtätade och utrymmet
ska vara fritt från onödigt brännbar materiel.
Det ska finnas möjlighet att reglera och mäta temperatur och fuktighet.
Om utrymmen för datordrift har ledningar som innehåller vatten eller ånga ska åtgärder för fuktskydd vidtas.

1.10.9 OPERATIVSYSTEM

Detta avsnitt avser operativsystem och andra stödsystem i driftdator, server
och lokala persondatorer eller arbetsstationer som ingår i system för DRK.
Operativsystem ska möjliggöra de skyddsfunktioner som behövs för att ge
DRK avsett skydd.
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INSTALLATION

Endast beprövade operativsystem, som så långt möjligt följer etablerade
standarder eller de facto-standarder, bör användas. Operativsystemet ska installeras så, att rätt säkerhetsnivå kan uppnås. Funktioner som inte behövs,
och som minskar säkerheten för DRK, ska inte installeras.
Operativsystem, filsystem, behörighetssystem, applikation och databas/ filer
ska installeras så att de säkerställer:
•
•
•
•
•

Skydd mot att obehöriga får tillgång till systemet för DRK
Skydd mot oavsiktlig radering eller ändring av DRK
Skydd mot att någon kan komma åt eller ändra DRK med hjälp av
andra program än DRK-programmet
Skydd mot att obehöriga (t.ex. hackers) kan utnyttja användaridentiteter eller ändra behörigheter
Möjligheter till att upptäcka fel, felfunktioner, felaktig användning
och liknande.

KONTROLLER OCH UNDERHÅLL

Driftstället ska säkerställa att det får information om brister i operativsystemet och dess säkerhet. Brister som kan påverka säkerheten för DRK ska åtgärdas så snart möjligt. Normalt kan sådan information fås från leverantören.
Datorer som kan nås från större nät måste kontrolleras noga, så att eventuella intrång från hackers kan upptäckas.
Säkerheten i operativsystemet bör kontrolleras regelbundet.
1.10.10 DOKUMENTATION

OBSERVERA: System, program och utrustning ska vara dokumenterade i
den omfattning som krävs för säker drift och förvaltning.
Det är viktigt att det finns dokumentation som gör det möjligt att förstå
systemstruktur, installationsdetaljer och liknande.
Det är också viktigt att uppgifter som behövs för att återställa efter störningar är tydligt och enkelt dokumenterade.
1.10.11 SERVICE

Myndigheten kan behöva serviceavtal för viktig utrustning för att kunna
upprätthålla önskad tillgänglighet.
1.10.12 FÖRSÄLJNING OCH KASSERING

Utrustning som innehållit stora mängder uppgifter ur DRK bör inte överlåtas eller kasseras utan att uppgifterna först raderats eller tagits bort. Uppgifter på hårddiskar och andra datamedier måste skrivas över med särskilda
serviceprogram, eftersom vanlig radering endast markerar uppgifterna som
inaktuella.
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1.10. 13 EXTERN DRIFT

Vid extern drift bör myndigheten komma överens med driftstället om viktiga rutiner, bl.a. rutinerna för behörighetstilldelning, säkerhetskopiering och
kontroll av säkerhetskopieringen. Beskrivningar av rutinerna kan exempelvis utgöra bilagor till driftavtalet/överenskommelsen.

1.11 Datakommunikation
OBSERVERA: När system för DRK ansluts till datanät eller annan datakommunikation endast om anslutningen inte medför risk för otillåten eller
oavsiktlig förändring eller förstöring av DRK.
Med datakommunikation avses här i första hand lokala nät och större datanät, men kommunikation över telenät, mobiltelefon och liknande ingår
också. Skälen till att datakommunikation måste skyddas är framför allt riskerna för intrång och funktionsstörningar.
På grund av de stora variationerna i uppbyggnad och användning av nät och
datakommunikation, beskriver detta avsnitt i första hand övergripande
skyddsåtgärder.
1.11.1 ALLMÄNNA KRAV

För att kunna upprätthålla tillräcklig säkerhet i datanät krävs att:
•
•
•
•
•

Ansvarsfördelningen för nätet och säkerheten i detta är tydlig (bl.a.
måste det finnas någon som är utpekad som nätansvarig)
Det finns tydliga rutiner och instruktioner för säkerheten i nätet, inklusive krav på säkerheten i anslutna system och datorer
Nätet sköts av nätadministratörer med kompetens och intresse att
upprätthålla säkerheten
Behörighetssystem och övriga tekniska skyddsåtgärder är installerade och utformade för en hög nivå av skydd
Användarna känner till hur de ska upprätthålla säkerheten i nätet,
och är motiverade att följa rutiner och instruktioner för skyddsåtgärder.

1.11.2 PRINCIPER FÖR INTRÅNGSSKYDD

System för DRK kan skyddas mot intrång via datakommunikation på många
sätt. Några av de skydd som kan användas, var för sig eller i kombination,
beskrivs nedan.
Det tekniskt och praktiskt enklaste skyddet är begränsning av nätets storlek,
så att risken för att någon obehörig kan använda nätet och komma åt systemet är liten (normalt betyder det att nätet hålls inom myndigheten).
Om systemet för DRK är anslutet till nät som är så stora (eller så dåligt
skyddade) att de medför större risk för intrång, kan systemet skyddas genom
bland annat:
•

Anslutning av systemet för DRK, eller det lokala nätet, till det större
nätet via en brandvägg med högt skydd
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•
•

Högt tekniskt intrångsskydd för driftdatorn och systemet för DRK
(högt skydd är svårt att genomföra i praktiken)
Användning av system för behörighetskontroll med hög säkerhet.

1.11.3 INTRÅNGSSKYDD FÖR NÄT

Om DRK är anslutet till större nät, bör skyddet mot dataintrång vara så högt,
att risken för intrång är mycket liten.
EGET LOKALT NÄT

Om möjligheterna att skydda systemet för DRK är små, till exempel därför
att systemet saknar tekniska förutsättningar för högt skydd, bör det endast
vara anslutet till ett eget lokalt nät för vilket gäller att:
•
•
•
•

Nätet bör endast utnyttjas av myndigheten
Nätet bör inte vara anslutet till något annat nät utanför myndigheten,
om inte anslutningen är gjord via en brandvägg av tillräcklig kvalitet
och med kontinuerligt underhåll.
Det bör inte finnas oskyddade uppringbara modem anslutna till nätet
Samtliga datorer anslutna till nätet bör ha ett rimligt skydd mot otillåten användning.

STÖRRE NÄT

Om systemet för DRK är anslutet till större nät, exempelvis andra myndigheters nät, bör särskilda skyddsåtgärder vidtas för att förhindra obehörig åtkomst, inklusive avlyssning av lösenord.
Lämpliga skyddsåtgärder är en eller flera av följande:
•

•
•

Högt tekniskt intrångsskydd för driftdatorn och systemet för DRK,
inklusive noggrann installation av operativsystem och behörighetssystem, samt noggrann kontroll av loggar m.m. för att upptäcka
eventuella intrång.
Användning av system för behörighetskontroll för DRK som utnyttjar krypterad överföring av lösenord, engångslösenord eller annan
väsentligt säkrare autentisering.
Begränsning av åtkomsten till systemet för DRK genom bryggning,
routing, "wrapper", brandvägg eller liknande, så att DRK endast kan
nås från ett fåtal utpekade externa arbetsplatser eller utrustningar.

Det ska finnas en aktuell förteckning över samtliga externa anslutningar.
Systemägarens ansvar vid dataöverföring till och från systemet för DRK ska
klargöras. Det ska finnas regler för hur autentisering ska ske vid externanslutningar.
Om dataöverföring görs mellan två organisationer med skilda ansvar är det
systemägaren för det mottagande systemet som ansvarar för informationen
från det att den kommer in i systemet. Det är därför viktigt med samverkan i
säkerhetsfrågor mellan de båda systemägarna och mellan dessa och nätoperatören.

21(29)

LANTMÄTERIET

Systemägaren måste tänka på att ansvarsfrågorna kan bli komplicerade genom att dataöverföringen ofta sker med hjälp av kommunikationslinjer och
annan kommunikationsutrustning som systemägaren inte förfogar över. En
separat nätoperatör har ofta ansvaret för att överföringen tekniskt fungerar i
enlighet med överenskomna specifikationer. Detta innebär också att nätoperatören är ansvarig för de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda utrustningen i nätet. Nätoperatören är i sin tur beroende av att nätägaren upprätthåller god säkerhet.
Den säkerhetsnivå som definierats för ett system ställer också indirekta krav
på eventuella externa kommunikationer och kommunikationstjänster. Systemägaren behöver kännedom om vilka säkerhetskrav som tekniken och köpta
kommunikationstjänster kan uppfylla. Det kan visa sig att egna kompletterande åtgärder måste vidtas.
INTERNET

System för DRK som är anslutna till Internet, eller till nät som är anslutna
till Internet, bör ha ett högt skydd mot intrång.
Det bör inte vara möjligt att logga in i eller komma åt information i system
för DRK via Internet (oavsett typ av protokoll/tjänst), såvida inte systemet
är väl installerat, övervakat och skött. Om uppgifter ur DRK ska distribueras
över Internet (t.ex. med ftp) bör detta göras via en särskild server eller via
en aktiv brandvägg.
För säker anslutning till Internet krävs normalt en väl planerad och underhållen brandvägg. Dessutom krävs:
•
•
•

Noggrann planering av vilka protokoll/tjänster som ska släppas genom brandväggen
Kontroll av att inte andra, osäkrare datorer i det inre nätet kan nås
från Internet och användas för att komma åt systemet för DRK
Kompletterande skyddsåtgärder som för "större nät" ovan.

1.11.4 INTRÅNGSSKYDD FÖR ANNAN DATAKOMMUNIKATION

DRK bör inte vara anslutet till extern datakommunikation, om inte skyddet
mot dataintrång är så högt, att risken för intrång är mycket liten.
TELEFÖRBINDELSER

Om uppringbara linjer (digitala eller analoga) används för system för DRK,
är det viktigt att systemet för DRK har ett tillförlitligt system för behörighetskontroll. Dessutom bör linjerna ges ett visst skydd mot intrång. Lämpliga skyddsåtgärder kan vara en eller flera av följande:
•
•
•

Krypterad förbindelse (t.ex. genom användning av krypterande modem)
Användning av system för behörighetskontroll med hög säkerhet,
som utnyttjar behörighetskort, dynamiska lösenord eller liknande
Utnyttjande av sluten användargrupp.
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Uppringbara modem får inte vara anslutna till system för DRK, såvida inte
särskilda skyddsåtgärder enligt ovan vidtagits. Krypterande modem rekommenderas.
ELEKTRONISK POST

Det ska finnas dokumenterade regler för vilken information som får skickas
med elektronisk post. Det ska även finnas regler för filöverföring med epost som minst omfattar viruskontroll av meddelanden och bifogade filer.
TRÅDLÖSA NÄT

Vid användning av datakommunikation för system för DRK över trådlösa
nät bör överföringen av lösenord krypteras.
Används trådlösa nät ska nätverkets systemägare besluta om åtgärder mot
obehörig avlyssning och utnyttjande ska vidtas.
Standarderna för trådlösa nätverk innehåller en säkerhetslösning som omfattar såväl autentisering och kryptering som integritetskontroll, men den lösningen är inte heltäckande utan bör kombineras med andra lösningar.
1.11.5 SKYDD AV HÖGA BEHÖRIGHETER

Lösenord för höga behörigheter (behörigheter som ger rätt till ajourhållning
av DRK samt systembehörigheter och andra högre behörigheter) bör inte
överföras okrypterade över större nät eller andra oskyddade förbindelser.
Avlyssning av lösenord har blivit en vanlig metod för intrång i datasystem. I
och med att det distribueras färdiga program för avlyssning, kan metoden
användas även av relativt oerfarna hackers.
1.11.6 FUNKTIONSSKYDD

Tillgänglighetskraven på systemet för DRK bestäms i första hand av myndigheten själv, och det blir ofta en avvägning mellan tillgänglighet och kostnader.
I de flesta fall ger en väl utförd installation av ett lokalt nät, med noggrant
installerad server/dator och kompetent underhåll, tillräcklig tillgänglighet
för DRK vid en myndighet med "normala" krav.
Vid användning av externa förbindelser som är utanför myndighetens ansvar
och kontroll, måste myndigheten se till att avtalen innehåller krav på tillräcklig tillgänglighet för förbindelsen.
KRITISK UTRUSTNING

Nätet och DRK kan vara beroende av enstaka utrustningar för att kunna fungera. Exempel på sådan kritisk utrustning är hubbar, även kallat ”nätnav”,
routrar/ switchar och servrar. Myndigheten bör undersöka hur lång tid det
tar att ersätta eller reparera kritisk utrustning.
Om stilleståndstiden vid en skada på kritisk utrustning skulle bli för lång,
kan någon av följande åtgärder vara lämplig:
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•
•
•
•
•

Serviceavtal med kortare inställelsetid
Avtal med leverantör om att utrustning ska kunna levereras med kort
varsel
Inköp av extra utrustning, eller viktiga delar till utrustningen (t.ex.
nätverkskort eller nätaggregat), som reserv
Planering för att på sikt ha minst två av varje kritisk utrustning, så att
begränsad funktion kan upprätthållas om den ena inte fungerar
Överenskommelse om att få låna utrustning av t.ex. andra (större)
myndigheter vid akut behov.

1.12 Avbrottsplanering
Alla datasystem kan drabbas av omfattande störningar, eller kombinationer
av störningar, som medför långa avbrott.
1.12.1 AVBROTTSPLANER

OBSERVERA: Det ska finnas planer för hur verksamheten ska bedrivas,
och vilka åtgärder som ska vidtas, vid längre avbrott i systemet för DRK.
Det måste också vidtas de åtgärder som behövs för att minska problemen
vid eventuella längre avbrott till acceptabel nivå.
Vid ett längre avbrott ska berörd förvaltning vid Lantmäteriet i Gävle meddelas.
1.12.2 RESERVDRIFT

Reservdrift måste planeras, om det bedöms nödvändigt för att säkerställa
tillräcklig tillgänglighet för DRK. Reservdrift förutsätter tillgång till en aktuell kopia, säkerhetskopia, av DRK-databasen, tillgång till utrustning och
programvara samt dokumenterad återstartsrutin.
För större system kan omfattande förberedelser för reservdrift behöva göras:
•
•
•

Dessa kan omfatta bland annat avtal med reservdatacentral. Till exempel rätt att få utnyttja annan myndighets dator vid behov.
Förberedelser för datakommunikation.
Ändringar i rutinerna för förvaring av säkerhetskopior och prov av
reservdriften.

Planerna för reservdrift bör provas regelbundet.

1.13 Beredskapsplanering
Registerkartan kan ingå i beredskapsplaneringen. Beredskapsaspekter kan
därför behöva beaktas.

1.14 Kontroll
OBSERVERA: Myndigheten ska minst en gång om året kontrollera informationssäkerheten för DRK.
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Kontrollen ska dokumenteras i en rapport, som ska redovisas för myndighetschefen. Känsliga delar av rapporten kan vara sekretessbelagda.
Lantmäteriverket gör tillsyn av verksamheten en gång om året.
1.14.1 SÄKERHETSANALYSER

En kontroll med hjälp av en checklista tar inte hänsyn till lokala variationer i
systemutformning, sårbarhet, hotbild och skyddsåtgärder. Om hotbild, sårbarhet eller systemutformning avviker mycket från vad som förutsätts i detta
avsnitt, bör en noggrannare säkerhetsanalys göras. Säkerhetsanalysen bör
göras av en sakkunnig (IT-säkerhetschef e.d.).
Risk- och sårbarhetsanalys görs för enskilda system och utgångspunkten för
analysen är den information som hanteras. Man tittar på vilka konsekvenser
det får för verksamheten om informationen är felaktig, kan feltolkas, kommer i orätta händer eller om den inte är tillgänglig. Därefter görs en bedömning av vilka risker som finns för att sådana situationer kan uppstå. Bedömningen görs med utgångspunkt från det system som används och dess hantering.
1.14.2 DOKUMENTATION

Kontrollen ska dokumenteras och redovisas för myndighetens ledning.
Dokumentationen av kontrollen (granskningsrapporten) bör innehålla:
•
•
•
•
•

Uppgifter om vad som granskats, när granskningen genomförts samt
vem som utfört granskningen
En bedömning av säkerhetsläget i stort
En redovisning av brister som uppmärksammats vid granskningen
Förslag till åtgärder
En åtgärdsplan.

Åtgärdsplanen bör innehålla en prioritering av åtgärdsförslagen. Om mer
omfattande åtgärder måste vidtas, bör en åtgärdsplan för det närmaste året
tas fram. Det är sällan möjligt att åtgärda alla brister omedelbart.

1.15 Krav på system för DRK
Detta avsnitt innehåller krav på det system för DRK som används.
1.15.1 SÄKERHET OCH SKYDDSFUNKTIONER

Systemet för DRK ska ha de säkerhets- och skyddsfunktioner som behövs
för att uppnå tillräcklig säkerhet. Flertalet av de säkerhets- och skyddsfunktioner som behövs framgår av avsnittet i övrigt. Särskilt viktiga säkerhetsoch skyddsfunktioner sammanfattas nedan.
BEHÖRIGHETSSYSTEM

Systemet för DRK ska ha ett system för behörighetskontroll, BKS. BKS ska
möjliggöra personliga användaridentiteter och behörigheter.
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•
•
•
•
•

BKS ska möjliggöra styrning av behörigheten för enskilda handläggare vad gäller ajourhållning av och uttag ur DRK.
Användares behörighet ska kunna begränsas till att endast avse uttag.
Användares behörigheter att ajourhålla eller göra uttag ur DRK ska
om så anses nödvändigt kunna begränsas till att endast avse ett visst
geografiskt område.
BKS ska ha godtagbara funktioner för skydd av systemfunktioner
och objekt.
BKS skall ha skydd av behörighetsadministration, verifiering/autentisering av användare etc.

Det är särskilt viktigt att systemet har en enkel funktion för låsning eller
spärrning av datorn eller terminalen utan att användaren behöver logga ut
från systemet för DRK.
LOGGNING

Systemet för DRK ska möjliggöra loggning och användning av loggarna i
enlighet med kraven ovan.
DATASKYDD

Systemet för DRK ska möjliggöra att DRK kan skyddas mot otillåten eller
oavsiktlig förändring eller förstöring och mot otillåten åtkomst eller kopiering.
Kravet innebär bland annat att DRK-databasen måste kunna skyddas så att
den inte går att komma åt genom att exempelvis kringgå DRK-programmet
eller DRK-databashanteraren och dess behörighetskontroll.
1.15.2 KRAV PÅ LEVERANTÖRER

Leverantörer av systemet eller delar av systemet måste ha möjlighet att leverera, underhålla och vidareutveckla sina produkter så att säkerheten i DRK
kan hållas på rätt nivå.
KOMPETENS

Leverantören måste ha tillräcklig kompetens för att kunna ta fram och underhålla ett system med de säkerhetsegenskaper som krävs.
STABILITET

Leverantören måste vara kreditvärdig och på andra sätt stabil, så att leverantören under lång tid kan underhålla och vidareutveckla systemet.
STÖDFUNKTIONER

Leverantören måste ha kompetens och organisation för att ge driftställen,
myndigheter, handläggare och användare stöd och hjälp med:
•
•
•

Installation och idrifttagning
Säkerhet och skyddsåtgärder
Normala driftproblem
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•

Driftstörningar, programfel och tekniska fel.

1.16 Krav på informationssäkerhet
Krav på informationssäkerheten för DRK finns i författningar samt andra
regler, men kan också härröra ur myndighetens krav på t.ex. effektivitet i
den egna verksamheten.
1.16.1 KRAV I LAGAR M.M.

Krav på DRK och system för DRK, som i flera fall innebär krav på informationssäkerheten, finns i följande lagar och regler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagen om fastighetsregister (SFS 2000:224)
Fastighetsregisterförordningen (SFS 2000:308)
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter
Lagen om kommunal lantmäterimyndighet (SFS 1995:1393)
Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988)
Arkivförordningen (SFS 1991:446)
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS)
Säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627)
Säkerhetsskyddsförordningen (SFS 1996:633)
Lagen om skydd för landskapsinformation (SFS 1993:1742)
Förordningen om skydd för landskapsinformation (SFS 1993:1745)
Sekretesslagen (SFS 1980:100)
Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SFS 2002:472)
Beredskapsförordningen (SFS 1993:242)
Lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar (SFS 1990:217).

1.16.2 VERKSAMHETENS KRAV

Verksamhetens egna krav på informationssäkerhet omfattar framför allt
krav på tillgänglighet, tillförlitlighet och dataskydd.
TILLGÄNGLIGHET

Myndigheten måste själv analysera sina krav på tillgängligheten för DRK.
Tillgänglighetskraven beror bland annat på arbetets omfattning och inriktning, myndighetens organisation och arbetsrutiner och datastödets utformning.
Tillgänglighetskraven måste anpassas till de krav som myndighetsutövningen medför. Bland annat måste myndigheten kunna tillhandahålla uppgifter ur DRK för allmänheten i enlighet med offentlighetslagstiftningen.
Myndighetens krav på effektivitet i det egna arbetet, myndighetsservice och
eventuellt uppdragsarbete bör också beaktas i analysen av krav på tillgänglighet.
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Kraven på tillgänglighet är en av de styrande faktorerna vid val och utformning av system för DRK och vid val av skyddsåtgärder, detta avser blandannat utformning av serviceavtal.
Ett exempel på tillgänglighetskrav är (alla krav avser ordinarie arbetstid:
•
•
•
•

Tillgänglighet för uttag minst 97% per månad
Högst ett avbrott i funktionen för uttag längre än 3 timmar, per kvartal
Tillgänglighet för ajourhållning minst 97% per månad
Högst ett avbrott i funktionen för ajourhållning längre än 3 timmar,
per månad.

Exemplet ovan avser tillgängligheten ute vid arbetsplatserna vid myndigheten. Observera att tillgängligheten vid arbetsplatsen normalt är beroende
av tillgängligheten i:
•
•
•
•

Driftdatorn
Eventuell datakommunikation
Det lokala nätet
Arbetsplatsutrustningen, inkl. skrivare.

För att den sammantagna tillgängligheten ska vara den som anges i exemplet, måste tillgänglighetskraven på varje system del vara högre än i exemplet.
ÖVRIGA VERKSAMHETSKRAV

Övriga verksamhetskrav på informationssäkerhet omfattar framför allt krav
på tillförlitlighet och dataskydd. Med tillförlitlighet avses här att systemet
för DRK fungerar som avsett. Dataskydd omfattar skydd av DRK-databasen
mot oavsiktlig eller otillåten ändring eller förstöring.
Inom dessa områden sammanfaller normalt verksamhetens krav med kraven
i lagar och regler.
1.16.3 KOMPLETTERANDE KRAV

Säkerhets- och skyddsåtgärder måste utformas så att de inte inskränker allmänhetens rätt att ta del av allmän handling.
Säkerhetsloggar är normalt personregister i datalagens mening, och får inte
användas till andra ändamål.
1.16.4 RISKER

Riskerna vid användning av datasystem är relativt väl kända. Till de vanligaste störningarna (riskerna) hör:
•
•
•
•
•

Användarfel på grund av misstag, felgrepp, slarv etc.
Användarfel på grund av okunnighet eller svåranvända system.
Programfel.
Tekniska fel i datorer, kringutrustning etc.
Fel vid service, installationer etc.
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•
•

Tekniska fel i lokala nät, datakommunikation etc.
Elavbrott eller störningar i el- eller telenät.

Till mindre vanliga, men förekommande störningar hör:
•
•
•
•
•

Stöld av utrustning.
Fel i säkerhetskopiering.
Datavirus, dataintrång av hackers.
Missbruk av uppgifter. Det vill säga användning för annat än de
egna arbetsuppgifterna.
Stöld av data och program.

Vissa störningar är ovanliga, men kan medföra stora konsekvenser:
•
•
•

Brand eller rök.
Åskskada. Exempelvis blixtnedslag, överspänning, inducerad spänning.
Vandalisering/sabotage.

Vid planering av informationssäkerheten för DRK måste man även beakta
riskerna för:
•
•

Katastrofer som större olyckor etc.
Kris- och krigssituationer.
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2 Handläggning. Rättelse och komplettering
2.1 Införande i registerkartan
Uppgift som ska redovisas både i registerkartan och i textdelen, ska vara införd i registerkartan senast två arbetsdagar efter det att uppgiften förts in i
textdelen (LMVFS 2004:1 Till 39 §). Undantag från denna föreskrift får
endast ske om det finns särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl är sjukdom
eller annan frånvaro.
Beslut som förs in i registerkartan måste ha vunnit laga kraft.
Det är viktigt att informationen i registerkartan är lika aktuell som i textdelen. Om informationen i textdelen och kart delen inte stämmer överens, uppstår osäkerhet om vad som gäller.

2.2 Förtida registrering
2.2.1 ALLMÄNT

Lantmäterimyndigheten har möjlighet att meddela fastighetsbildningsbeslut
och andra beslut fastän tekniska göromål m.m. inte har utförts. Myndigheten
kan också förordna att talan mot sådant beslut ska föras särskilt. Därigenom
blir beslutet en s.k. preliminärfråga. Dessa beslut får registreras 7 dagar efter
det att de vunnit laga kraft även om förrättningen inte avslutats, s.k. förtida
registrering (19:3 andra stycket FBL). I Handbok Fastighetsregistrering avsnitt 3.2 beskrivs närmare vilka förutsättningar som krävs för förtida registrering.
När förtida registrering av ett beslut görs i textdelen, ska också registerkartan ändras på motsvarande sätt och i den omfattning som framgår av förrättningshandlingarna. Detta för att text- och kart del i fastighetsregistret ska
stämma överens.
Förtida registrering kan också bli aktuell då beslut har gjorts till preliminärfråga p.g.a. att värderingsfrågor, slutlig beräkning av andelstal eller gemensamt arbete återstår. Eftersom ersättningsbeslut, beslut om andelstal och beslut om gemensamt arbete, normalt inte registreras i textdelen kommer den
förtida registreringen i registerkartan att redovisas på samma sätt som om
förrättningen vore avslutad.

2.2.2 REDOVISNING I REGISTERKARTAN VID FÖRTIDA REGISTRERING

Nya gränser som ej fastställts i beslutet redovisas i registerkartan i det ungefärliga läge som framgår av förrättningshandlingarna. Om möjligt anges att
gränserna har ett ungefärligt läge, t.ex. genom att ange att gränsen har dålig
lägesnoggrannhet. När gränserna är fastställda och förrättningen avslutats,
justeras de till sitt rätta läge med ett bättre medelfel. Eventuellt ska även ursprunget för berörda gränser ändras. T.ex. kan en gräns som ej fastställts i
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beslutet digitaliseras, när den läggs in i registerkartan vid förtida registrering. När gränsen därefter har mätts in justeras den till sitt inmätta läge. Ursprunget ska då ändras på gränsen från digitalisering till geodetisk mätning.
För nybildade fastigheter/samfälligheter eller nya områden för befintliga
fastigheter/samfälligheter redovisas registerbeteckningen utan någon särskild markering.
På den analoga registerkartan omslöts registerbeteckningarna vid förtida registrering med vanligt snedstreck. Detta redovisningssätt ska inte förekomma i den digitala registerkartan.
Servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar läggs in i registerkartan med det läge som framgår av förrättningshandlingarna.

2.3 Partiell registrering
Överklagas beslut eller åtgärd vid avslutad förrättning får uppgift med anledning av förrättningen eller beslutet ändå föras in i fastighetsregistret, om
det är fråga om sådan del som uppenbarligen inte berörs av överklagandet,
s.k. partiell registrering. För att partiell registrering ska kunna ske fordras att
överklagandet inte avser den åtgärd som registreringen gäller och att det
med säkerhet kan bedömas att domstolsprövningen inte kommer att omfatta
åtgärden. Ett fall som normalt bör kunna räknas hit är när överklagandet avser en helt annan fråga än fastighetsbildnings- eller fastighetsbestämningsbeslutet, t.ex. fördelningen av förrättningskostnaderna.
Lagbestämmelsen om partiell registrering är inte utformad som ett åläggande att registrera utan som en regel som möjliggör registrering – lantmäterimyndigheten får således registrera om det är lämpligt. I Handbok Fastighetsregistrering avsnitt 3.3 beskrivs närmare förutsättningarna för partiell registrering.
I förrättningsakten ska det klart framgå vad som registrerats partiellt. De delar som har registrerats i textdelen ska också föras in i registerkartan eftersom text- och kart del i fastighetsregistret ska stämma överens.

2.4 Samordnad registrering
Om ett fastighetsregisterärende berör fler än en lantmäterimyndighets område ska registreringen samordnas (40 § FRF och LMVFS 2000:2 Till 40 §).
Samordningen kan antingen ske genom samtidig registrering eller genom
oberoende registrering. Rutiner för samordnad registrering beskrivs i Handbok Fastighetsregistrering avsnitt 3.4.
Den lantmäterimyndighet till vilken ärendet kommer in kallas i det följande
LM1. Den andra berörda lantmäterimyndigheten kallas LM2. Myndigheterna ansvarar för sin del av registreringen. Huvudansvaret för att ärendet
handläggs inom rätt tid ligger emellertid på LM1.
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2.4.1 SAMTIDIG REGISTRERING

Samtidig registrering ska ske i de fall då registreringen hos både LM1 och
LM2 innefattar redovisning av registreringsdag för fastighetsrättslig åtgärd i
fastighetsregistret. Vid samtidig registrering ska ärendet registreras samma
dag vid LM1 och LM2.
LM2 får en kopia av originalakten. Efter samråd mellan LM1 och LM2 registreras ärendet i textdelen på överenskommen dag. Registerkartan ajourförs
av respektive lantmäterimyndighet.
Rättigheter som berör flera län registreras som ett objekt (en redovisningsenhet) inom respektive län med unik beteckning. Rättighet som berör både
statlig och kommunal lantmäterimyndighet inom samma län registreras som
ett gemensamt objekt med samma beteckning för bägge lantmäterimyndigheterna.
Gemensamhetsanläggning utgör endast en enhet i textdelen oberoende av
gräns mellan lantmäterimyndigheter. Geometrin för gemensamhetsanläggning som berör flera lantmäterimyndigheter delas i myndighetsgräns men
har samma registerbeteckning inom alla berörda lantmäterimyndigheter.
Anledningen till att gemensamhetsanläggningen delas är att lantmäterimyndigheterna endast har behörighet inom respektive verksamhetsområde.
Kommunnamnet ska sättas ut när gemensamhetsanläggningen redovisas i
annan kommun än den som ingår i registerbeteckningen.
Figur 1 Ledningsrätt och gemensamhetsanläggning som går över länsgräns

Ledningsrätten är bildad i samma förrättning men registreras som två objekt
(redovisningsenheter i textdelen), ett för varje län, med unika beteckningar.
Gemensamhetsanläggning är bildad i samma förrättning och registreras som
ett objekt gemensamt för de berörda länen. Gemensamhetsanläggningen delas i länsgräns men har samma registerbeteckning i båda länen.
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2.4.2 OBEROENDE REGISTRERING

Oberoende registrering får tillämpas om ärendet innefattar redovisning av
registreringsdag för fastighetsrättslig åtgärd hos endast en lantmäterimyndighet (LMVFS 2000:2 Till 40 §). Oberoende registrering är ett förenklat
förfarande och innebär bl.a. att ärendet får registreras på olika dagar vid
LM1 och LM2.
Exempel på fall där oberoende registrering kan tillämpas är:
nybildning av ledningsrätt för starkström där enbart förmånsfastighet finns
hos LM2
ändring av berörkretsen på rättighet p.g.a. verkan på eller fördelning av servitut
ändring av delägande fastigheter i samfällighet p.g.a. fördelning av andelar.
LM2 får kopia av de delar i originalakten som krävs för att myndigheten ska
kunna registrera sin del. I enklare fall behöver inte LM2 någon kopia, istället skrivs ett enkelt meddelande om vilka åtgärder som LM2 ska vidta.
Efter att LM1 registrerat sin del och uppdatering har skett i textdelen registrerar även LM2 sin del. Registerkartan ajourförs av respektive lantmäterimyndighet.
Om objekt i registerkartan berör två eller flera lantmäterimyndigheter, bör
samordning ske mellan myndigheterna så att geometrin blir riktig.

2.5 Rättelse och komplettering
Rättelse och komplettering beskrivs mer ingående i Handbok Fastighetsregistrering, avsnitt 11.

2.5.1 ALLMÄNT

Redovisningen i textdelen och registerkartan har inte rättsverkan utan är en
sammanställning av vad olika förrättningar och andra urkunder innehåller
om fastighetsindelningen m.m. Det är urkunderna och de lagligen tillkomna
gränsmärkena på marken som är avgörande för fastigheternas omfattning
och avgränsning gentemot varandra.
Rättelse sker med stöd av 19:4 FBL. Komplettering sker med stöd av 16 §
FRF. Rättelse enligt 19:4 FBL motsvarar den rättelse i förrättningsakt som
sker med stöd av 26 § FL. De åtgärder som kan vidtas enligt 19:4 är dock
mer omfattande än vad som är tillåtet enligt FL som endast medger rättelse
av typen skriv- och räknefel. Detta gäller både text- och kart delen i fastighetsregistret.
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2.5.2 RÄTTELSE

Rättelse i fastighetsregistrets text- eller kart del ska ske om uppgift är uppenbart oriktig eller om det är uppenbart att en i registret redovisad fastighet
inte finns.
Rättelse är tillåten bara om den kan ske utan någon skada för fastighetsägare
eller rättighetshavare. Beror oriktigheten på ett tekniskt fel får rättelse ske
även om skada uppstår. Den skadelidande har då rätt till skadestånd av staten enligt 19:5 FBL. En rättelse medför i allmänhet inte någon skada. Rättelse av ett fel som uppkommit vid registrering av en fastighetsreglering kan
i vissa fall innebära skada för den som inrättat sig efter den oriktiga redovisningen (prop. 1969:128 sid 959).
Fel som kan rättas med tillämpning av 19:4 FBL är t.ex.:
•
•
•
•
•
•

Att en fastighet redovisats som utplånad vid en fastighetsreglering
och därför avregistrerats och det senare visar sig att ett område eller
andel i samfällighet finns kvar.
Att det vid en sammanläggning inte observerats att en samfällighet
utplånas p.g.a. att alla delägande fastigheter ingått i sammanläggningen.
Att fel fastighet avregistrerats vid en fastighetsreglering.
Att en förrättning registrerats innan den vunnit laga kraft.
I dessa fall införs i textdelen en anmärkning om att informationen innehåller allvarligt fel. Någon särskild markering i registerkartan görs
däremot inte.
Att en detaljplan har redovisats med felaktig utbredning i registerkartan.

Rättelse ska ske omedelbart om det är uppenbart att någon skada inte kan
uppkomma. I annat fall ska fastighetsägare eller rättighetshavare få tillfälle
att yttra sig om denne är känd. Om rättsägare begärt eller medgett rättelse
får det anses klart att rättelsen kan ske utan någon skada för denne.

2.5.3 KOMPLETTERING

Med registerkomplettering avses:
•
•
•
•

Registrering av befintlig fastighet som saknas i fastighetsregistret.
Registrering av befintlig samfällighet som saknas i fastighetsregistret
eller komplettering av uppgifter om registrerad samfällighet.
Registrering av befintlig gemensamhetsanläggning (vägsamfällighet/vägförening) som saknas i fastighetsregistret eller komplettering
av uppgifter om redan registrerad gemensamhetsanläggning.
Annan komplettering, t.ex. uppgifter om rättigheter, planer, bestämmelser m.m. som tidigare inte redovisats.
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2.5.4 HANDLÄGGNING AV RÄTTELSE- OCH KOMPLETTERINGSÄRENDEN

Rättelse- och kompletteringsärende för text- och kart delen handläggs enligt
reglerna i FL. Lagen medger en enklare och snabbare handläggning av ärenden där lantmäterimyndighetens beslut inte kan bli till nackdel för någon enskild part (17, 20 och 21 §§ FL). Av praktiska skäl delas ärendena därför
upp i stora och små ärenden. Stora ärenden innebär en fullständig handläggningsrutin. Små ärenden handläggs enligt en förenklad rutin.
Rättelse och komplettering som sker i samband med registrering av förrättning behöver inte dokumenteras särskilt om justeringen framgår i förrättningsakten.

STORA ÄRENDEN

Stora ärenden dagbokförs på vanligt sätt, dvs. varje rättelse eller komplettering läggs upp som ett nytt ärende. Dokumentation av beslut och övriga
handlingar i ärendet bildar egen akt.
Exempel på stora ärenden:
•
•
•
•
•
•

Ärenden som kräver samråd med andra myndigheter.
Ärenden som föranleder skriftväxling.
Ärenden där part kan lida skada och besvärshänvisning måste lämnas.
Rättelser som föranleds av utredning som ska arkiveras.
Avregistrering av uppenbart obefintlig fastighet.
Rättelse enligt 15:10 FBL.

Åtgärd ska alltid redovisas i textdelen när handläggningen görs som ett stort
ärende.

SMÅ ÄRENDEN

Små ärenden kan dagbok föras på ett förenklat sätt. Ärendena samlas årsvis
under ett gemensamt dagboksnummer för varje kommun. På dagboksnumret
hänvisas till blanketten ”Rättelse och komplettering i fastighetsregistret”.
Blanketterna upprättas trakt/kvartersvis och samlas i en gemensam akt som
kompletteras kontinuerligt. På blanketten antecknas rättelser och kompletteringar som rör både textdelen och kart delen. Underlag för rättelsen eller
kompletteringen kan sparas tillsammans med blanketten. Blanketterna samlas i en gemensam akt som kompletteras kontinuerligt. Akten ska inte avslutas utan kompletteras år efter år.
Dokumentation får även ske enligt något annat system om detta ger lika
goda möjligheter att hitta anteckningarna för ändringarna.
Som små ärenden hanteras rättelser och kompletteringar där det är helt klart
att skada inte kan uppkomma och berörda fastighetsägare/rättsägare inte behöver underrättas.
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Exempel på små ärenden:
•
•
•

Rättelse av skrivfel av mindre betydelse.
Komplettering av samfälligheter, planer, rättigheter, m.m. som inte
kräver utredning.
Mindre rättelse i registerkartan.

För mindre fel som upptäcks i samband med uppbyggnad av digital registerkarta kan en generell anteckning göras, t.ex. ”Mindre rättelser har gjorts i
samband med uppbyggnad av digital registerkarta i
Ockelbo tätort”.
Förbättringar av geometrin räknas inte som mindre rättelse och därmed behöver ingen anteckning göras.

2.6 Totalförsvarssekretess vid förande av DRK
För mer information om totalförsvarssekretess vid förande av DRK, se bilaga under flik 20.
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3 Fastighetsindelningen inkl. fristående fiske och andra
indelningar
3.1 Beskrivning av olika indelningar
På registerkartan redovisas enligt 37 § FRF bland annat:
•
•
•

Indelningen i län och kommuner (administrativ indelning).
Fastigheters och samfälligheters utbredning (fastighetsindelning)
Indelningen i socknar (historisk indelning).

Följande typer av indelningar redovisas således i registerkartan:
ADMINISTRATIV INDELNING.

•
•
•
•

Riket.
Län.
Kommun.
Allmänt vatten.

FASTIGHETSINDELNING (FASTIGHET OCH SAMFÄLLIGHET INKL. FRISTÅENDE
FISKE)

•
•
•
•
•
•

Trakt.
Kvarterstrakt.
Fastighetsområde.
Fastighetsutrymme.
Fiskeområde.
Oregistrerat område.

HISTORISK INDELNING

•

Socken.

3.1.1 INDELNINGARNAS GEOMETRISKA PRESENTATION

Indelningarna presenteras som yta, linje eller punkt.
•
•
•

De administrativa indelningarna ska kunna presenteras som ytor.
Även inom fastighetsindelningen ska objekten redovisas som ytor
men i undantagsfall kan objekt redovisas som punkt eller linje.
Redovisning som punkt eller linje får bara göras om underlag saknas
för att lägga in begränsningslinjer.
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•

OBSERVERA: Varje indelning ska var för sig kunna redovisas som
yta och bilda ett slutet område. Ytan avgränsas med en tillåten begränsningslinje för respektive indelning.

•

För att kunna se vilka fastighetsrättsliga åtgärder som genererar lagligen bestämda fastighetsgränser, Se Handbok Fastighetsregistrering,
Bilaga 2, Åtgärdskatalog.

•

OBSERVERA: Vissa objekt i fastighetsindelningen får i undantagsfall redovisas som punkt eller linje (LMVFS 2004:1 Till 38 §). Fastigheter redovisas aldrig som linjer.

•

De olika typerna av indelningar presenteras med respektive slag av
begränsningslinje.

I nästa avsnitt beskrivs de olika indelningarna och med vilken begränsningslinje de ska presenteras.
3.1.2 ADMINISTRATIV INDELNING

För den administrativa indelningen redovisas nedanstående typer av indelningar i registerkartan.
RIKET

Riket redovisas med begränsningslinjer mot andra nationers territorium
samt mot internationellt vatten. Redovisning sker med riksgräns eller sjöterritoriet gräns i havet. Riksgränsen utgör Sveriges gräns mot andra nationer
på land samt i sjöar och vattendrag. Sjöterritoriets gräns i havet utgör Sveriges gräns i vatten mot internationellt vatten eller annan nations territorium.
LÄN

Län redovisas med länsgräns som begränsningslinje. Då länsgräns sammanfaller med riksgräns presenteras endast riksgränsen. Länsgräns redovisas
även i allmänt vatten.
KOMMUN

Kommun redovisas med kommungräns som begränsningslinje. Denna gräns
presenteras om den inte sammanfaller med gräns för län eller riket.
Kommungräns redovisas även i allmänt vatten.
ALLMÄNT VATTEN

Vattenområde i havet är allmänt (allmänt vatten), där det ej ingår i fastighetsindelningen (enskilt vatten). Förutom i havet finns allmänt vatten även i
Vänern, Vättern och Hjälmaren samt i Storsjön i Jämtland. Vad som är allmänt vatten framgår av lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde. I denna lag finns detaljerade regler var denna gräns ska gå.
•

Reglerna innebär i stort att till fastighetsindelningen hör allt vatten
inom 300 meter från fastlandet eller öar med en längd över 100
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•
•

•
•

meter. På de ställen där kurvan för 3 meters vattendjup går längre ut
hör vatten innanför djupkurvan till fastighetsindelningen. Vattnet utanför är allmänt. Vissa sträckor i havet i Norrbottens och Kalmar län
samt i Hjälmaren och Storsjön är reglerade i detalj i lagtexten.
Eftersom vattendjupet och strandlinjen är avgörande för gränsen
mellan allmänt och enskilt vatten är gränsen i princip en rörlig gräns
som t.ex. påverkas av landhöjningen.
Tolkningen av strandlinjen ska numera utgöras enligt lagen
(1950:595) 8§. Strandlinjer och vattendjup ska vid tillämpningen av
denna lag bestämmas utifrån följande nivåer i Rikets höjdsystem
2000 (RH 2000): i havet 0,00 meter, i Vänern 44,21 meter, i Vättern
88,77 meter, i Hjälmaren 22,44 meter, och i Storsjön i Jämtland
293,28 meter. Lag (2018:567).
Allmänt vatten är läns- och kommunindelat. Läns- och kommungränser i havet går ända ut till sjöterritoriets gräns i havet.
Som begränsningslinje mot allmänt vatten används traktgräns.

Figur 1 Gräns emot allmänt vatten redovisas som traktgräns

3.1.3 Fastighet och samfällighet inklusive fristående fiske

6(43)

LANTMÄTERIET

I registerkartan redovisas:
•
•

Bestående fastigheter och samfälligheter som finns upptagna i textdelen.
Enskilda och samfällda fristående fisken om dessa finns i textdelen.

Med fristående fiske menas särskild fiskelott och fiskesamfällighet. Fristående fiske överlappar den sammanhängande yta som indelningen i fastigheter och samfälligheter utgör. Se även avsnitt 3.6.10.
Utöver bestående fastigheter, samfälligheter och fristående fisken redovisas
i registerkartan även:
•
•

Oregistrerade områden. Se även avsnitt 3.6.7.
Sämjelotter som finns redovisade i textdelen. Se även avsnitt 3.6.6.

OBSERVERA: Område för fastighet, samfällighet och fristående fiske redovisas i registerkartan i första hand som ytor.
OBSERVERA: I enstaka fall kan en generaliserad redovisning förekomma
av områdena som punkt eller linje (LMVFS 2004:1 Till 38 §). Fastigheter
redovisas aldrig som linje.
En fastighet, samfällighet eller fristående fiske kan ha en liten utbredning
och redovisas som punkt eller en linje. Fastigheter redovisas aldrig som
linje.
För fastighetsindelningen redovisas nedanstående typer av indelningar i registerkartan.
TRAKT

En trakt utgörs av de fastigheter och samfälligheter som har samma traktnamn. Trakt är ett begrepp för de mindre områden som kommunen registertekniskt ska vara indelat i.
Trakt redovisas med begränsningslinjen traktgräns. Sådan gräns presenteras
när den inte sammanfaller med gräns för riket, län, kommun eller kvarterstrakt.
OBSERVERA: Traktnamnet placeras centralt inom trakten. Regler för textsättning finns i avsnitt 7.
KVARTERSTRAKT

När kvartersnamn ingår i registerbeteckning, utgör fastigheter och samfälligheter med samma kvartersnamn en kvarterstrakt. Som begränsningslinje
för kvarterstrakt används kvarterstraktgräns istället för traktgräns.
Kvarterstraktgräns används som avgränsning mot fastigheter/samfälligheter,
som har annat kvarterstraktnamn eller traktnamn. Kvarterstraktgräns presenteras, när den inte sammanfaller med gräns för riket, län eller kommun.
OBSERVERA: Kvarterstraktnamnet placeras centralt inom kvarterstrakten.
Regler för textsättning finns i avsnitt 7.
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Figur 2 Där kvarterstraktgräns sammanfaller med trakträns redovisas endast kvarterstraktgräns

FASTIGHETSOMRÅDE

En traditionell fastighet eller samfällighet består av ett eller flera fastighetsområden. Ett fastighetsområde är ett sammanhängande mark- och/eller vattenområde. Undantag är andelsfastighet som inte har någon enskild mark.
Fastighetsområden redovisas med fastighetsgräns som begräns-ningslinje.
Fastighetsgräns presenteras om den inte sammanfaller med gräns för riket,
län, kommun, kvarterstrakt eller trakt.
TREDIMENSIONELLT UTRYMME INKLUSIVE ÄGARLÄGENHET

Ett tredimensionellt utrymme är ett sammanhängande utrymme som avgränsas både horisontellt och vertikalt. Fastighet och samfällighet som enbart består av tredimensionellt utrymme kallas för tredimensionell fastighet respektive tredimensionell samfällighet. Även traditionella fastigheter och samfälligheter kan ha tredimensionellt utrymme. Sådana utrymmen benämns tredimensionellt fastighetsutrymme respektive tredimensionellt samfällighetsutrymme.
Tredimensionella utrymmen begränsas med särskild gräns, fastighetsutrymmesgräns (3D-gräns). Sådan gräns presenteras även om den sammanfaller
med annan gräns i fastighetsindelningen.
Ägarlägenhet utgör en tredimensionell fastighet som inte är avsedd att
rymma annat än en enda bostadslägenhet. Ägarlägenheten ska således utgöra ett sammanhängande utrymme som avgränsas både horisontellt och
vertikalt. Ägarlägenheten ska ingå i en sammanhållen enhet om minst tre
ägarlägenheter. Ägarlägenhet begränsas med särskild gräns, fastighetsutrymmesgräns (3D-gräns). Sådan gräns presenteras även om den sammanfaller med annan gräns i fastighetsindelningen.
FISKEOMRÅDE

Ett fiskeområde är ett område för fristående fiske som ingår i en fastighet/samfällighet. Fiskeområden redovisas med fiskeområdes-gräns. Sådan
gräns presenteras även när den sammanfaller med gräns för fastighetsområde. Ett fiskeområde ska läggas in efter strandlinjen, inte efter tätningsgränsen för fastighetsindelningen.
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Figur 3 OBS! Fiskeområde ska följa strandlinjen, inte tätningsgränsen för fastighetsindelningen som
här.

OREGISTRERAT OMRÅDE

Oregistrerat område avser dels oregistrerade samfälligheter, dels övriga oregistrerade områden s.k. OID-områden. Dessa områden har åsatts en identitet
bestående av kommunkod:trakt/kvarterstrakt:typ av OID:löpnummer.
OREGISTRERADE SAMFÄLLIGHETER

Följande oregistrerade samfälligheter redovisas i registerkartan:
•
•

Samfälligheter som inte finns redovisade i textdelen men som tagits
med vid uppbyggnaden av digital registerkarta. Dessa betecknas med
”s” eller med en uppräkning av två eller flera delägande fastigheter.
Markområde som utgör s.k. gemensam ägovidd. Alla fastigheter som
har del i markområdet är andelsfastigheter och är redovisade inom
området.

Figur 4 Olika redovisningar i registerkartan av oregistrerade samfälligheter.

ÖVRIGA OREGISTRERADE OMRÅDEN

Det finns även oregistrerade områden som saknar anknytning till fastighet
eller samfällighet p.g.a. att marktillhörigheten inte är utredd eller fastighetsbestämd. Oregistrerade samfälligheter och övriga oregistrerade områden redovisas med fastighetsgräns. Se även avsnitt 3.6.7 och avsnitt 3.6.8.
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3.1.4 HISTORISK INDELNING
SOCKEN

Den uppdaterade sockenindelning som redovisas på registerkartan
från årsskiftet 2015/2016 är den som var gällande vid fastighetsdata reformens införande. Detta införande skedde stegvis inom de län som då fanns
och dess ingående kommuner vilket i praktiken innebär att det första länet
inom Sverige registrerades 1976 och därefter pågick en övergång till digitalt
register fram till 1995 och indelningen motsvarar då jordregistersocken vid
tiden för införandet i det digitala fastighetsregistret. Den gränsen är således
en historisk gräns och saknar samband med andra gränser. Gräns för socken
redovisas oavsett om den sammanfaller med andra gränser eller ej. Socken
uppdateras med automatik i fastighetsregistret vid fastighetsbildning utifrån
registerkartans sockenindelning fr.o.m. årsskiftet 2015/2016. Socken redovisas med sockengräns som begränsningslinje. Den uppdateras inte även om
en fastighetsgräns rättas upp och får bättre kvalitet, så flyttas inte
sockengränsen till den gränsens läge. Den ligger fryst.
Sockengräns är ej att förväxla med sockennamngräns som endast redovisas
på Gotland (se avsnitt 3.6.13).

3.2 Begränsningslinje
En begränsningslinje begränsar området för en yta. Om en fastighet/samfällighet inklusive fristående fiske redovisas som en punkt eller en linje har
den ingen begränsningslinje.
I fastighetsindelningen är begränsningslinjen fastighetsgräns.
OBSERVERA: Registerkartan är endast en översiktskarta och är inte juridiskt gällande. Det är gränsmärken på marken och förrättningsakten med
tillhörande förrättningskarta som är juridiskt gällande.
INDELNING AV FASTIGHETSGRÄNS

•
•
•

Fastighetsgräns (för traditionella fastigheter och samfälligheter).
Fastighetsutrymmesgräns (för tredimensionella fastigheter inklusive
ägarlägenheter och samfälligheter samt tredimensionella fastighetsutrymmen och samfällighetsutrymmen).
Fiskeområdesgräns (för fristående fiske).

TRADITIONELL FASTIGHET ELLER SAMFÄLLIGHET

För område av traditionell fastighet eller samfällighet presenteras gränstypen som någon av följande:
•
•
•
•
•
•

Fastighetsgräns /fastighetsgräns enligt JB 1:5.
Traktgräns / traktgräns enligt JB 1:5.
Kvarterstraktgräns.
Kommungräns / kommungräns enligt JB 1:5.
Länsgräns / länsgräns enligt JB 1:5.
Riksgräns.
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•
•

Fastighetsstrand.
Tätningsgräns / tätningsgräns för fastighetsgräns enligt JB 1:5.
(För Gotland tillkommer även sockennamnsgräns.)

TREDIMENSIONELL FASTIGHET, ÄGARLÄGENHET, SAMFÄLLIGHET

För utrymme av tredimensionell fastighet inklusive ägarlägenhet och samfällighet samt för tredimensionellt fastighetsutrymme och samfällighetsutrymme är gränstypen:
•

Fastighetsutrymmesgräns (3D-gräns).

OMRÅDE AV FRISTÅENDE FISKE

För område av fristående fiske är gränstypen:
•

Fiskeområdesgräns.

OMRÅDE AV KOMMUN

För område av kommun presenteras gränstypen som någon av följande:
•
•
•
•
•

Kommungräns /kommungräns enligt JB 1:5.
Länsgräns / länsgräns enligt JB 1:5
Riksgräns.
Sjöterritoriets gräns i havet.
Tätningsgräns.

OMRÅDE AV LÄN

För område av län presenteras gränstypen som någon av följande:
•
•
•

Länsgräns / länsgräns enligt JB 1:5.
Riksgräns.
Sjöterritoriets gräns i havet.

RIKET

För riket presenteras gränstypen som någon av följande:
•
•

Riksgräns.
Sjöterritoriets gräns i havet.

OMRÅDE AV SOCKEN

För område av socken presenteras gränstypen:
•

Sockengräns.

OBSERVERA: Varken fastighetsstrand, tätningsgräns eller tätningsgräns
för fastighetsgräns enligt JB 1:5 har någon fastighetsrättslig betydelse utan
används enbart för att bilda slutna områden i registerkartan.
FASTIGHETSSTRAND

Fastighetsstrand är en typ av tätningsgräns som används när det är oklart om
det till fastigheten/samfälligheten hör något vatten.

11(43)

LANTMÄTERIET

TÄTNINGSGRÄNS FÖR FASTIGHETSGRÄNS

Tätningsgräns för fastighetsgräns enligt JB 1:5 används när fastighet/samfällighet har vatten enligt JB 1:5 men gränserna i vattnet inte är utredda.
ÖVRIG TÄTNINGSGRÄNS

Övrig tätningsgräns kan användas i följande två fall:
•
•

När objekt redovisas med olika geometrisk presentation, t.ex. en
samfälld väg som redovisas både som linje och yta i en sammanhållen sträckning.
När yta inte kan redovisas fullständigt, t.ex. en samfälld väg vars utbredning bara delvis är utredd.

REDOVISNING AV KVARTERSINDELNING

Redovisning av kvartersindelningen ingår i registerkartan. Den får dock underlåtas om den inte behövs för åsättande av registerbeteckning med kvartersnamn (LMVFS 2004:1 Till 38 §).
REGISTERBETECKNING MED TRAKTNAMN

För att underlätta vid åsättande av registerbeteckning med traktnamn får
ideal traktindelning redovisas i registerkartan (LMVFS 2004:1 Till 37 §).
Område av kvarter
För område av kvarter presenteras gränstypen:
•

Kvarterstraktgräns.

OMRÅDE AV IDEAL TRAKT

För område av ideal trakt presenteras gränstypen:
•

Ideal traktindelningsgräns.

3.3 Gränspunkt och riksröse
3.3.1 GRÄNSPUNKT

Med gränspunkt avses en i ett fastighetsrättsligt beslut bestämd punkt som
definierar sträckningen av gräns mellan fastighetsområden eller för rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt för bestämmelser.
•
•
•
•
•

OBSERVERA: Till en gränspunkt måste det alltid finnas en gräns
och på denna gräns en brytpunkt i samma läge som gränspunkten.
Endast FMK (försäkringsmarkering) får ligga i registerkartan utan
anslutande fastighetsgräns.
När fastighetsgräns raderas ska även tillhörande gränspunkter raderas.
Efter lagring av godkända gränspunkter i GDB-Alfa skall begränsningslinjer snappas/vara snappade till de lagrade gränspunkterna.
En gränspunkt kan ha höjdvärde.
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•
•
•

•
•
•
•

Gränspunkter är inlagda i registerkartan med olika mätmetoder. Mätmetoden för gränspunkten framgår genom att varje detalj får uppgift
om ursprung och lägesnoggrannhet (kvalitetsmärkning).
I registerkartan ska inte gränspunkter lagras som tillkommit genom
mätmetod digitalisering eller där mätmetoden är ospecificerad. Se
även avsnitt 9 Kvalitetsmärkning.
Gränspunkter lagras med en gränspunktsbeteckning och denna beteckning ska vara riksunik. Med gränspunktsbeteckningen namnges
en gränspunkt. Med det avses vilken typ av punkt, dess eventuella
nummer samt eventuellt det område den ligger i.
En gränspunktsbeteckning kan bestå av: område*typ*löpnummer.
För statliga lantmäterimyndigheter ser beteckningen ut som ovan.
(område*typ*löpnummer.)
Alla beteckningar på gränspunkter i GDB-alfa ska vara unika. När
beteckningen på gränspunkt ska lagras i en rikstäckande registerkarta krävs det att den är unik och att den är sökbar.
För att få unika beteckningar kan ett sätt vara att ange länskoden tillsammans med området. Detta förutsätter naturligtvis att gränspunktsbeteckningen är unik inom länet. Om beteckningen endast är
unik inom kommunen kan kommunkod användas.

Figur 5 Gräsnpunktsbeteckning

Exempel på hur en gränspunktbeteckning kan se ut.:
•
•
•
•

Vid arbete med naturvårdsobjekt i samarbete med Skogsstyrelsen
används alltid förkortningen SKS för område. Det gäller både GRÄ
och BGRÄ.
Gränspunkter inmätta av kommuner med DRK-avtal ska ha kommunkod+K. Exempel 2181K*GRÄ*9876542.
Gränspunkter inmätta av KFF-kommuner ska ha kommunkod+KFF.
Exempel 2180KFF*GRÄ*123456.
Vid lagring i GDB-Alfa är det viktigt att märkningen görs enligt de
krav som finns eftersom regelfilen inte godkänner andra punkter för
lagring.

KOMMUNKOD+OMR

Gränspunktsområde skall börja med kommunkod, därefter en valfri kombination av bokstäver och eller siffror. Den får bestå av maximalt nio tecken.
TYP

Gränspunktstyp är en valfri kombination av bokstäver och/eller siffror, den
får innehålla maximalt nio tecken och måste vara identisk med detaljtypen.
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KOMMUNKOD+OMR*TYP

Denna kombination får tillsammans bestå av maximalt tolv tecken förutom
asterisken.
LÖPNUMMER

Skall vara numeriskt, får bestå av maximalt nio siffror. Ej 0 som start.
KOMMUNKOD+OMR*TYP*LÖPNUMMER

Får tillsammans inte vara fler än 18 tecken förutom asteriskerna. Om kommunen använder sig av markeringstyp så skall dessa följa värdelista enligt
HMK bilaga C.
3.3.2 RIKSRÖSE

Riksröse är oftast en markering av riksgränsens läge på land, men kan även
finnas excentriskt i vatten. Till ett riksröse måste det alltid finnas en riksgräns kopplad. På vissa riksrösen som är lagrade i registerkartan kan även
höjdvärde finnas.
Alla riksrösen har en unik beteckning som kan bestå av siffra, romersk siffra
och/eller bokstav. Riksrösen ajourhålls enbart vid specifika insatser. Det går
att söka fram riksrösen i Geovy.
3.3.3 FÖRSÄKRINGSMARKERING

En ny lag kom 1 januari 2010 om särskild gränsutmärkning som ska genomföras som en förrättning enligt 4 kap. FBL. I och med detta så är det nu möjligt att sätta ut gränsmärken i form av försäkringsmarkeringar ”FMK” i de
fall där det av någon anledning inte är möjligt att markera i en gränspunkt
eller i en gränslinje. Liksom vanlig gränspunkt är dessa försäkringsmarkeringar fastighetsrättsligt beslutade och därmed rättsligt gällande.
Försäkringsmarkeringar ska även de lagras med unika externidentiteter på
samma sätt som gränspunkter. Istället för GRÄ anges typen FMK i beteckningen.
Figur 6 Beteckning för försäkringsmarkering

3.4 Registerbeteckning m.m.
3.4.1 ALLMÄNT

Vid registrering i textdelen ges varje fastighet och samfällighet en registerbeteckning. Denna registerbeteckning anges även i registerkartan. Varje fastighetsområde ska lagras med unik registerbeteckning. Områden för fastigheter och samfälligheter får en unik identitet genom att varje område som
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fastighetsområde, tredimensionellt utrymme och fiskeområde ska ha ett eget
områdesnummer. Även linje- och punktredovisade samfälligheter ska ha
unika områdesnummer, se avsnitt 3.6.9.
Registerbeteckningen används även för att sätta text i registerkartan. I manéret styrs hur mycket av registerbeteckningen som ska redovisas som text. Se
även avsnitt 7 Textsättning.
3.4.2 REGISTERBETECKNINGAR I FASTIGHETSINDELNINGEN

Registerbeteckningen för fastighet och samfällighet inklusive fristående
fiske består i registerkartan av en identitetssträng. Registerbeteckningen ska
överensstämma med redovisad registerbeteckning i textdelen. Följande fält
ingår i identiteten:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunkod.
Trakt- eller kvarterstraktnamn.
Blocknummer, skiljetecknet kolon (:), enhetsnummer (= registernummer).
Områdesnummer (nummer för fastighetsområde, fastighetsutrymme
och fiskeområde).
I områdesnummer för fiskeområde ingår bokstaven ”f” (f1, f2, f3
etc).
Eventuell sämjebeteckning.
Eventuell områdesinformation.

Uppgift om kommunkod, trakt- eller kvarterstraktnamn, blocknummer och
enhetsnummer åtskilda genom kolon samt områdesnummer är ett minimum
för vad som måste ingå i identitetssträngen för registerbeteckningen. För en
fastighet inom kvarterstrakt anges inget blocknummer utan enbart enhetsnummer.
För sämjelotter finns förutom de fyra obligatoriska uppgifterna även sämjebeteckning (littera A, B etc.) för att få överensstämmelse med textdelen (koordinatdelen). Se även avsnitt 3.6.6.
Områdesinformation kan anges för fastigheter och samfälligheter och ska
överensstämma med områdesinformationen i textdelen. Följande områdesinformation kan anges:
A

Andel i oregistrerad samfällighet. Se även avsnitt 3.6.7.

J

Järnvägsfastighet. Se även avsnitt 3.6.5.

O

Ungefärligt lägesbestämd med osäkert läge. Registernumret sätts
inom parentes, till exempel, (1:1). Se även avsnitt 3.6.3.

S

Sämjelott inom samfällighet eller område som inte hävdas enligt
fastställda kartor (sämjeägoutbyte). De delägande fastigheternas
registernummer sätts inom hakparentes, till exempel, [1:2]. Se
även avsnitt 3.6.6.

U

Tredimensionellt utrymme. Registernumret ritas inom bakstreck,
till exempel, \1:3\ (se LMVFS 2009:4 Till 37 §). Om det
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datatekniskt i kommunalt system inte fungerar med bakstreck får
annat lämpligt tecken användas. Se även avsnitt 3.6.4. Om annat
tecken väljs ska Lantmäteriet underrättas om detta.
Z

Ägarlägenheter. Registernumret ritas inom bakstreck, till exempel, \1:4\. (se LMVFS 2009:4 Till 37 §). Om det datatekniskt i
kommunalt system inte fungerar med bakstreck får annat lämpligt tecken användas. Se även avsnitt 3.6.4. Om annat tecken
väljs ska Lantmäteriet underrättas om detta.

OMRÅDEN

•
•

•
•
•

•

•

•

En fastighet/samfällighet kan bestå av ett eller flera områden. Varje
enskilt fastighetsområde har ett unikt nummer inom fastigheten och
därmed en unik identitet.
Områdena numreras löpande från 1. Område som tillkommer ska ges
nytt nummer närmast efter det högsta. Tidigare använt områdesnummer får inte användas igen (se LMVFS 2000:2 Till 25 §). Det innebär att områdesrevidering inte är tillåten.
Områdesredovisning i textdelen ska överensstämma med registerkartan. Registerkartans områdesnumrering är normerande.
I områdesnummer för fiskeområden ingår bokstaven ”f” (f1, f2, f3
etc).
Vid områdesnumrering av nybildade fastigheter numreras bebyggda
områden före obebyggda. Finns flera bebyggda områden numreras
område med brukningscentrum eller flera byggnader före område
med färre byggnader. Områden som tillkommit genom privat jorddelning (sämjelott, arealöverlåtelse) numreras efter övriga områden.
På fastigheter och samfälligheter som består av ett enda område
skrivs inte områdesnumret ut. När en fastighet till följd av en fastighetsbildningsåtgärd minskar från flera områden till ett område, redovisas inte områdesnumret för det kvarstående området. Om en fastighet som bara haft ett område får ytterligare områden, måste områdesnumret skrivas ut på alla områden.
Inom tätortsområden har de flesta fastigheterna endast ett område
och de är ofta relativt små. Områdesnumret skulle i dessa fall ta onödigt stor plats. Detta förfaringssätt tillämpas även utanför tätbebyggda områden. Även om områdesnumret inte ritas ut så har området ett unikt nummer. Reglerna för när områdesnummer ska skrivas
ut eller ej gäller även delägande fastigheter som redovisas på en oregistrerad samfällighet i registerkartan. Med delägande fastigheter avses även andelsfastighet.
Fastigheter och samfälligheter inom en kvarterstrakt har enhetsnummer. Någon blockindelning förekommer ej, utan registernumret för
en fastighet utgörs av enhetsnumret. Registernummer för en samfällighet består av bokstaven ”s” eller ”fs” och enhetsnumret åtskilda
genom kolon, till exempel, Abborren s:1. Områdesnumreringen följer samma regler som övriga fastighetsområden.
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3.4.3 OMREGISTRERING

Varje ändring av en registerbeteckning medför en omregistrering. Med omregistrering menas den ändring i textdelen, som är en följd av något beslut
som gäller en registerbeteckning, t.ex. ett traktnamnsbeslut.
Fastigheter och samfälligheter kan omregistreras efter beslut om
till exempel:
•
•
•
•
•

Ändring i den kommunala indelningen.
Inrättande av ny trakt.
Ändrat traktnamn.
Nytt eller ändrat kvartersnamn.
Fastighetsbildning, t.ex. fastighetsreglering som leder till att en fastighets/samfällighets traktnamn/kvartersnamn bör ändras.

OBSERVERA: Objekt med den tidigare beteckningen ska inte raderas utan
vid omregistrering ändras endast registerbeteckningen.
3.4.4 IDENTITET PÅ OREGISTRERADE OMRÅDEN, OID-OMRÅDEN

Områden som vid uppbyggnaden av digital registerkarta i GDB-alfa saknat
registerbeteckning har åsatts unika identiteter. Motsvarande områden som
lagras i registerkartan via Bryggan har en unik riksnyckel.
Identitetsträngen för OID-områden består av följande uppgifter åtskilda genom kolon:
•

Kommunkod:trakt/kvarterstrakt:typ av OID:löpnummer.

Finns det fastigheter med områdesinformation A (andel i oregistrerad samfällighet) eller J (järnvägsfastighet) inom OID-området hämtas traktnamnet
från dessa fastighetsbeteckningar. Undantag från detta är när fastigheterna
har olika traktnamn. I dessa fall får OID-området ”traktnamnet” OUTRETT
OMRÅDE. Även när trakttillhörighet inte går att utreda blir ”traktnamnet”
OUTRETT OMRÅDE.
OID-punkter som ligger inom allmänt vatten ges traktnamnet ALLMÄNT
VATTEN. Inte heller detta traktnamn ska skrivas ut i registerkartan.
TYPER AV OID. OMRÅDEN

OUTR

Outrett område - används för de OID-områden som ej hör
till någon av nedanstående typer av OID.

AVAT

Allmänt vatten

SAMF

Samfällt område, till exempel:

•
•
•
•

Gemensam ägovidd (andelsfastigheterna är redovisade).
Oregistrerade samfälligheter markerade med s.
Oregistrerad samfällighet där två eller flera delägande fastigheter är redovisade.
Område med två eller flera sämjelotter.
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DOMR

d-område

Figur 7 OID beteckning

3.5 Kartografisk text
3.5.1 KARTOGRAFISK TEXT

Kartografisk text används för textsättning av t.ex. traktnamn, länsnamn,
upplysningstext för planer och bestämmelser. Regler för textsättning finns i
avsnitt 7.
En oregistrerad samfällighet markeras i registerkartan med ett ”s” eller med
de delägande fastigheternas registerbeteckningar om inte alla fastigheter redovisas komplett. Se även avsnitt 3.6.7.

3.6 Beskrivning av särskilda fall
3.6.1 AVGRÄNSNING MOT VATTENOMRÅDE

I den topografiska informationen utgör strandlinjen avgränsningen mellan
land och vatten. Strandlinjen har ingenting med fastighetsindelningen att
göra utan redovisar endast gräns mellan land och vatten vid ett visst karteringstillfälle.
I fastighetsindelningen redovisas begränsningslinjer för fastigheter/samfälligheter som gränsar mot vatten på två olika sätt beroende på om fastighetsgränserna sammanfaller med strandlinje eller inte.
Figur 8 Fastighets- och topografisk information
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Figur 9 Fastighetsinformation

Figur 10 Topografisk information

A. FASTIGHETSGRÄNS SAMMANFALLER MED STRANDLINJE

En gräns exakta läge bestäms genom fastighetsbildning, fastighetsbestämning m.m. eller efter utredning. Om det är klarlagt att det inte hör något vatten till fastighet/samfällighet och gränsen fastlagts i strandlinjen ska begränsningslinjen mot vatten vara en fastighetsgräns. Fastighetsgränsen läggs
i det läge som anges i förrättningshandlingen och ligger kvar i detta läge
även om strandlinjen flyttas.
Figur 11 Fastighetsgräns som sammanfaller med strandlinje
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B. FASTIGHETSGRÄNS SAMMANFALLER INTE MED STRANDLINJE

Det finns två fall där fastighetsgräns inte sammanfaller med strandlinje.
Detta gäller dels när det är oklart om det till fastigheten/samfälligheten hör
något vatten, dels när fastighet/samfällighet har vatten enligt JB 1:5 men
gränserna i vattnet inte redovisas.
•
•
•

•
•

Fastighetsstrand används som begränsningslinje mot vatten i de fall
det inte är utrett om vatten hör till berörd fastighet/samfällighet.
Tätningsgräns för gräns enligt JB 1:5 används som begränsningslinje
mot vatten om det till berörd fastighet/samfällighet hör vatten enligt
JB 1:5, men gränserna för detta inte är utredda.
Fastighetsstrand och tätningsgräns för gräns enligt JB 1:5 har ingen
fastighetsrättslig verkan utan har enbart tillkommit för att redovisningstekniskt möjliggöra slutna fastighetsområden. Se även avsnitt
3.6.2.
Är det oklart om en fastighet ska begränsas av fastighetsgräns, tätningsgräns för gräns enligt JB 1:5 eller fastighetsstrand används fastighetsstrand.
Fastighetsstrand och tätningsgräns för gräns enligt JB 1:5 ska tillsammans med fastighetsgräns bilda ett slutet område i registerkartan.

I exemplet nedan ser vi att fastigheten 2:8 avgränsas med en fastighetsstrand
mot vattnet eftersom det är oklart om det till fastigheten 2:8 hör något vatten.
Fastigheten 1:6 har vatten enligt JB 1:5 men alla gränser för detta är inte utredda. 1:6 avgränsas mot vattnet med en tätningsgräns för fastighetsgräns
enlig JB 1:5.
Figur 12 Fastighetsgräns sammanfaller inte med strandlinje

REVIDERING AV TOPOGRAFI FÖR STRANDLINJE

Vid revidering av topografin kan strandlinjen komma att ändras. Detta påverkar vanligen inte fastighetsstranden eller tätningsgräns för gräns enligt
JB 1:5 som ligger kvar i sitt ursprungliga läge.
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Om strandlinjen ändrats, t.ex. genom uppgrundning, får det uppgrundade
området inte automatisk någon fastighetstillhörighet eftersom ägarförhållandena kan vara oklara. Fastighetsstranden eller tätningsgränsen för gräns enligt JB 1:5 flyttas inte till strandlinjens nya läge utan ligger kvar i strandlinjens tidigare läge tills en utredning/fastighetsbestämning gjorts. Även vid
allmän domstol kan fastighetsgränsens rätta läge bestämmas.
I exemplet nedan ser vi att revidering av strandlinje ger upphov till ett uppgrundat område. Det var sedan tidigare oklart om det hörde vatten till fastigheten 1:7. Fastighetsstranden ligger därför kvar i strandlinjens tidigare läge.
Figur 13 Reviderad topografi för strandlinje

3.6.2 GRÄNS I VATTEN

Begränsningslinje för en fastighet/samfällighet i vatten kan antingen redovisas som fastighetsgräns eller som fastighetsgräns enligt JB 1:5.
FASTIGHETSGRÄNS ÄR BESTÄMDA GRÄNSER FÖR VATTENOMRÅDE

I de fall vatten hör till fastighet/samfällighet och gränsens läge är fastställt
eller känt på annat sätt ska begränsningslinjen i vattnet vara en fastighetsgräns. Någon begränsningslinje (fastighetsstrand) mellan fastighetens/samfällighetens land- och vattenområde redovisas inte inom fastigheten.
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Figur 14 Fastighet med fastställd gräns i vatten

FASTIGHETSGRÄNS ENLIGT JB 1:5 ÄR GRÄNS FÖR VATTENOMRÅDE ENLIGT 1
KAP. 5 § JORDABALKEN

•
•

•
•

När en fastighet har vattenområde enligt JB 1:5 konstrueras gränsen
i sådan sträckning att till varje fastighet/samfällighet förs den del av
vattenområdet som är närmast fastighetens/samfällighetens strand.
I de fall då vatten hör till fastighet/samfällighet och gränsen har
sträckning enligt JB 1:5 används begränsningslinjen ”fastighetsgräns
enligt JB 1:5”. Inte heller i dessa fall redovisas någon begränsningslinje (fastighetsstrand eller tätningsgräns för gräns enl JB 1:5) mellan
fastighetens/samfällighetens land- och vattenområde.
OBSERVERA: Gräns enligt JB 1:5 ska tillsammans med övriga fastighetsgränser bilda ett slutet område i registerkartan.
I en särskild PM redogörs för hur gräns enligt JB 1:5 konstrueras, se
bilagedelen.

I exemplet nedan ser vi att till fastigheten 1:12 hör ett vattenområde enligt
JB 1:5. En tolkning görs av fastighetens begränsningslinjer i vattnet och
dessa redovisas som ”fastighetsgräns enl JB 1:5”.
Figur 15 Fastighetsgräns enligt JB 1:5
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REDOVISNING AV OKLARA FASTIGHETSGRÄNSER I VATTEN

Det kan ibland vara svårt att konstruera en gräns enligt JB 1:5. Det är då tilllåtet att i dessa fall inskränka redovisningen till att en tätningsgräns för
gräns enligt JB 1:5 läggs för att avgränsa land och vatten. Tätningsgränsen
avser endast att markera att till fastigheten hör vatten enligt JB 1:5.
Gräns kan läggas ut för att visa öars trakt- eller fastighetstillhörighet, men
som inte ansluter till andra gränser. Denna förenkling innebär ett avsteg från
strukturprincipen att begränsningslinjer alltid ska bilda slutna områden.
Figur 16 Oklar fastighets/trakt -gräns i vatten

Om det i en förrättning tydligt framgår till vilken fastighet/samfällighet öar
och vatten hör, redovisas detta i registerkartan. Kan inte fullständiga gränser
redovisas, sluts fastighetsområdet i vattnet med en tätningsgräns. Inom fastigheten/samfälligheten raderas i dessa fall fastighetsstranden i strandlinjen.
EXEMPEL PÅ REDOVISNING AV OKLARA FASTIGHETSGRÄNSER I VATTEN

Förutsättningar för bildexemplet nedan:
Av det äldre fastighetsoriginalet som användes vid den s.k. forcerade databasuppbyggnaden framgick att Korssjön var delad mellan trakterna Kulla
och Änga. Det framgick däremot inte på vilket sätt den var delad mellan fastigheterna runt sjön.
Inför databasuppbyggnaden hade även nytt underlagsmaterial för den topografiska informationen tagits fram där det kunde konstateras att Korssjöns
yta minskat. I den digitala registerkartan redovisas den tidigare strandlinjen
som fastighetsstrand eftersom det är oklart om vattnet hör till fastigheterna
eller om det är samfällt. Den nya strandlinjen är inlagd enligt nytt underlagsmaterial.
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Figur 17 Oklara fastighetsgränser i vatten efter databasuppbyggnad av registerkartan
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Figur 18 Oklara fastighetsgränser i vatten efter ajourhållning av registerkartan

3.6.3 FASTIGHET, SAMFÄLLIGHET ELLER FRISTÅENDE FISKE MED LITEN UTBREDNING ELLER MED OSÄKERT LÄGE

•

•

•

•
•

Fastighet, samfällighet eller fristående fiske med liten utbredning eller osäkert läge (vad som avses med dessa begrepp redogörs för nedan) redovisas i registerkartan som punkt eller linje. Registerbeteckningen lagras direkt på punkten eller linjen.
Att en fastighet, samfällighet eller ett fristående fiske har en liten utbredning och måste redovisas som en punkt eller linje i den digitala
registerkartan, beror oftast på det underlag som objektet överförts
från.
Vid ajourhållning förekommer inga fastigheter, samfälligheter eller
fristående fisken av den karaktären att de lagras som punkter på
grund av att de har liten utbredning. I digital registerkarta går det alltid att lägga in de inmätta gränserna, dvs. redovisa fastigheten, samfälligheten eller det fristående fisket som yta.
Fastighets-, samfällighets- och fiskeområden med osäkert läge åsätts
ett O i fältet för områdesinformation. Bokstaven O innebär att registernumret sätts ut med en parentes.
För områden med osäkert läge återfinns O även i fastighetsregistrets
koordinatdels kolumn för områdesinformation. Det måste vara överensstämmelse mellan koordinatdelen och registerkartan.
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Figur 19 Punktredovisning av samfällighet med liten utbredning och fastighet med osäkert läge

Fastigheter, samfälligheter och fristående fiske med ett osäkert läge torde
bara påträffas vid uppbyggnad respektive komplettering av registerkartan,
då de överförs från ett analogt material.
Tillhör fastighet, samfällighet eller fristående fiske med osäkert läge annan
trakt än den omgivande redovisas även traktnamnet inom parentes.
Figur 20 Osäkert läge med annan trakt än den omgivande

3.6.4 TREDIMENSIONELLT UTRYMME INKLUSIVE ÄGARLÄGENHET
3D-UTRYMME

Ett tredimensionellt utrymme är ett sammanhängande område som avgränsas både horisontalt och vertikalt. Fastighet och samfällighet som enbart består av tredimensionellt utrymme kallas för tredimensionell fastighet respektive tredimensionell samfällighet.
Även traditionella fastigheter och samfälligheter kan ha tredimensionella utrymmen men kallas då inte tredimensionell fastighet och samfällighet. Sådana utrymmen benämns tredimensionellt fastighetsutrymmen enligt 1 kap. 1
a § JB och FBL. Motsvarande gäller för samfälligheter. Som samlingsbegrepp används i denna handbok 3D-utrymme för alla områden som utgör ett
tredimensionellt utrymme.
ÄGARLÄGENHET

Ägarlägenhetsfastighet utgör en tredimensionell fastighet som inte är avsedd
att rymma annat än en enda bostadslägenhet enligt 1 kap. 1a § JB och FBL.
I fastighetsregistret används begreppet ägarlägenhet. Ägarlägenheten ska utgöra ett sammanhängande utrymme som avgränsas både horisontellt och
vertikalt. Ägarlägenheten ska ingå i en sammanhållen enhet om minst tre
ägarlägenheter.
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GEMENSAMT FÖR 3D-UTRYMME OCH ÄGARLÄGENHET

På grund av de begränsningar som finns i Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö kommer tredimensionell fastighetsindelning, till en början, att redovisas på ett förenklat sätt i registerkartan som lagras hos Lantmäteriet. 3D-utrymmen och ägarlägenheter redovisas endast i horisontalplan med den maximala utbredningen för respektive utrymme.
I registerkartan särskiljs 3D-utrymmen och ägarlägenheter från traditionella
fastighetsområden genom:
•
•

Särskild gräns (gräns för tredimensionellt utrymme).
Särskild markering av registerbeteckningen genom att registerbeteckningen omges av bakstreck, om särskilda skäl finns får annat
lämpligt tecken användas (LMFS 2009:4 Till 37 §).

3D-utrymmen och ägarlägenheter redovisas med gräns för tredimensionellt
utrymme (3D-gräns). Sådan gräns presenteras även om den sammanfaller
med annan gräns för fastighetsindelningen.
3D-gräns kan sammanfalla med följande gränstyper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastighetsgräns /fastighetsgräns enligt JB 1:5.
Traktgräns / traktgräns enligt JB.
Kvarterstraktgräns.
Kommungräns / kommungräns enligt JB 1:5.
Länsgräns / länsgräns enligt JB 1:5.
Riksgräns.
Fastighetsstrand.
Tätningsgräns/tätningsgräns för fastighetsgräns enl JB 1:5.
(För Gotland tillkommer även sockennamnsgräns.)

3D-gräns presenteras på samma sätt även om den utgör gräns för län, kommun, trakt eller kvarterstrakt.
•

•

•
•

Registerbeteckningen för 3D-utrymme och ägarlägenheter ska markeras så att registernumret skrivs ut inom bakstreck, \1:14\, \7\. Om
det datatekniskt i kommunalt system inte fungerar med bakstreck får
annat lämpligt tecken användas. Om annat tecken väljs ska Lantmäteriet underrättas.
Ligger 3D-utrymmet eller ägarlägenheten inom annan trakt eller
kvarterstrakt sätts namnet ut som en kartografisk text på motsvarande sätt som för övrig fastighetsindelning. Vid enklaver inom län
och kommun skrivs respektive läns- och kommunnamn ut.
Ägarlägenheter ska alltid ytbildas. De får inte redovisas som punkt
eller linje.
3D-utrymmen ska alltid ytbildas. Ytan ska synas vid presentation.

I exemplet nedan ser vi att:
•

Sörby 1:4 är en traditionell fastighet som urholkas av 3D-utrymmet
Sörby 1:5 område 2.
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•
•

Sörby 1:5 är en traditionell fastighet där område 2 är ett 3D-utrymme. Fastigheten urholkas av Sörby 1:14.
Sörby 1:14 är en tredimensionell fastighet som urholkar Sörby 1:5.

Figur 21 3D-utrymme i kartan

Flera 3D-utrymmen kan ligga ovanpå varandra. Det kan t.ex. bildas flera
3D-utrymmen i ett flervåningshus. Utrymmena redovisas då med ytor för respektive utrymme. Ytorna överlappar varandra. Registerbeteckningarna för
de olika utrymmena bör i möjligaste mån sättas utifrån utrymmenas inbördes förhållande uppifrån och ner.
Bilden nedan visar hur Berga 1:9, 1:10 och 1:11 är tredimensionella fastigheter som har samma horisontella utbredning men olika höjdnivåer.
Figur 22 3D i verkligheten och i kartredovisning

I bilden nedan visas hur Alby 1:25, 1:26 och 1:31 är tredimensionella fastigheter som har olika horisontella utbredningar och höjdnivåer.
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Figur 23 3D fastigheter med olika horisontella utbredningar och höjdnivåer

Även flera ägarlägenheter kan ligga ovanpå varandra. Utrymmena redovisas
då med ytor för respektive ägarlägenhet. Ytorna överlappar varandra. Beteckningarna för de olika ägarlägenheterna bör i möjligaste mån sättas utifrån fastigheternas inbördes förhållande uppifrån och ned.
I bilden nedan visas hur Berga 1:5 - 1:10 är ägarlägenheter som har samma
horisontella utbredning men olika höjdnivåer. Ett trapphus som tillhör
BERGA s:2 finns markerat i mitten av byggnaden. Även vinden, fasaden
m.m. ingår i samfälligheten BERGA s:2.
Figur 24 Ägarlägenheter med samfällda utrymmen

I bilden nedan visas att Alby 1:10 - 1:15 är ägarlägenheter som har olika horisontella utbredningar och höjdnivåer. Ett trapphus som tillhör ALBY s:3

29(43)

LANTMÄTERIET

finns markerat i mitten av byggnaden. Även vinden, fasaden m.m. ingår i
samfälligheten ALBY s:3.
Figur 25 Ägarlägenheter med samfällda utrymmen och olika horisontell utbredning

3.6.5 JÄRNVÄGSFASTIGHET

Järnvägsfastighet kallas fastighet som används för järnvägsändamål. I de
fall järnvägsfastighetens gränser inte är fullständigt redovisade lagras registerbeteckningen med ett J som områdesinformation (motsvarar koordinatdelens områdesinformation, se HFR 8.5.7). Om registerkartan kompletteras
med fullständiga fastighetsgränser tas J:et bort som områdesinformation.
3.6.6 SÄMJELOTTER

En sämjelott är en fastighetsdel (eller en del av en samfällighet) som är tillkommen genom något slag av privat jorddelning (vanligast är sämjedelning
eller arealöverlåtelse). Även s.k. sämjeägoutbyte förekommer.
Privat jorddelning kan numera inte ske med rättslig verkan, men den kan ha
kommit till stånd tidigare och fortvarande vara giltig. Idag förekommer endast undantagsvis att en fastighet (eller en samfällighet) är uppdelad genom
en gällande privat jorddelning. Där sådan uppdelning förekommer kan den
vara redovisad på registerkartan, men så är inte alltid fallet.
SÄMJEDELAD FASTIGHET OCH AREALÖVERLÅTELSE

Varje sämjelott har en unik registerbeteckning genom ett sämjelittera. I textdelen redovisas varje område av sämjelotter med centralpunkt och sämjelittera. Sämjelott redovisas i registerkartan med fastighetens registernummer
och littera på ingående sämjelotter. Består områdets litterabeteckning i registerkartan av mer än en bokstav redovisas i textdelen en asterisk (*) istället för litterabeteckning.
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Figur 26 Sämjelotter med litterabeteckning

Varje område av sämjelotter har en unik identitet.
OBSERVERA: Sämjedelade fastighetsområden som redovisas i registerkartan ska ha ett sämjelittera i registerbeteckningen.
SÄMJEDELAD SAMFÄLLIGHET OCH SÄMJEÄGOUTBYTE

Sämjedelad samfälligheter och i vissa fall även sämjeägoutbyte redovisas i
registerkartan. Ett sämjeägoutbyte är ett område som inte är hävdad enligt
fastställd karta, t.ex. när en bäck har rätats och hävden följer nya fåran.
Sämjelotter betecknas med de delägande fastigheternas registernummer
inom hakparentes.
Figur 27 Sämjedelad samfällighet och sämjeägoutbyte

Sämjelott, som gränsar mot fastighetens övriga områden, redovisas som eget
område med åtskiljande fastighetsgräns.
Figur 28 Sämjelott som angränsar till fastighets övriga områden
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3.6.7 OREGISTRERAT OMRÅDE
OREGISTRERAD SAMFÄLLIGHET

En oregistrerad samfällighet är ett område, som är gemensamt för flera fastigheter, men inte är upptagen i textdelen som en samfällighet. Sådant område kallas också samfälld mark eller gemensam mark.
Har en oregistrerad samfällighet tagits med vid uppbyggnaden av den digitala registerkartan betecknas den med ett ”s” som upplysningstext. Den kan
även redovisas med de kända delägande fastigheternas beteckning. Detta redovisningssätt används när de delägande fastigheterna är relativt få till antalet. Uppräkningen av beteckningarna kan ibland vara kompletterat med
”m.fl.” om inte alla fastigheter redovisats. De delägande fastigheterna är
vanligtvis inte andelsfastigheter. Denna redovisning ska dock inte förväxlas
med de fall när gränsen mellan två eller flera fastigheter inte är redovisad,
t.ex. när gränsen inte med säkerhet kunde inpassas vid förstagångskartläggningen av ekonomiska kartan. I sådana fall sattes kommatecken mellan beteckningarna.
Figur 29 Redovisning av oregistrerad samfällighet i kartan

När delägande fastigheters beteckningar är redovisade, kan dessa vara satta
som kartografisk text. Det är däremot bättre att lagra beteckningarna med
områdesinformationen A kopplade till respektive fastighet inom samfällighetens område. Områdesinformationen A betyder andel i en oregistrerad
samfällighet utan att behöva vara en andelsfastighet. Därmed får fastigheten
en centralpunkt i textdelen och det blir då lättare att hitta igen området än
om beteckningen är satt som kartografisk text. Redovisningen av områdesnummer följer de vanliga reglerna (se avsnitt 3.4.2).
I bilden nedan visas hur Fastigheterna 2:2, 2:3 och 2:4 har del i en oregistrerad samfällighet.
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Figur 30 Del i oregistrerad samfällighet

När markområdet registreras som en samfällighet lagras beteckningen för
samfälligheten i stället för delägande fastigheters beteckningar.
Oregistrerade samfälligheter ska även ha en särskild identitet, se avsnitt
3.4.4. I avsnittet beskrivs även Bryggans riksnycklar för dessa områden.
ÖVRIGA OREGISTRERADE OMRÅDEN

Övriga oregistrerade områden är sådana områden som saknar uppgift om
fastighet eller samfällighet därför att marktillhörigheten inte är utredd eller
fastighetsbestämd. I registerkartan redovisas varken upplysningstext eller
beteckning på dessa områden. Sådana områden ska även ha en särskild identitet, se avsnitt 3.4.4. I avsnittet beskrivs även Bryggans riksnycklar för
dessa områden.
3.6.8 GEMENSAM ÄGOVIDD

Gemensam ägovidd klassificeras som samfällighet men skiljer sig från
andra samfälligheter genom att de delägande fastigheterna saknar enskild
mark.
•
•

•

•
•

Dessa fastigheter är andelsfastigheter och registreras i textdelen med
anmärkningen ”andelsfastighet”, oavsett om ägovidden är registrerad
som samfällighet eller inte. (Se Handbok FBL, avsnitt 1.3.)
Beteckningen för gemensam ägovidd hanteras olika beroende på om
ägovidden är registrerad som samfällighet eller inte. Redovisning av
gemensam ägovidd i registerkartan ska överensstämma med redovisningen i textdelen.
Gemensam ägovidd som är registrerad som samfällighet redovisas
med samfällighetens registerbeteckning. I textdelen anges areal och
centralpunktskoordinater samt gemensam ägovidd som ändamål på
samfälligheten. De i ägovidden ingående andelsfastigheterna redovisas som egna registerenheter i textdelen men utan centralpunktskoordinater.
Om det fyller något syfte får redovisningen av samfälligheter kompletteras med andelsfastigheternas registerbeteckning som kartografisk upplysningstext.
Om den gemensamma ägovidden inte är registrerad som samfällighet, redovisas varje andelsfastighet i textdelen med samma centralpunktskoordinater och med ett A i kolumnen för
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•
•
•

områdesinformation. Detta betyder att fastigheten har andel i en oregistrerad samfällighet.
Även i registerkartan lagras beteckningen för varje andelsfastighet
med områdesinformationen A. I överensstämmelse med reglerna för
registrering i textdelen ges alla andelsfastigheter samma koordinater.
Texter som sätts utifrån registerbeteckningen flyttas så att de inte
hamnar på varandra.
Redovisning av områdesnummer för andelsfastigheter följer de vanliga reglerna för områdesnummer (se avsnitt 3.4.2).

Figur 31 Redovisningar i registerkartan av gemensam ägovidd.

När markområdet registreras som samfällighet lagras identiteten för samfälligheten i stället för andelsfastigheternas beteckningar.
3.6.9 MERA OM SAMFÄLLIGHETER
SAMFÄLLIGHETER SOM UTPLÅNAS

Samfällighet registreras ibland som en separat åtgärd p.g.a. att den ska utplånas i en förrättning. Eftersom det kan dröja innan förrättningen vinner
laga kraft och blir registrerad så ska dessa samfälligheter läggas in i registerkartan åtminstone som ett punktobjekt.
VÄGAR OCH DIKEN

Vid uppbyggnad av digital registerkarta utgör analogt kartmaterial underlag
för samfällda vägar och dikens redovisning. Detta innebär att en samfällighet som på ett analogt kartmaterial är linjeredovisad, även kommer att lagras
som en linje vid uppbyggnad av digital registerkarta. Samfälligheter som redovisas som ett område på analog karta kommer även i digital registerkarta
att redovisas med begränsningslinjer.
OBSERVERA: Linjeredovisade samfälligheter som läggs in i registerkartan
måste ha en identitet.
Om en samfällighets utbredning ändras genom fastighetsbildning, klarlagts
vid fastighetsbestämning eller om dess läge framgår av någon annan anledning i förrättningshandlingen, redovisas samfälligheten enligt förrättningen.
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En oregistrerad samfälld väg kan redovisas på förrättningskartan även om
den inte ingår i förrättningen. I dessa fall registreras inte samfälligheten i
textdelen men den bör ändå redovisas i registerkartan, se exemplet nedan.
Samfälligheten ges även en OID-punkt. Begränsningslinjen är i detta fall
fastighetsgräns. När samfällighet endast delvis berörts, sker en tätning av
samfälligheten med begränsningslinjen tätningsgräns.
Bilden nedan visar hur lotten A ska avstyckas. Den samfällda vägen berörs
inte i förrättningen, men dess läge i förhållande till lotten A redovisas på
förrättningskartan. Den samfällda vägen redovisas som yta utanför styckningslotten och dess fortsättning österut (som är känd) redovisas med en
linje. Tätningsgräns används för att ”täta” ytan. Samfälligheten fortsätter
även västerut men sträckningen är där inte utredd varför någon linje inte redovisas.
Figur 32 Avstyckning i anslutning till samfälld väg

UTREDDA SAMFÄLLIGHETERS RÄTTA UTBREDNING

Samfälligheter som efter utredning/fastighetsbildning redovisas med dess
rätta utbredning, kan medföra att omkringliggande fastigheter delas i flera
områden. De nya områdena ges egna områdesnummer och läggs upp i textdelen.
Bilden nedan visar samfälligheten Bjärka s:5s utbredning inom Bjärka 1:1
har utretts i samband med en förrättning. Nytt område av Bjärka 1:1 läggs
upp eftersom den områdesredovisade samfälligheten delar Bjärka 1:1 i två
områden. Samfällighetens utbredning sträcker sig endast fram till traktgränsen mot Ängen, vilket medför att det samfällda området avgränsas västerut
med en traktgräns.
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Figur 33 Ny redovisning av samfällighet i samband med utredning

SAMFÄLLIGHETER I SMÅSKALIGT KARTOMRÅDE

Samfällda vägar och diken, såväl registrerade som oregistrerade, inom småskaliga områden som redovisas men inte berörs av förrättningsåtgärd i en
förrättning, kan redovisas i registerkartan som en linje. Detta redovisningssätt innebär att redovisningen av fastighetsindelningen i övrigt inte påverkas.
Bilden nedan visar en redovisning av samfälld väg som linje. Fastigheterna
Gåvan 2:1, 2:2 och 2:8 delas av en linjeredovisad samfällighet. Detta föranleder ingen uppdelning i flera områden av fastigheterna.
Figur 34 Samfälld väg med linjeredovisning

REDOVISNING AV SAMFÄLLD VÄG I SKARV MELLAN STORSKALIGT OCH SMÅSKALIGT KARTOMRÅDE

En samfälld väg vars utbredning överförts från både storskaligt och småskaligt material fogas samman i skarven mellan de olika redovisningsmetoderna. I skarven mot område med registerkarta inom småskaligt område
”tätas” samfälligheten med begränsningslinje tätningsgräns.
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Figur 35 Redovisning av samfällighet vid övergång mellan storskaligt och småskaligt område.

I vilken utsträckning de samfällda vägarna och dikena är inlagda i registerkartan varierar mellan olika lantmäterimyndigheter.
•

Samfälligheter som är registrerade i fastighetsregistret men som inte
är inlagda fullständigt i registerkartan, har tidigare redovisats med
osäkert läge under traktnamnet. Det ska vi inte göra i fortsättningen.
I den framtida lagringsmiljön kommer inte traktnamnen att hamna på
samma ställe som innan. Traktnamnen kommer att placeras ut med
automatik. De samfälligheter som nu finns får ligga kvar där de ligger med osäkert läge även om traktnamnen flyttar på sig, tills de blir
utredda och inlagda fullständigt eller delvis i registerkartan.

•
•

Är samfälligheten delvis utredd redovisas de delar som är utredda.
Varje område ska ha ett unikt områdesnummer inom samfälligheten.

I bilden nedan redovisas hur Berga s:4 är endast delvis utredd. I de delar den
är utredd är den redovisad som linjeobjekt, ytobjekt (med tätningsgränser)
och punktobjekt.
Figur 36 Redovisning av delvis utredd samfällighet

•
•

I registerkartan förekommer samfällda vägar och diken både som
yta, linje och punkt (osäkert läge).
För samfällighet som är lagrad som linje finns i textdelen uppgift om
samfällighetens centralpunkt, som någon av brytpunkterna på linjen.
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•
•
•
•

Antal områden som samfälligheten är indelad i ska överensstämma
mellan registerkartan och textdelen.
Samfällda vägar och diken kan vara uppbyggda av flera detaljer.
Samfällighetens olika detaljer kan ha olika presentation, nämligen
yta, linje eller punkt i olika kombinationer.
Varje område, linje och punkt ska ha ett unikt områdesnummer inom
samfälligheten.

Bilden nedan visar hur samfälligheten s:1 har tre områden med olika geometri och därmed olika områdesnummer för respektive geometri.
Figur 37 Samfällighet med olika geometrier och därmed områden

SAMMANKOPPLING AV LINJEREDOVISADE SAMFÄLLIGHETER

Linjeredovisade samfälligheter måste kopplas ihop för att inte få onödigt
många områdesnummer.
I bilden nedan ser vi att när en linjeredovisad samfällighet delar sig ska
varje gren ha unikt områdesnummer. Den genomlöpande linjen ska vara
ihopkopplad och ha samma områdesnummer.
Figur 38 Redovisning av förgrenad linjeredovisad samfällighet

Oregistrerade samfällda vägar och diken som fanns redovisade på analoga
registerkartor har vid uppbyggnaden lagrats i den digitala registerkartan.
Dessa samfälligheter lagras utan registerbeteckning men har åsatts en särskild identitet, se avsnitt 3.4.4. I avsnittet beskrivs även Bryggans riksnycklar för dessa områden.
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3.6.10 FRISTÅENDE FISKE

Av registerkartan framgår enskilda och samfällda fristående fisken om sådana finns i textdelen. Med fristående fiske menas särskild fiskelott och fiskesamfällighet. Fristående fiske överlappar den sammanhängande yta som
indelningen i fastigheter och samfälligheter utgör.
OBSERVERA: För att få slutna områden i den digitala registerkartan lagras
gräns för fristående fiske även i strandlinjen.
SÄRSKILD FISKELOTT

Särskild fiskelott är när äganderätten till fisket är skilt från äganderätten till
vattnet och hör till en fastighet. En sådan fastighet kan bestå av enbart fiske
eller ha både mark och fiske. En fastighet som består av enbart fiske registreras som en enhet i textdelen med anmärkningen fiskefastighet.
FISKESAMFÄLLIGHET

Område där fisket är samfällt. Samfällt fiske finns vanligen i enskilt vattenområde, men kan även förekomma i samfällt vattenområde. Det samfällda
fisket och det samfällda vattnet skiljs åt eftersom de delägande fastigheterna
har olika andelstal i det samfällda fisket och det samfällda vattnet.
REGISTERBETECKNING FÖR FRISTÅENDE FISKE
ENSKILT FRISTÅENDE FISKE

Så kallad särskild fiskelott, utgör antingen en egen fastighet eller ingår i en
fastighet med mark. Vare sig fisket är en egen fastighet eller är en del av en
fastighet är registerbeteckningen uppbyggd på samma sätt som för övriga
fastigheter utan fiske.
SAMFÄLLT FRISTÅENDE FISKE

Redovisas som en egen enhet i textdelen. Fiskesamfällighet redovisas med
”fs” som blocknummer och ingår i samma nummerserie som marksamfälligheter.
OMRÅDESINDELNING AV FISKE

Både enskilt och samfällt fiske är områdesindelat. Områdena kallas fiskeområden och numreras i löpande följd från 1. I nummer på fiskeområde ingår bokstaven ”f” (f1, f2, f3 etc.). När det gäller fiske ska områdesnumret
alltid ritas ut, även när fisket endast består av ett område. Detta för att alltid
kunna särskilja fastighetsområdets registerbeteckning från fiskeområdets registerbeteckning.
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Figur 39 Redovisning av enskilt och samfällt fiske

3.6.11 BUNDET FISKE

Om fisket i sjön ägs på samma sätt som vattnet kallas det för bundet fiske.
Det kan vara bundet enskilt fiske eller bundet samfällt fiske. Bundet fiske
redovisas inte i registerkartan.
3.6.12 GRÄNS FÖR OFULLSTÄNDIGT OMRÅDE

Område där fastighetsindelningen inte redovisas fullständigt avgränsas av
ajourgräns. Gränsen följer i normalfallet fastighetsgräns.
Ajourgräns finns idag endast kring så kallade d-områden. Dessa är skiftade
områden (vanligtvis mossområden) där fastighetsområdena var så små att de
inte kunde redovisas vid förstagångskartläggningen av den ekonomiska kartan. Inom området redovisades endast ett ”d”. Registerbeteckningar saknas
oftast inom området men kan förekomma inom vissa. En del d-områden har
numera utretts och fastighetsindelningen är redovisad i registerkartan.
3.6.13 SOCKENNAMNSGRÄNS

På Gotland är socken ett lokaliserande och särskiljande begrepp i och med
frånvaron av byar. Sockennamnsgräns används istället för traktgräns för att
särskilja trakter med olika sockennamn i traktnamnen. Sockennamnsgräns
ska inte förväxlas med sockengräns. Sockengränsen ligger fast som den såg
ut 1999-12-31 och får inte ändras fr.o.m. årsskiftet 2015/2016, men sockennamnsgränsen kan flyttas t.ex. vid fastighetsreglering.
•
•

Sockennamnsgräns utgör samtidigt trakt- och fastighetsgräns.
OBSERVERA: Sockennamnsgräns får endast förekomma på Gotland.
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Figur 40 Sockengränsredovisning på Gotland.

3.6.14 KVARTERSINDELNING OCH IDEAL TRAKTINDELNING
KVARTERSINDELNING

I detaljplanen anges vad som är kvartersmark.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Med kvartersmark menas mark som inte är allmän plats eller vattenområde.
Även det som i tidigare planlagsstiftning var specialområde (med
undantag av vattenområde), t.ex. järnvägsområde, är numera kvartersmark.
Markens användning för olika ändamål inom t.ex. kvartersmarken
ska redovisas i detaljplanen.
Områden avsedda för olika ändamål avgränsas i detaljplanen med
s.k. användningsgränser.
I PBL finns inte begreppet byggnadskvarter utan istället används begreppet kvartersmark.
Kvartersmarken kan indelas i kvarter och då enbart ur namnsättningssynpunkt.
Gränsen för kvarter sammanfaller i de flesta fall med gräns för kvartersmark.
I samband med beteckningsreformen, vid uppläggandet av nuvarande fastighetsregister, beslutades i vilka tätorter kvartersnamn får
ingå i registerbeteckningen.
Det är kommunerna som beslutar om kvartersindelning och kvartersnamn.
Redovisning av kvartersindelningen får underlåtas i registerkartan
om indelningen inte behövs för åsättande av registerbeteckning med
kvartersnamn, se LMVFS 2004:1 Till 38 §.
Kvartersindelning lagras inte i GDB-alfa.

IDEAL TRAKTINDELNING

Ideal traktindelning är en indelning som ibland skapades inom bl.a. tätorter
vid uppläggandet av nuvarande fastighetsregister. Det gällde fall när den
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dåvarande fastighetsindelningen inte stämde överens med den tänkta indelningen i trakter. Vid beteckningsreformen kunde inte fastigheter delas och
därför blev den tänkta indelningen en s.k. ideal traktindelning. Vid ny- eller
omregistrering inom ett område med ideal traktindelning bör namnsättningen göras utifrån denna indelning, se LMVFS 2000:2 Till 11 §.
•
•
•
•
•

Till beslutet om traktnamn och traktindelning vid beteckningsreformen hör även kartor. På dessa fanns den ideala traktindelningen redovisad.
Ideal traktindelning får redovisas i registerkartan om indelningen behövs för åsättande av registerbeteckning med traktnamn, se LMVFS
2004:1 Till 37 §.
Indelningen redovisas med ideal traktindelningsgräns.
Om indelningen redovisas ska även de beslutade traktnamnen redovisas.
Om den ideala traktindelningen inte redovisas i registerkartan ska de
papperskartor som hör till namnbeslutet vid beteckningsreformen
sparas, åtminstone de som innehåller den ideala traktindelningen.

3.6.15 KOMMUNGRÄNSÄNDRINGAR

Vid ajourhållning av kommungränser är det viktigt att vi arbetar på rätt sätt.
Det finns tre varianter av uppdateringar av kommungränser i registerkartan.
1. SLM/SLM. Kommungränser som endast finns inom Statliga Lantmäteriet (SLM). Vid ajourhållning av kommungränser kan Lantmäteriet göra redigeringar utan att kontakta kommunerna.
2. SLM/KLM Geosecma. I detta fall kan båda parter rätta kommungränsen, men det är KLM som ansvarar för kommungränsen.
SLM/KLM måste alltid ta kontakt med varandra om förändring av
kommungräns kommer att ske och varför.
3. SLM/KLM Bryggan. I det fall en kommungräns ska ändras mot en
Bryggankommun måste all redigering av gränsen göras via bryggansystemet. Detta gäller undantagslöst för alla typer av redigeringar
som görs på en kommungräns, såväl fysiska förändringar som attribut-förändringar. Med fysiska förändringar avses när kommunens
utbredning ändras eller noder tillkommer vid tex delning eller klyvning av fastigheter mot kommungränsen. Med attributförändringar
menas de fall då man tex ändrar en gräns kvalitet. Bryggankommunen måste göra dessa redigeringar eftersom inga aviseringar går tillbaka från GDB-alfa. KLM Bryggans kartsystem uppdateras inte om
SLM gör redigeringen. En divergens uppstår då och i värsta fall leder det till att kommungränsen måste återställas.
Exempel
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Figur 41 Klyvning av fastighet med ny gräns anslutande till kommungräns för bryggankommun

I exemplet ovan har fastighet J 1:1 avstyckats till J 1:2. Den nya gränsen
tangerar kommungränsen och därför kan inte SLMs redigering göras förrän
bryggankommunen har delat kommungränsen i punkt A.
Innan kommungränserna redigeras MÅSTE frågan tas upp med grannkommunen, där man går igenom vilken typ av redigering som ska göras, vilken
eller vilka fastigheter som berörs av redigeringen och de nya begränsningslinjer som tillkommit på kommungränsen. Bryggan kommunen redigerar
kommungränsen och övriga objekt inom sitt myndighetsområde. Därefter
fortsätter SLM med sina redigeringar inom sitt behörighetsområde.
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4 Rättigheter
I registerkartan ska följande typer av officialrättigheter redovisas, dvs. rättigheter som tillkommit genom ett myndighetsbeslut eller ett domstolsbeslut
(37 § FRF):
•
•
•

Officialservitut, dvs. områden för sådana servitut som avses i 22 §
första stycket 1 FRF.
Officialnyttjanderätt, dvs. områden för sådana nyttjanderätter som
avses i 22 § första stycket 3 FRF.
Ledningsrätt, dvs. områden för sådan rättighet enligt ledningsrättslagen.

Dessutom redovisas:
•

Före detta gräns för kronomark enligt 23 § FRF och LMVFS 2004:1
Till 37 §.

OMRÅDEN FÖR AVTALSSERVITUT

Ska inte redovisas i registerkartan trots att sådana servitut redovisas i textdelen. Avtalsnyttjanderätter redovisas varken i textdelen eller i kartdelen i fastighetsregistrets allmänna del.
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Beskrivs i avsnitt 5. Utrymme som upplåtits för gemensamhetsanläggning
redovisas inte i registerkartan, inte ens för de fastigheter som inte deltar i
anläggningen men belastas av utrymmet.
RÄTTIGHETERS UTBREDNING

I registerkartan gäller generellt att varje rättighet redovisas i hela sin utbredning. I annat fall redovisas rättigheten som en linje eller en punkt. T.ex. redovisas vattenledningsservitut ofta som en linje och servitut för brunn som
en punkt. När en rättighet varken är lokaliserad till en bestämd del av fastigheten/samfälligheten eller kan lokaliseras till ett ungefärligt läge kan den
inte redovisas i registerkartan. Då ska man sätta ett ”Nej” i fastighetsregistret för den rättigheten. Detta för att karta och register ska stämma överens.
En befintlig rättighet i textdelen kan saknas eller vara ofullständigt redovisad i registerkartan. När sådan rättighet berörs av åtgärd eller påverkas av
ändringar i fastighetsindelningen ska registerkartan kompletteras med uppgifter om rättigheten i den omfattning som framgår av förrättningshandlingar eller andra beslutshandlingar.

4.1 Beteckningar och begränsningslinjer för officialrättigheter
4.1.1 BETECKNINGAR

En officialrättighets beteckning består av en aktbeteckning och ett löpnummer. Beteckningen återfinns i textdelen. Beteckningarna kan se olika ut, se
LMVFS 2000:2 Till 17 §. Här redovisas några exempel.
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Figur 1 Tabell över aktbeteckningars struktur

Aktbeteckning

Består av

2187-66.3

Kommunkod – löpnummer . rättighetens löpnummer

2187-90/102.2

Kommunkod – årtal för registrering eller beslut / löpnummer . rättighetens löpnummer

20-GAG-934.1

Länskod - bokstavsförkortning för tidigare registerområde
(arkivkod) - löpnummer. rättighetens löpnummer

2181K-66.1

Kommunkod bokstaven K för KLM – löpnummer . rättighetens löpnummer

OBSERVERA: När beteckningen på en rättighet redovisas i registerkartan,
ska hela beteckningen anges. Till exempel får inte länskoden utelämnas.
FÖRE DETTA GRÄNS FÖR KRONOMARK

Här finns ingen beteckning i textdelen utan endast en uppgift om att fastigheten omfattar mark som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten. Denna
anteckning finns under ”Övriga förhållanden” på fastigheten i textdelen, se
avsnitt 4.6. Någon aktbeteckning finns inte i registerkartan och inte heller i
textdelen.
RÄTTIGHETER

Kan i viss utsträckning vara redovisade utan beteckning i registerkartan.
Detta gäller framför allt officialservitut och ledningsrätter, som fanns i registerkartan när det s.k. rättighetsredovisningssystemet infördes i mitten av
1990-talet och alla rättigheter i textdelen fick en beteckning (ursprungsakt
och ett löpnummer).
Någon komplettering på registerkartan med dessa beteckningar gjordes normalt inte. En rättighet kan omfattas av flera områden på marken, men den
har inget områdesnummer. Rättigheter lagras som id-grupper.
4.1.2 BEGRÄNSNINGSLINJER

De begränsningslinjer som avgränsar officialrättigheter i registerkartan är:
•
•
•
•
•

Servitutsgräns.
Nyttjanderättsgräns.
Ledningsrättsgräns.
Före detta gräns för kronomark.
Tätningsgräns för rättighet.

4.1.3 GRÄNSPUNKTER

Med gränspunkt avses en i ett fastighetsrättsligt beslut bestämd punkt, som
definierar sträckningen av gräns mellan fastighetsområden eller för rättigheter. Till en gränspunkt måste det alltid finnas en gräns, och på denna gräns
en brytpunkt i samma läge som gränspunkten. En gränspunkt kan ha höjdvärde.
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•

•

Gränspunkter är inlagda i registerkartan med olika mätmetoder. Mätmetoden för gränspunkten framgår genom att varje detalj påförs uppgift om ursprung och lägesnoggrannhet (kvalitetsmärkning). I registerkartan ska inte gränspunkter lagras som tillkommit genom digitalisering. Se även avsnitt 9 Kvalitetsmärkning.
Gränspunkter lagras med en gränspunktsbeteckning och denna beteckning ska vara riksunik. Med gränspunktsbeteckningen namnges
en gränspunkt. Med det avses vilken typ av punkt, dess eventuella
nummer samt eventuellt det område den ligger i. En gränspunktsbeteckning ska bestå av område*typ*löpnummer.

Exempel på gränspunkt för rättighet inom det statliga lantmäteriet:
2180*RGRÄ*45321877
BETECKNINGAR PÅ GRÄNSPUNKTER

I GDB-alfa är alla beteckningar på gränspunkter unika idag. När beteckningen på en gränspunkt ska lagras i en rikstäckande registerkarta, krävs det
att den är unik. Ett sätt att få unika beteckningar kan vara att ange länskoden
tillsammans med området. Detta förutsätter naturligtvis att gränspunktsbeteckningen är unik inom länet. Om gränspunktsbeteckningen endast är unik
inom kommunen kan kommunkod användas.

4.2 Redovisning av officialservitut
De servitut som ska redovisas i registerkartan är servitut bildade enligt gällande bestämmelser och äldre bestämmelser (37 § FRF och LMVFS 2000:2
Till 22 §). Dessa bestämmelser framgår av avsnitt 4.2.1 resp. 4.2.2 och i avsnitt 4.2.3 redovisas de undantag som finns.
I registerkartan redovisas i princip levande servitut som finns i textdelen. I
textdelen går det att bocka för två olika alternativ berörande rättigheter som
inte redovisas i registerkartan. Normalt ska alla rättigheter läggas in i registerkartan, men det finns undantag.
•
•

Rättigheten kan inte redovisas i registerkartan
Rättigheten ska inte redovisas i registerkartan

SERVITUT MED BEGRÄNSAD GILTIGHET

Servitut som i textdelen redovisas som tidsbegränsade servitut, omfattar
även tillfälliga servitut enligt 50 § AL, ska även redovisas i registerkartan.
Registerkartans redovisning av befintliga servitut kan förbättras på ett rationellt sätt om uppgifter som kommer fram i förrättningshandläggningen
också förs in i registerkartan.
LÖPANDE AJOURHÅLLNING

I löpande ajourhållning skall ett befintligt servitut redovisas i kartdelen så
fullständigt som möjligt enligt beslutshandlingarna både när servitutet
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berörs av åtgärd (fördelning, ändring och fastighetsbestämning) och när servitutet påverkas av ändring i fastighetsindelningen (endast ändring av berörkrets, förmån/last). Detta gäller befintligt servitut som:
•

Inte finns i textdelen, före beslutet.

Eller:
•

Finns i textdelen men saknas helt i kartdelen

4.2.1 OFFICIALSERVITUT ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER

I registerkartan redovisas i princip levande servitut som finns i textdelen och
som bildats enligt någon av följande nu gällande bestämmelser.
•
•

•
•

1.
2.
3.
4.

Lagen (1933:269) om ägofred (21 § eller genom i rättens protokoll
intagen förening).
Fastighetsbildningslagen (1970:988), FBL, (7:10, 10:5 och 11:6).
Har fastighetsbildningsservitut bildats för gemensamt arbete enligt 9
kap. FBL (t.ex. för avstängning av järnvägsövergång) redovisas
dessa i registerkartan, om de redovisas i textdelen. Inrättas därefter
en gemensamhetsanläggning enligt AL ska området för gemensamhetsanläggningen redovisats i registerkartan och fastighetsbildningsservituten tas bort från registerkartan.
Expropriationslagen (1972:719), ExL, (1:1).
Anläggningslagen (1973:1149), AL (12, 49, 50, 50 a, 51, 52 §§).
En rättighet enligt AL redovisas i registerkartan endast om den inte
avser en gemensamhetsanläggning. De rättigheter som kan komma
ifråga är:
Rätt att bygga väg över annans fastighet eller använda befintlig väg,
49 §.
Rätt att tillfälligt begagna väg, 50 §.
Rätt att ta väghållningsämnen, röja växtlighet med mera, 51 §.
Förbud att behålla eller sätta upp grind, grindförbud,52 §. Denna rättighet kan endast bildas för väg som upplåtits enligt AL.

Om däremot en rättighet avser en gemensamhetsanläggning redovisas inte
rättigheten i registerkartan. Läs även 4.2.3.
• Plan- och bygglagen, 1987:10, PBL:
1. Rätt att använda mark som är avsedd att användas för allmän plats
för vilken någon annan än kommunen är huvudman (14:1)
2. Rätt att använda mark avsedd för enskilt bebyggande även för en allmän trafikanläggning, för en trafikanläggning som är gemensam för
flera fastigheter eller för en allmän ledning (14:2).
Dessa servitut bildas genom beslut av domstol. Markåtkomsten kan också
lösas med servitut enligt t.ex. FBL.
4.2.2 OFFICIALSERVITUT ENLIGT ÄLDRE BESTÄMMELSER

I registerkartan redovisas i princip servitut som finns i textdelen och som
bildats enligt någon av följande äldre bestämmelser.
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•
•
•
•
•

Lagen (1902:71 s 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska
anläggningar.
Lagen (1917:269) om fastighetsbildning i stad, FBLS.
Jorddelningslagen (1926:189), JDL.
Byggnadslagen (1947:385), BL, (18 a § och 41 a §).
Lagen (1939:608) om enskilda vägar, EVL, (13 §, 33§ och 75 §).

En rättighet enligt EVL redovisas i registerkartan endast om den inte avser
en anläggning eller en vägförening. De rättigheter som då kan komma ifråga
är:
•
•

Rätt att ta i anspråk område för vägbyggnad (33 §)
Rätt att ta väghållningsämnen (13 §).

Om däremot en rättighet avser en gemensam anläggning eller vägförening
inrättad enligt EVL redovisas inte rättigheten i registerkartan. Läs även
4.2.3.
•

Lagen (1966:700) om gemensamhetsanläggningar, LGA, (3 §).

Några rättigheter redovisas inte i registerkartan eftersom servituten (utrymmesservitut) alltid berör anläggningen.
•

Motsvarande äldre bestämmelser till ovanstående lagar och expropriationslagen.

4.2.3 OFFICIALSERVITUT SOM INTE REDOVISAS

I det följande beskrivs de situationer när servitut inte redovisas i registerkartan.
SERVITUT SOM INTE FINNS I TEXTDELEN

Servitut som inte redovisats i textdelen har inte någon beteckning och ska
därför inte heller redovisas i registerkartan.
OLOKALISERADE SERVITUT

Ett servitut är olokaliserat när något utövningsområde inte är bestämt. Sådana servitut redovisas inte i registerkartan (LMVFS 2004:1 Till 38 §). Även
andelsservitut i samfälld vägmark är olokaliserade servitut. Dessa kan dock
redovisas i vissa fall, se Servitut i andel.
UTÖVNINGSOMRÅDET ÄR INTE BESTÄMT

Något utövningsområde har inte bestämts, när servitutet inte är lokaliserat
till en bestämd del av fastigheten/samfälligheten (området framgår inte heller av kartan till beslutet). Detsamma gäller när servitutet inte kan lokaliseras till ett ungefärligt läge. Exempel på sådana servitut är s.k. färdselservitut (att med fordon ta väg över annans fastighet), som kunde bildas vid t.ex.
ett laga skifte.
Kan ett servitut lokaliseras till ett ungefärligt läge redovisas det som en
punkt med markering om osäkert läge. Läs även 4.2.4.
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Typiskt sett är officialservitut lokaliserade. Vid bildandet anges emellertid
inte alltid ett konkret utövningsområde, t.ex. rätt att ta väg över stamfastigheten. Först när denna väg är byggd är rättigheten faktiskt lokaliserad och
därmed även rättsligen lokaliserad. Den redovisas i registerkartan, när uppgift om läget finns.
SERVITUT I ANDEL

Servitut i andel i samfälld vägmark är som tidigare nämnts ett olokaliserat
servitut. Dessa andelsservitut upphör att gälla om:
•

Den samfällda vägen överförs till annan fastighet än den fastighet
andelsservitutet är upplåtet i.

Eller:
•

Den upplåtande fastigheten utplånas genom fastighetsreglering

För att undvika t.ex. domvillobesvär p.g.a. att härskande fastighet i andelsservitutet förbisetts vid förrättningar enligt ovan, bör andelsservituten redovisas i kartan. Servitutet redovisas på den samfällda vägen som en punkt intill styckningslotten.
I båda fallen redovisas andelsservitutet oavsett om samfälligheten är registrerad eller inte.
SERVITUT ENLIGT AL SOM BERÖR EN GEMENSAMHETSANLÄGGNING

En rättighet som berör en gemensamhetsanläggning redovisas inte i registerkartan om den avser
•
•
•
•
•

Utrymmesservitut (12 §).
Rätt att ta väghållningsämnen, röja växtlighet, m.m. (51 §).
Grindförbud (52 §).
Rätt att bygga drivningsväg eller tillfälligt använda befintlig väg som
drivningsväg (49 § resp. 50 §), se Handbok AL, Exempel A.b.2.
Rätt för samfällighetsförening att begagna gemensamhetsanläggning
(50 a §).

Sammanfattningsvis redovisas inte rättigheten i registerkartan, när en rättighet enligt textdelen gäller till förmån för en gemensamhetsanläggning (utrymme, grindförbud m.m.) eller belastar en gemensamhetsanläggning (50 a
§). Motsvarande gäller gemensam anläggning m.m. enligt EVL och ännu
äldre författningar.
Anledningen till att servitut som avser en gemensamhetsanläggning inte redovisas i registerkartan är att de redovisas på ett förenklat sätt i textdelen.
Utrymmesservituten kan dock sägas redovisas i registerkartan eftersom ianspråktaget utrymme framgår av den utbredning som redovisas för gemensamhetsanläggningen.
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VISSA ”ONYTTIGA” VÄGSERVITUT

Vägservitut som tillkommit på mark som senare upplåtits som gata eller
”gemensam väg” behöver inte redovisas i registerkartan (LMVFS 2004:1
Till 38 §). Detta gäller mark som:
•
•

Inrättats som gata i stadsplan eller motsvarande i detaljplan.
Ingått i gemensamhetsanläggning för väg enl. AL. Gäller även väg
inom vägföreningsområde och vägsamfällighet.

4.2.4 OFFICIALSERVITUTETS GEOMETRISKA PRESENTATION

Endast servitut som är lokaliserat till en bestämd del av en fastighet eller en
samfällighet redovisas i registerkartan. Beroende på underlagets noggrannhet redovisas servitut som yta, linje eller punkt.
Utbredningen för servitutet ska endast redovisas i de delar som framgår av
underlaget för registreringen. Om utbredningen inte är känd ska servitutet
redovisas som en punkt eller en linje (LMVFS 2004:1 Till 38 §).
YTA

Huvudregeln är att servitut redovisas som en yta, vilket ger en korrekt bild
av servitutets utbredning på marken. Om flera servitutsytor redovisas på
varandra med lika yt-begränsningar, ska de ligga exakt på varandra utan
hänsyn till textplaceringar.
OBSERVERA: Utbredningen av ett servitut ska vara en sluten yta i registerkartan. Ytan avgränsas med en för servituten tillåten begränsningslinje.
Område som upplåtits för servitut redovisas med begränsningslinjen servitutsgräns. För servitut, som redovisas både som yta och linje i en sammanhängande sträckning, används tätningsgräns som avgränsning för ytan i
”skarven” mot linjen.
Figur 2 Ett servitut, 2980-45.1, med redovisning som yta och linje

Servitutet 2980-45.1 redovisas både som yta och linje.
TÄTNINGSGRÄNS

Används även vid redovisning av servitut som är känt endast i vissa delar.
Den kända utbredningen redovisas med servitutsgräns och området sluts
med tätningsgräns.
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LINJE ELLER PUNKT
LINJE

Servitut som på grund av underlaget har en linjesträckt utbredning redovisas
som en linje. Det kan tex vara ett vägservitut där mittlinjen är inmätt eller ett
vägservitut som överförts från en analog karta eller kopierats från en linjeredovisad väg i den topografiska informationen. Om flera servitut redovisas
på samma vägsträcka oavsett om de redovisas som linje eller ytor ska de
ligga exakt på varandra utan hänsyn till textplaceringar.
PUNKT

När ett servitut, som på grund av underlaget kan sägas ha en liten utbredning eller ett osäkert läge, redovisas det som en punkt. Det kan t.ex. vara ett
brunnsservitut vars mittpunkt har mätts in eller när ett servitut överförts från
analogt material där det redovisats som en punkt. Om flera olika servitut redovisas på samma brunn som punktobjekt, ska de ligga exakt på varandra
utan hänsyn till textplaceringar. Det kan t.ex. också vara ett s.k. tillträdesservitut.
OSÄKERT LÄGET

Är endast ett servituts ungefärliga läge känt, osäkert läge, redovisas beteckningen inom parentes.
Figur 3 Redovisning i kartan av servitut med säkert och osäkert läge

4.3 Redovisning av officialnyttjanderätt
De nyttjanderätter som ska redovisas i registerkartan är nyttjanderätter bildade enligt gällande bestämmelser och äldre bestämmelser (37 § FRF och
LMVFS 2000:2 Till 22 §). Dessa bestämmelser framgår av avsnitt 4.3.1
resp. 4.3.2. I avsnitt 4.3.3 redovisas de undantag som finns.
I registerkartan redovisas i princip endast nyttjanderätter som finns i textdelen och är levande. Registerkartans redovisning av befintliga nyttjanderätter
kan förbättras på ett rationellt sätt om uppgifter som kommer fram i förrättningshandläggningen också förs in i registerkartan.
OBSERVERA: Nyttjanderätt redovisas i kartdelen så fullständigt som möjligt enligt beslutshandlingarna både när nyttjanderätten berörs av åtgärd,
(ändring eller fastighetsbestämning) och när nyttjanderätten påverkas av
ändring i fastighetsindelningen (endast ändring av berörkrets, last). Detta
gäller befintlig nyttjanderätt som
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•

Inte finns i textdelen, före beslutet.

Eller:
•

Finns i textdelen men saknas helt i kartdelen.

När en befintlig nyttjanderätt finns i textdelen, kompletteras kartan med beteckning för nyttjanderätten i den utsträckning som framgår av beslutshandlingarna.
4.3.1 OFFICIALNYTTJANDERÄTT ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER

I registerkartan redovisas i princip nyttjanderätter som finns i textdelen och
som bildats enligt någon av följande nu gällande bestämmelser.
• Expropriationslagen (1972:719), ExL, (1:1 ).
• Plan- och bygglagen (1987:10), PBL.
1. Rätt att nyttja mark som är avsedd att användas för allmän plats för
vilken någon annan än kommunen är huvudman (14:1).
2. Rätt att nyttja mark avsedd för enskilt bebyggande även för en allmän trafikanläggning, för en trafikanläggning som är gemensam för
flera fastigheter eller för en allmän ledning (14:2).
Dessa nyttjanderätter bildas genom beslut av domstol. Markåtkomsten kan
också lösa på annat sätt.
•

Lagen om byggande av järnväg (1995:1649).

Mark får tas i anspråk med nyttjanderätt för den tid som angetts i planen
(3:3).
4.3.2 OFFICIALNYTTJANDERÄTT ENLIGT ÄLDRE BESTÄMMELSER

I registerkartan redovisas i princip nyttjanderätter som finns i textdelen och
som bildats enligt någon av följande äldre bestämmelser.
•
•
•

Lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska
anläggningar.
Byggnadslagen (1947:385), BL, (18 a § och 41 a §).
Motsvarande äldre bestämmelser till ovan nämnda lagar och expropriationslagen.

4.3.3 OFFICIALNYTTJANDERÄTT SOM INTE REDOVISAS

I det följande beskrivs de situationer när nyttjanderätten inte redovisas i registerkartan.
NYTTJANDERÄTTER SOM INTE FINNS I TEXTDELEN

Nyttjanderätt som inte redovisats i textdelen har inte någon beteckning och
ska därför inte heller redovisas i registerkartan.
OLOKALISERAD NYTTJANDERÄTT

När något utövningsområde inte är bestämt är nyttjanderätten inte heller lokaliserad till en bestämd del av fastigheten/samfälligheten (området framgår
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inte heller av kartan till beslutet). Detsamma gäller när nyttjanderätten inte
kan lokaliseras till ett ungefärligt läge. Kan nyttjanderätten däremot lokaliseras till ett ungefärligt läge redovisas den som en punkt med markering om
osäkert läge. Läs även 4.3.4.
VISSA ”ONYTTIGA” NYTTJANDERÄTTER FÖR VÄG

Nyttjanderätter för väg som tillkommit på mark som senare upplåtits som
gata eller ”gemensam väg” behöver inte redovisas i registerkartan (LMVFS
2004:1 till 38 §). Detta gäller mark som
•
•

Inrättats som gata i stadsplan eller motsvarande i detaljplan.
Ingått i gemensamhetsanläggning för väg enligt AL, gäller även väg
inom vägföreningsområde och vägsamfällighet.

4.3.4 OFFICIALNYTTJANDERÄTTENS GEOMETRISKA PRESENTATION

Endast nyttjanderätt som är lokaliserad till en bestämd del av en fastighet eller samfällighet redovisas i registerkartan. Beroende på underlagets noggrannhet redovisas nyttjanderätt som yta, linje eller punkt.
OBSERVERA: Utbredningen för nyttjanderätten ska endast redovisas i de
delar som framgår av underlaget för registreringen. Om utbredningen inte är
känd ska nyttjanderätten redovisas som en punkt eller en linje enligt nyss
nämnda föreskrift (LMVFS 2004:1 Till 38 §).
YTA

Huvudregeln är att nyttjanderätt redovisas som en yta, vilket ger en korrekt
bild av dess utbredning på marken.
Utbredningen av en nyttjanderätt ska vara en sluten yta i registerkartan.
Ytan avgränsas med en för nyttjanderätten tillåten begränsningslinje.
Område som upplåtits för nyttjanderätt redovisas med begränsningslinjen
nyttjanderättsgräns. För nyttjanderätt som redovisas både som yta och linje i
en sammanhållande sträckning används tätningsgräns som avgränsning för
ytan i ”skarven” mot linjen.
Figur 4 Nyttjanderätt som redovisas både som yta och linje

Nyttjanderätten 2980-37.1 redovisas både som yta och linje.
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Tätningsgräns används även vid redovisning av nyttjanderätt som är känd
endast i vissa delar. Den kända utbredningen redovisas med nyttjanderättsgräns och området sluts med tätningsgräns.
LINJE ELLER PUNKT

Nyttjanderätt som på grund av underlagets noggrannhet har en linjesträckt
utbredning redovisas som en linje. Det kan t.ex. vara en nyttjanderätt för väg
där mittlinjen är inmätt eller en nyttjanderätt som överförts från en analog
karta eller kopierats från en linjeredovisad väg i den topografiska informationen.
När en nyttjanderätt på grund av underlaget kan sägas ha en liten utbredning
eller ett osäkert läge redovisas denna som en punkt. Det kan t.ex. vara en
nyttjanderätt som överförts från analogt material där den redovisats som en
punkt.
Figur 5 Nyttjanderätt med liten utbredning eller osäkert läge

4.4 Redovisning av ledningsrätt
I registerkartan redovisas ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144)
(37 § och LMVFS 2004:1 Till 38 §). Denna redovisas endast om den är levande och finns i textdelen.
Registerkartans redovisning av befintliga ledningsrätter kan förbättras på ett
rationellt sätt om uppgifter som kommer fram i förrättningshandläggningen
också förs in i registerkartan.
4.4.1 LEDNINGSRÄTTENS GEOMETRISKA PRESENTATION

Beroende på underlagets noggrannhet redovisas ledningsrätten som yta,
linje eller punkt.
Utbredningen för ledningsrätt ska endast redovisas i de delar som framgår
av underlaget för registrering. Ledningsrätt ska redovisas som en linje eller
en punkt, om utbredningen inte är känd (LMVFS 2004:1 Till 38 §).
En ledningsrätt som i en förrättning bildats över länsgräns registreras som
två olika ledningsrätter i textdelen och får då olika beteckningar. Därför ska
ledningsrättsgräns redovisas i länsgränsen i registerkartan, när ledningsrätten redovisas som en yta. När ledningsrätten redovisas som en linje sätts
stoppsymbol i länsgränsen.
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OBSERVERA: När det är fråga om en och samma ledning, oavsett om ledningsrätten har bildats i samma eller i olika i förrättningar, ska ledningsrätterna i möjligaste mån redovisas på ett enhetligt sätt.
YTA

Huvudregeln är att ledningsrätt redovisas som yta, vilket ger en korrekt bild
av ledningsrättens utbredning på marken.
OBSERVERA: Utbredningen av en ledningsrätt ska vara en sluten yta. Ytan
avgränsas med en för ledningsrätten tillåten begränsningslinje.
Område som upplåtits för ledningsrätt redovisas med begränsningslinjen
ledningsrättsgräns. För ledningsrätt som redovisas både som yta och linje i
en sammanhängande sträckning används tätningsgräns som avgränsning för
ytan i ”skarven” mot linjen.
Figur 6 Ledningsrätt som redovisas som både yta och linje

Tätningsgräns används även vid redovisning av ledningsrätt som är känd
endast i vissa delar. Den kända utbredningen redovisas med ledningsrättsgräns och området sluts med tätningsgräns.
LINJE ELLER PUNKT

Ledningsrätt som på grund av underlaget har en linjesträckt utbredning redovisas som en linje. Det kan t.ex. vara en ledningsrätt som överförts från
en analog karta eller kopierats från en kraftledning i den topografiska informationen.
Då en ledningsrätt på grund av underlaget kan sägas ha en liten utbredning
eller ett osäkert läge redovisas ledningsrätten som en punkt. Det kan t.ex.
vara ett elskåp vars mittpunkt har mätts in eller då en ledningsrätt överförts
från analogt material där den redovisats.
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Figur 7 Punktredovisad ledningsrätt

4.5 Redovisning av före detta gräns för kronomark
Före detta gräns för kronomark redovisas i registerkartan (LMVFS 2004:1
Till 37 §).
4.5.1 RENSKÖTSELRÄTT PÅ MARK SOM TIDIGARE TILLHÖRT STATEN

Fastigheter som tillhörde staten (kronomark) före utgången av juni 1992 kan
vara belastade med rätt till renbete m.m. Detta gäller enbart Västernorrlands,
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt Älvdalens kommun i
Dalarnas län.
•

•

•

Den 1 juli 1992 trädde nämligen vissa ändringar i rennäringslagen
(1971:437) i kraft. Ändringen innebar bl.a. att definitionen i 3 § på
de områden där renskötsel får bedrivas ändrades från ”kronomark”
till mark som tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde staten.
Lagändringen hade samband med den då påbörjade avvecklingen av
delar av statens markinnehav.
Med rätten till renskötsel följer rättigheter som i vissa avseenden är
större på kronomark än på övrig mark inom renskötselområdet och
som innebär inskränkningar i markägarens disposition över fastigheten. Sameby eller medlem i sameby får t.ex. uppföra byggnad eller
stängsel på kronomark utan att höra markägaren samt får jaga och
fiska på sådan mark.
Det är viktigt att den som förvärvar en fastighet som berörs av rennäringslagens bestämmelser görs uppmärksam på detta förhållande.
Fastighetsregisterförfattningarna innehåller därför bestämmelser om
redovisning av områden som är f.d. kronomark i fastighetsregistrets
allmänna del, både textdelen och kartdelen.

För mera information, se särskild handledning Redovisning av "före detta
kronomark" i fastighetsregistrets allmänna del, daterad 2004-04-27. Denna
finns i Handbok Fastighetsregistrering, bilagedelen.
4.5.2 GEOMETRISK PRESENTATION AV ”FÖRE DETTA GRÄNS FÖR KRONOMARK”

Område som inte längre ägs av staten redovisas med begränsningslinjen
”före detta gräns för kronomark”. Det är enbart begränsningslinje som redovisas. Någon beteckning eller ytbildning förekommer inte.
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Figur 8 Redovisning av före detta kronomark

När en angränsande fastighet eller en del av en fastighet inte längre ägs av
staten och ska redovisas med begränsningslinjen för "f.d. gräns för kronomark" ska någon begränsningslinje mellan fastigheter/områden inte finnas. Området för f.d. kronomark ska vara sammanhängande.
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5 Gemensamhetsanläggningar
5.1 Redovisning av gemensamhetsanläggningar
Områden och beteckningar för bestående enheter beträffande gemensamhetsanläggningar ska redovisas i registerkartan (37 § FRF). Det innebär att
följande typer av gemensamhetsanläggningar redovisas:
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR ENLIGT GÄLLANDE BESTÄMMELSER

•

Gemensamhetsanläggningar bildade enligt anläggningslagen
(1973:1149), AL.

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR ENLIGT ÄLDRE BESTÄMMELSER

•
•
•

Gemensamhetsanläggningar bildade enligt lagen (1966:700) om
vissa gemensamhetsanläggningar, LGA.
Vägförening inrättad enligt 3 kap. lagen (1939:608) om enskilda
vägar, EVL.
Vägsamfällighet inrättad enligt 2 eller 4 kap. lagen (1939:608) om
enskilda vägar, EVL, eller motsvarande äldre bestämmelser.

5.1.1 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR ENLIGT AL OCH LGA

Samtliga gemensamhetsanläggningar bildade enligt AL och LGA ska vara
redovisade i textdelen och därmed även i registerkartan.
Gemensamhetsanläggningar redovisas på samma sätt, oavsett om de är bildade för traditionella fastigheters eller tredimensionella utrymmens behov.
5.1.2 VÄGFÖRENINGAR ENLIGT 3 KAP. EVL

En vägförening som har bildats enligt EVL och som är en juridisk person
(har fastställda stadgar) anses från den 1 januari 1998 vara en samfällighetsförening enligt SFL. De vägar och anläggningar som omfattas av vägföreningens väghållning anses utgöra en gemensamhetsanläggning enligt AL.
Vad som bestämts vid förrättningen enligt EVL ska fortsätta att gälla till
dess omprövning sker enligt reglerna i AL. Detta gäller dock inte för vad
som bestämts om vägförenings område. De fastigheter som den 1 januari
1998 var belägna inom vägföreningens område hör fortfarande till gemensamhetsanläggningen. När fastighetsindelningen ändras sker dock inte
längre någon obligatorisk anslutning av nya fastigheter. Beräkningen av andelstal för delägande fastigheter följer bestämmelserna i EVL till dess omprövning enligt 35 § AL eller överenskommelse enligt 43 § AL träffats.
Detta ska ha skett senast vid utgången av år 2004.
Eftersom vägföreningar numera är gemensamhetsanläggningar redovisas de
också i registerkartan som sådana.
Det finns vägföreningar bildade enligt EVL, vilka av olika skäl inte är aktiva (s.k. sovande vägföreningar). Dessa har därför inte omprövats för att få
andelstal fastställda enligt reglerna i AL. Detta skulle ha skett senast den 1
januari 2005 (se 2 § andra stycket lagen om upphävande av lagen om
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enskilda vägar). Trots detta ska dessa vägföreningar anses utgöra gemensamhetsanläggningar enligt AL och anses som samfällighetsföreningar (se 9
§ lagen om upphävande av lagen om enskilda vägar). De kan dock fortfarande omprövas, få nya andelstal, och därefter betraktas som helt vanliga
gemensamhetsanläggningar och därmed också redovisas i registerkartan.
5.1.3 VÄGSAMFÄLLIGHET ENLIGT 2 OCH 4 KAP. EVL

De vägar och andra anläggningar som omfattas av vägsamfällighetens väghållning enligt EVL eller motsvarande äldre bestämmelse (1907 års lag om
vägar på landet, 1926 års lag om enskilda vägar) och som är juridisk person
anses utgöra en gemensamhetsanläggning enligt AL.
Vad som bestämts vid förrättningen enligt EVL ska fortsätta att gälla till
dess omprövning skett enligt bestämmelserna i AL.
De vägsamfälligheter som är registrerade som gemensamhetsanläggningar
redovisas i registerkartan.
5.1.4 OFFICIALSERVITUT SOM BERÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Servitut som berör en gemensamhetsanläggning är bl. a. utrymmesservitut,
grindförbud, rätt att bygga väg över annans fastighet. Dessa servitut redovisas inte i registerkartan vilket framgår av avsnitt 4.2.3 Officialservitut som
inte redovisas i registerkartan. Anledningen till att servituten inte redovisas i
registerkartan är att de redovisas på ett förenklat sätt i textdelen. Utrymmesservituten kan dock sägas redovisas i registerkartan eftersom ianspråktaget
utrymme framgår av den utbredning som redovisas för gemensamhetsanläggningen.
5.1.5 BEGRÄNSNINGSLINJER FÖR GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

De begränsningslinjer som avgränsar gemensamhetsanläggningar i registerkartan är:
•
•

Gemensamhetsanläggningsgräns
Tätningsgräns.

Gemensamhetsanläggningsgräns används som begränsningslinje för enheter
som har ga-beteckning.
Tätningsgräns används endast för att kunna bilda en sluten figur, då anläggningen inte är fullständigt redovisad. Tätningsgräns används också i gräns
mellan lantmäterimyndigheter för att avgränsa ytor inom respektive verksamhetsområde.
5.1.6 GRÄNSPUNKT

Med gränspunkt avses en i ett fastighetsrättsligt beslut bestämd punkt, som
definierar sträckningen av gräns mellan fastighetsområden eller för rättigheter. Om det finns anledning att markera gränspunkter för en gemensamhetsanläggning så handlar det om det upplåtna utrymmet. Sådana utrymmen
utgör vanligtvis rättigheter. Därför finns det inga särskilda gränspunkter för
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gemensamhetsanläggningar. Angående gränspunkter för rättigheter, se avsnitt 4.
GEMENSAMHETSANLÄGGNINGENS GEOMETRISKA PRESENTATION

Beroende på noggrannheten i underlaget redovisas gemensamhetsanläggningen som yta, linje eller punkt.
Om en gemensamhetsanläggning är känd endast i vissa delar redovisas gemensamhetsanläggningen endast i dessa delar (LMVFS 2004:1 Till 38 §).
I de fall vägförening finns redovisad på den analoga registerkartan är det
oftast vägföreningens område som redovisats. Vid uppbyggnad av digital registerkarta är huvudregeln att området läggs in som en yta. Om det finns behov/önskemål kan istället de vägar och grönområden redovisas som omfattas av vägföreningens väghållning. När vägföreningen omprövats ska den
rätta utbredningen, dvs. vägar och grönområden enligt förrättningen, redovisas i registerkartan.
5.1.7 YTA

Huvudregeln är att gemensamhetsanläggning redovisas som yta vilket ger
en korrekt bild av anläggningens utbredning på marken.
Utbredningen av en gemensamhetsanläggning ska vara en sluten yta i registerkartan. Ytan avgränsas med en för gemensamhetsanläggningen tillåten
begränsningslinje.
Ytor för enheter som har ga-beteckning avgränsas med gemensamhetsanläggningsgräns. Ytorna för dessa objekt redovisas som gemensamhetsanläggningsområde.
För gemensamhetsanläggning som redovisas både som yta och linje används
tätningsgräns som avgränsning för ytan i ”skarven” mot linjen.
Figur 1 Gemensamhetsanläggningen ga:1 redovisas både som yta och linje

Tätningsgräns används även vid redovisning av gemensamhetsanläggning
som är känd enbart i vissa delar. Den kända utbredningen redovisas med gemensamhetsanläggningsgräns och området sluts med tätningsgräns.
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När en gemensamhetsanläggning ligger i flera lantmäterimyndigheters verksamhetsområden men bara finns registrerad med en beteckning, används tätningsgräns i gränsen mellan myndigheterna för tätning av ytor.
Anledningen till detta är att lantmäterimyndigheterna endast har behörighet
inom respektive verksamhetsområde. Detta gäller gräns mellan såväl statliga
som kommunala lantmäterimyndigheter. Kommunnamnet ska sättas ut när
gemensamhetsanläggningen redovisas i annan kommun än den som ingår i
registerbeteckningen.
Figur 2 Redovisning av gemensamhetsanläggning som ligger i två län.

5.1.8 LINJE ELLER PUNKT

Gemensamhetsanläggning ska redovisas som en linje eller en punkt om utbredningen inte är känd (se LMVFS 2004:1 Till 38 §).
Gemensamhetsanläggning som på grund av underlaget har en lin-jesträckt
utbredning och redovisas som linje. Den kan t.ex. vara en gemensamhetsanläggning för väg där mittlinjen är inmätt eller en gemensamhetsanläggning
som skapats från en befintlig digital linje.
Gemensamhetsanläggning som på grund av underlaget kan sägas ha liten utbredning eller osäkert läge, redovisas som en punkt. Det kan t.ex. vara en
gemensamhetsanläggning avseende brunn vars mittpunkt har mätts in eller
när en gemensamhetsanläggning har överförts från analogt material där den
redovisades som en punkt.
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Figur 3 Gemensamhetsanläggning med liten utbredning

5.2 BETECKNING M.M.

Beteckningen utgör gemensamhetsanläggningens identitet och be-står i registerkartan av en identitetssträng. Beteckningen ska överensstämma med
redovisad beteckning i textdelen. Följande uppgifter ingår i beteckningen:
•
•
•

Kommunkod
Trakt- eller kvarterstraktnamn
Registernummer bestående av bokstäverna ga, skiljetecknet kolon (:)
samt enhetsnummer.

Figur 4 Kommunkoden ska stämma överens med motsvarande kommun i textdelen, där namnet anges
i klartext.

För gemensamhetsanläggningar finns inga koordinatuppgifter i textdelen.
Även om gemensamhetsanläggningen består av flera områden har den ingen
områdesnumrering i textdelen och därmed ej heller i registerkartan.
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6 Planer och bestämmelser
I registerkartan redovisas planer m.m. (37 § FRF). I huvudsak ska följande
redovisas:
•
•
•
•

Planer enligt plan- och bygglagen.
Bestämmelser om marks användning som har meddelats enligt miljöbalken, väglagen, kulturmiljölagen med flera författningar.
Bearbetningskoncession samt anvisad mark enligt minerallagen.
Fornlämningar.

Följande får redovisas:
•
•

Viltvårdsområde.
Fiskevårdsområde.

De planer m.m. som avses framgår närmare av:
•
•

Fastighetsregisterförordningen (27 § första stycket 2-8 och andra
stycket).
Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2004:1 Till 27 §).

Redovisning av vissa bestämmelser i registerkartan får underlåtas enligt
Lantmäteriets föreskrifter (LMVFS 2004:1 Till 38 §).
OBSERVERA: I registerkartan redovisas endast planer m.m. som finns i
Fastighetsregistrets textdel och som är levande. Vissa planer i textdelen ska
inte redovisas i registerkartan. Vissa bestämmelser i textdelen behöver inte
redovisas i registerkartan.

6.1 Planer enligt planlagstiftningen
6.1.1 PLANER SOM SKA REDOVISAS I REGISTERKARTAN

I registerkartan redovisas planer enligt planlagstiftningen, dvs. enligt planoch bygglagen (PBL) eller motsvarande äldre författningar med undantag av
översiktsplan och regionplan (37 § första stycket 7 FRF). De planer som ska
redovisas framgår av tabellen nedan. Planen ska finnas i textdelen och vara
levande.
Tabell 1 Planer som skall redovisas i registerkartan

Typ av plan enligt PBL

Planförkortning
enligt
PBL

Områdesbestämmelser Ob
Ändring av områdesbestämmelser

Motsvarande äldre typ
av plan

Motsvarande äldre
planförkortning

Generalplan (fastställd)

Gpl

Äob
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Typ av plan enligt PBL

Planförkortning
enligt
PBL

Motsvarande äldre typ
av plan

Motsvarande äldre
planförkortning

Detaljplan

Dp

Stadsplan

Spl

Byggnadsplan

Bpl

Avstyckningsplan (till den
del den inte omfattas av
förordnande enligt 168 §
BL)

Apl

Tomtindelning

Ti

Ändring av detaljplan

Ädp

Fastighetsplan

Fp

Tomtindelning av ålder och stadsplan av ålder räknas också som planer enligt PBL. Här avses tomtindelning resp. stadsplan som redan vid tiden för
utfärdandet av 1874 års byggnadsstadga var av ålder bestående. Redovisningen i registerkartan av dessa får underlåtas om de saknar berörkrets eller om det är svårt att avgränsa området.
I och med införandet av ny PBL 2011-05-02 så upphör fastighets-plan/tomtindelning som en egen plan. Av praktiska skäl så redovisas beslutade fastighetsplaner (tomtindelningar) enligt äldre planlagstiftning som egna redovisningsenheter trots att de formellt ska betraktas som planbestämmelser, s.k.
fastighetsindelnings-bestämmelser.

6.1.2 PLANER SOM KAN ÖVERLAPPA VARANDRA

Vissa planer kan gälla parallellt, dvs. överlappa varandra.
•
•
•

•

Dp, detlajplan kan överlappa med Ädp, ändring av detaljplan. Kan
även överlappa med Fp, fastighetsplan och Ti, tomtindelning.
Spl, stadsplan kan överlappa med sig själv. Samt med Ädp, ändring
av detaljplan, Fp, fastighetsplan och Ti, tomtindelning.
Bpl, byggnadsplan kan överlappa med Ädp, ändring av detaljplan
och Fp, fastighetsplan. Kan även överlappa sig själv när: ändringsplanen avser att ”planbestämmelserna” har ändrats i den ursprungliga planen. Samt historikt med Ti, tomtindelning eftersom: ”Enligt
stadsplanelagen kunde tomtindelning i undantagsfall fastställas inom
byggnadsplan (169§ BL).”
Apl, avstyckningsplan, (till den del den inte omfattas av förordnande
enligt 168 § BL) kan överlappa med Ädp, ändring av detaljplan,
samt Fp, fastighetsplan.
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•
•
•
•
•

•

Ädp, ändring av detaljplan kan överlappa med alla planer utom Ob,
områdesbestämmelser. Gpl, fastställd generalplan samt Äob, ändring
av områdesbestämmelse.
Ob, områdesbestämmelser, kan överlappa med Äob, ändring av områdesbestämmelser.
Gpl, fastställd generalplan, kan överlappa med Äob, ändring av områdesbestämmelser.
Äob, ändring av områdesbestämmelser, kan överlappa med Ob, områdesbestämmelser. Gpl, fastställd generalplan samt Äob, ändring av
områdesbestämmelse.
Fp, fastighetsplan, kan överlappa med Dp, detaljplan. Spl, stadsplan.
Bpl, byggnadsplan. Apl, avstyckningsplan (till den del den inte omfattas av förordnande enligt 168 § BL). Ädp, ändring av detaljplan.
Fp, fastighetsplan och Ti, tomtindelning då ” I princip kan en ändring i fastighetsplan/tomtindelning överlappas av en fastighetsplan.”
Ti, tomtindelning, kan överlappa med Dp, detaljplan. Spl, stadsplan.
Bpl, byggnadsplan då ”Enligt stadsplanelagen kunde tomtindelning i
undantagsfall fastställas inom byggnadsplan (169§ BL).” Ädp, ändring av detalplan. Fp, fastighetsplan, då ”I princip kan en ändring i
fastighetsplan/tomtindelning överlappas av en fastighetsplan.”

Huvudregeln är att en ny plan ersätter en tidigare plan för berört område.
Därför kan t.ex. inte två detaljplaner gälla för samma område. Däremot kan
detaljplan och ändring av detaljplan gälla i samma område. Det är själva
idén med ändring av detaljplan som sedan juli 1991 är ett tillägg som gäller
tillsammans med tidigare plan. Det kunde tidigare finnas en stadsplan som
innebar en ändring av en befintlig stadsplan utan att denna upphävdes. Ändringen var ofta av typen att tillåta fönsterkupor inom planområdet eller begränsa den tillåtna byggnadsarean inom planområdet. Ändring av en byggnadsplan kan också förekomma, t.ex. ändrade bestämmelser om tomtstorlek.
Områdesbestämmelser och detaljplan får inte förekomma inom samma område. Fastighetsplan är knuten till område där det finns detaljplan. Fastighetsplan och områdesbestämmelse kan således inte finnas parallellt. En fastighetsplan kan beröra flera detaljplaner, men förutsätter alltid att det finns
minst en detaljplan eller motsvarande äldre plan.

6.1.3 BETECKNINGAR PÅ PLANER

En plans beteckning består av en aktbeteckning vilken framgår av textdelen.
I en utritad registerkarta placeras beteckningen automatiskt inom planområdet så att texten får en kartografiskt lämplig placering.
EXEMPEL PÅ AKTBETECKNINGAR

Exemplen i tabell 2 och 3, nedan, är hämtade från LMVFS 2002:2 Till 17 §.
Läs i denna för mer information och ytterligare exempel. Bokstaven P i
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aktbeteckningarna står för planserien. Denna är en särskild aktbeteckningsserie för planer m.m.
Tabell 2 Aktbeteckning hos SLM

Aktbeteckning

Består av

21-P91:133

länskod - P och årtal : löpnummer

1680-P30

kommunkod - P och löpnummer

1680-P94/30

kommunkod - P och årtal / löpnummer

2180-P81/1202/1 kommunkod - P och årtal / datum / ordningsnummer

Tabell 3 Aktbeteckning hos KLM

Aktbeteckning

Består av

2180K-66

kommunkod och K - löpnummer

2180K-81/66

kommunkod och K - årtal / löpnummer

2180K-P33

kommunkod och K - P och löpnummer

2180K-P81/33

kommunkod och K - P och årtal / löpnummer

2180KP81/1201/1

kommunkod och K - P och årtal / datum / ordningsnummer

PLAN MED FLERA OMRÅDEN

En plan består ibland av flera områden och har samma beteckning för varje
område. Oftast beror detta på att en eller flera nya planer har ersatt delar av
den gamla planen.
Figur 1 Plan med flera områden
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Den ursprungliga detaljplanen 1560-P1 har delats upp av de två senare tillkomna detaljplanerna 1560-P68 och 1560-P69. Numera består den ursprungliga planen av tre områden.

6.1.4 BEGRÄNSNINGSLINJER FÖR PLANER

En plan i registerkartan avgränsas med följande begränsningslinjer:
•
•
•

Plangräns.
Fastighetsplanegräns.
(Tätningsgräns för plan)

PLANGRÄNS

Används som begränsningslinje för områdesbestämmelser, detaljplan, stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan, generalplan, ändring av områdesbestämmelser samt ändring av detaljplan.
Plangräns används även som begränsningslinje för område som t.ex. avser
beslut om fördelning av gatukostnader (se avsnitt 6.3).
FASTIGHETSPLANEGRÄNS

Används som begränsningslinje för fastighetsplan och tomtindelning. Anledningen till att begränsningslinjer för fastighetsplan och tomtindelning
särbehandlas är att de alltid överlappar en eller flera detaljplaner.
TÄTNINGSGRÄNS

Tätningsgräns har tidigare använts för att kunna bilda en sluten figur när
planen inte varit fullständigt redovisad. Nya tätningsgränser för planer ska ej
skapas.
6.1.5 PLANENS GEOMETRISKA PRESENTATION

OBSERVERA: Alla planer ska vara slutna ytor i registerkartan. Ytan avgränsas med hjälp av en för planen tillåten begränsningslinje.
Principerna för presentation av planer är att alla planer redovisas med
samma slags begränsningslinje oberoende av typ av plan. Undantag är fastighetsplan och tomtindelning eftersom de alltid överlappar en och ibland
flera detaljplaner (eller motsvarande äldre planer).
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Figur 2 Presentation av plan i registerkartan

Vissa plantyper ska alltid överlappa en annan plan. Detta gäller t.ex. ändring
av detaljplan som alltid måste överlappa helt eller delvis en eller flera detaljplaner (eller motsvarande äldre planer) och ska då läsas tillsammans med
denna/dessa.
Varje plan har information knuten till sig om vilken typ av plan det är. Därmed kan exempelvis detaljplaner och områdesbestämmelser särskiljas. Typ
av plan framgår även av en planförkortning.
Planer ska inte korsa kommungräns. I de fall en kommungräns ändras ska de
planer som berörs av ändringen också justeras till den nya kommungränsdragningen.
6.1.6 AUTOMATISK UPPLYSNINGSTEXT

För att kunna urskilja typ av plan även i en utritad registerkarta redovisas för
varje plan en planförkortning. Planförkortningen bestäms utifrån vilken typ
planen har, se tabell nedan, och placeras med automatik ovanför planens beteckning.
Figur 3 Planförkortningars automatiska placering
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Tabell 4 Planer och deras förkortningar

Typ av plan

Planförkortning

Avstyckningsplan

Apl

Byggnadsplan

Bpl

Detaljplan

Dp

Fastighetsplan

Fp

Generalplan

Gpl

Områdesbestämmelser

Ob

Stadsplan

Spl

Tomtindelning

Ti

Ändring av detaljplan

Ädp

Ändring av områdesbestämmelser Äob

6.2 Bestämmelser beträffande marks användning
I registerkartan redovisas bestämmelser enligt miljöbalken, väglagen, kulturmiljölagen m.fl. författningar (37 § FRF och LMVFS 2004:1 Till 27 §).
För att en sådan bestämmelse ska redovisas i registerkartan ska den finnas i
Fastighetsregistrets textdel och vara gällande. Även strandskyddsbestämmelser ska vara registrerade i textdelen, men kan där vara redovisade i en
förenklad form.
6.2.1 BESTÄMMELSER SOM SKA REDOVISAS I REGISTERKARTAN

De bestämmelser som ska redovisas i registerkartan är dels sådana enligt nu
gällande författningar och motsvarande i äldre författning (tabell 5-11), dels
sådana enligt övergångsregler i nu gällande författningar (tabell 12). Någon
motsvarighet till bestämmelserna i tabell 12 finns inte i gällande författningar.
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Tabell 5 Äldre och nyare författningar avseende miljöbalken

Planförkortning

Nu gällande författningar
enligt miljöbalkens
(1998:808), paragraf

Motsvarande äldre författningar

Np

7:2 Nationalpark

13 § Naturvårdslagen (1964:822)
5 § Naturskyddslagen (1952:688)
(naturminne som är ett föremål)
1 § Lagen (1909:56 s.1) om naturminnesmärkes fredande (naturminnesmärke som är ett föremål)

Nr

7:4 Naturreservat

7 § Naturvårdslagen (1964:822)
19 § (19 § = naturvårdsområde)
5 § Naturskyddslagen (1952:688)
(naturpark, naturminne som är ett
område)
1 § Lagen (1909:56 s.1) om naturminnesmärkes fredande (naturminnesmärke som är ett område)

Nvo

7:4 Naturvårdsområde

19 § Naturvårdslagen

Kr

7:9 Kulturreservat

Ingen äldre författning finns

Nm

7:10 Naturminne

13 § Naturvårdslagen (1964:822)
5 § Naturskyddslagen (1952:688)
(naturminne som är ett föremål)
1 § Lagen (1909:56 s.1) om na-turminnesmärkes fredande (naturminnesmärke som är ett föremål)

Biotop

7:11 Skogligt och övrigt biotopskyddskyddsområde

21 § Naturvårdslagen (1964:822)

Dso

7:12 Djur- och växtskyddsområde

14b § Naturvårdslagen (1964:822)

Strand

7:13 Strandskydd

15 § Naturvårdslagen (1964:822)

Gru

7:21 Vattenskyddsområde

19:2 Vattenlagen (1983:291)
2:14, 2:62, 2:64 Äldre vattenlag
(1918:523)

Int

7:24 Interimistiskt förbud

11 § Naturvårdslagen (1964:822)

Mro

10:15 Miljöriskområde

Ingen äldre författning finns

Täkt

9:6 Täkttillstånd

18 § Naturvårdslagen (1964:822)
12:1 Miljöbalken (1998:808)
1 § Lagen (1985:620) om vissa
torvfyndigheter
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Planförkortning

Nu gällande författningar
enligt miljöbalkens
(1998:808), paragraf

Motsvarande äldre författningar

Torbk

Bearbetningskoncession

1 § Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

So

12:6 Samrådsområde

20 § Naturvårdslagen (1964:822)

Tabell 6 Äldre och nyare författningar avseende miljöfarlig verksamhet

Planförkortning

Nu gällande förordning, (1998:899), om
miljö-farlig verksamhet och hälsoskydd

Motsvarande äldre
förordning

Gru

40 § p5 Skydd för ytvattentäkter och enskilda
grundvatten-täkter

11 § Hälsoskyddsförordningen (1983:616)

Tabell 7 Äldre och nyare lagar enligt väglagen 1971:948

Planförkortning

Nu gällande lag

Motsvarande äldre lag

Vägpl

18 § Vägplan

Inga äldre lagar finns

Vägbyf

47 § Nybyggnadsförbud större än
12 m

Inga äldre lagar finns

Tabell 8 Äldre och nyare lagar enligt kulturmiljölagen 1988:950

Planförkortning

Nu gällande lag

Motsvarande äldre lag

Fog

2:2 Avgränsning av område för
fornlämning

3 § Lagen om fornminnen
(1942:350)

Skyf

2:9 Område för vilket meddelats
särskilda skyddsföreskrifter

4 § Lagen om fornminnen
(1942:350)

Mb

3:1 Byggnad som förklarats för
byggnadsminne

1 § Lagen om byggnadsminnen
(1960:690)

Kyrko

4:2 a Gränsbestämd kyrkotomt

Inga äldre lagar finns

Tabell 9 Äldre och nyare lagar enligt lagen, 1995:1649, om byggande av järnväg

Planförkortning

Nu gällande lag

Motsvarande äldre lag

Jvgpl

2:1c Järnvägsplan

Inga äldre lagar finns
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Tabell 10 Äldre och nyare lagar enligt minerallagen 1991:45

Planförkortning

Nu gällande lag

Motsvarande äldre lag

Minbk

1:4 Bearbetningskoncession

1 § Lagen om vissa mineralfyndigheter
(1974:890)
1:5 Gruvlagen (Utmål) (1974:342)

9:1 Anvisad mark

26 § Lagen om vissa mineral-fyndig-heter
(1974:890)
4:3 Gruvlagen (1974:342)

Ml
Gl
Anvmam

Tabell 11 Äldre bestämmelser som ska redovisas enligt övergångsregler i nu gällande författningar

Planförkortning

Bestämmelse

Författning

Lbild

Landskapsbildskydd

Naturvårdslagen (1964:822) 19 §
Naturskyddslagen (1952:382) 20 §

Blbyf

Byggnadsförbud enligt 110 §

Byggnadslagen (1947:385)

Scf

Förbud mot schaktning, trädfällningsförbud m.m. enligt 40 eller
110 § (4 st)*

Byggnadslagen (1947:385)

6.2.2 BESTÄMMELSER SOM INTE BEHÖVER REDOVISAS I REGISTERKARTAN

Ett antal bestämmelser behöver inte redovisas i registerkartan trots att de
finns i textdelen enligt (LMVFS 2004:1 Till 38 §). Vilka dessa är framgår
av nedanstående tabell.
Tabell 12 Bestämmelser enligt Miljöbalken 1998:808 som inte behöver redovisas i registerkartan

Nu gällande författningar

Motsvarande äldre författningar

11:20 Underhållsskyldighet

14:4 Vattenlagen (1983:291)
23:4, 6:28 Äldre vattenlag
(1918:523)

26:11 Stängselgenombrott m.m.

17 § Naturvårdslagen (1964:822)
2 § Strandlagen (1952:382)
(inom strandskyddsområde)

7:27 Natura 2000 område. Ska inte redovisas i registerkartan, se LMFS 2019:5

Äldre författning saknas
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Tabell 13 Bestämmelser enligt Kulturmiljölagen 1988:905 som inte behöver redovisas i registerkartan

Nu gällande författningar

Motsvarande äldre författningar

2:23 Tidsbegränsad föreskrift

19 § Lagen om fornminnen

3:4 Fråga väckt om byggnadsminne

7 § Lagen om byggnadsminnen

3:6 Förordnande om anmälningsplikt Äldre författning saknas

Tabell 14 Bestämmelser enligt Plan- och bygglagen, 2010:900. Bestämmelser enligt PBL skall inte
redovisas i registerkartan

Nu gällande författningar

Motsvarande äldre författningar

6:5 Fråga väckt om förordnande
(utredning om tillämpning av 6:5)

B.70 §,113 § Byggnadslagen
6:19 ÄPBL

6.2.3 BETECKNINGAR PÅ BESTÄMMELSER

En bestämmelses beteckning består av en aktbeteckning vilken framgår av
textdelen. I en utritad registerkarta placeras beteckningen automatiskt inom
bestämmelseområdet så att texten får en kartografiskt lämplig placering.
Bestämmelser som går över länsgräns eller över gräns mellan olika lantmäterimyndigheter måste delas och därmed få olika beteckningar.
Exempel på beteckningar finns i avsnitt 6.1.3. För äldre bestämmelser finns
dessutom beteckningar i den s.k. G-serien.
Figur 4 Exempel på bestämmelsebeteckning med länskod

En bestämmelse består ibland av flera områden och har samma beteckning
för varje område.
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Figur 5 Bestämmelse med flera områden och samma beteckning.

Nybyggnadsförbud enligt väglagen, redovisat som två områden i registerkartan med beteckning 1560-P67.
När det gäller bestämmelser som redovisas med samma beteckning kan de
olika områdena dessutom ha olika geometri, dvs. en punkt, linje och yta kan
ha samma beteckning.
Figur 6 Delområden med olika geometri men med samma beteckning

I vissa speciella fall kunde en plan och en bestämmelse tidigare redovisas
som olika enheter men ha samma beteckning. För att göra dessa unika var
det vanligt att lägga till en littera eller en siffra. Nu är det inte längre tekniskt möjligt att ge samma aktbeteckning till olika redovisningsenheter utan
dessa beteckningar måste då skiljas åt och göras unika, se avsnitt 6.6.1.
Beteckningar på strandskyddsområden, se avsnitt 6.6.3.

6.2.4 BEGRÄNSNINGSLINJER FÖR BESTÄMMELSER

En begränsningslinje begränsar området för en yta. Om ett objekt redovisas
som en punkt eller linje har objektet ingen begränsningslinje.
En bestämmelse i registerkartan avgränsas med följande begränsningslinjer:
•
•
•

Bestämmelsegräns.
Gräns för strandskydd.
Tätningsgräns för bestämmelse.
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BESTÄMMELSEGRÄNS

Används som begränsningslinje för alla bestämmelser utom för områden
med strandskydd.
TÄTNINGSGRÄNS

Tätningsgräns har tidigare använts för att kunna bilda en sluten figur när bestämmelsen inte varit fullständigt redovisad. Nya tätningsgränser för bestämmelser ska ej skapas.
6.2.5 GRÄNSPUNKT

Med gränspunkt avses en i ett fastighetsrättsligt beslut bestämd punkt, som
definierar sträckningen av gräns mellan fastighetsområden eller för rättigheter och bestämmelser (t.ex. naturreservat). Till en gränspunkt måste det
alltid finnas en gräns, och på denna gräns en brytpunkt i samma läge som
gränspunkten. En gränspunkt kan ha höjdvärde.
Gränspunkter är inlagda i registerkartan med olika mätmetoder. Mätmetoden för gränspunkten framgår genom att varje detalj får uppgift om ursprung
och lägesnoggrannhet (kvalitetsmärkning). I registerkartan ska inte gränspunkter lagras som tillkommit genom digitalisering. Se även avsnitt 9 Kvalitetsmärkning.
Gränspunkter lagras med en gränspunktsbeteckning och denna beteckning
ska vara riksunik. Med gränspunktsbeteckningen namnges en gränspunkt.
Med det avses vilken typ av punkt, dess eventuella nummer samt eventuellt
det område den ligger i. En gränspunktsbeteckning kan bestå av:
•

”Område*typ*löpnummer”

För det statliga lantmäteriet ser beteckningen ut som ovan. Alla beteckningar på gränspunkter ska vara unika i GDB-alfa. När beteckningen på en
gränspunkt ska lagras i en rikstäckande registerkarta krävs det att den är
unik. Ett sätt att få unika beteckningar är att ange länskoden tillsammans
med området. Detta förutsätter naturligtvis att gränspunktsbeteckningen är
unik inom länet. Om gränspunktsbeteckningen endast är unik inom kommunen kan kommunkod användas. Vid arbete med naturvårdsobjekt i samarbete med Skogsstyrelsen används alltid förkortningen SKS för område. Det
gäller både GRÄ och BGRÄ.
6.2.6 BESTÄMMELSENS GEOMETRISKA PRESENTATION

Markreglerande bestämmelser återges i regel lägesriktigt i registerkartan.
Principerna för presentationen av bestämmelseinformation är att alla ytbildade bestämmelser redovisas med samma slags begränsningslinje oberoende
av typ av bestämmelse, undantaget strandskydd. Orsaken till särskiljningen
av strandskydd är att de utgör en komplex datamängd med vanligtvis stor
geografisk utbredning.
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Bestämmelser lagras i regel som ytor men i vissa fall förekommer en generaliserad redovisning. Bestämmelserna redovisas då som linjer eller punkter.
Varje bestämmelse har information knuten till sig om vilken slags bestämmelse den utgör. Typ av bestämmelse framgår även av en planförkortning
som sätts automatiskt utifrån bestämmelsens detaljtyp.
YTA

Huvudregeln är att en bestämmelse redovisas som yta vilket ger en korrekt
bild av bestämmelsens utbredning på marken.
OBSERVERA: Utbredningen av en bestämmelse ska vara en sluten yta i registerkartan. Ytan avgränsas med en för bestämmelsen tillåten begränsningslinje.
Figur 7 Täkt redovisad som yta

LINJE ELLER PUNKT

En generaliserad redovisning av en bestämmelse kan förekomma när underlag om bestämmelsens utbredning saknas eller när den fångats från
material med förenklad redovisning. I dessa fall redovisas bestämmelsen
som linje eller punkt.
Figur 8 Punktredovisat byggnadsminne samt linjeredovisat nybyggnadsförbud

De bestämmelser som utöver yta även kan redovisas som en linje eller en
punkt i registerkartan är följande:

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se
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LINJE

•
•
•
•

Byggnadsminne enl. KML
Järnvägsplan
Vägplan
Nybyggnadsförbud enl. väglagen

PUNKT

•
•

Byggnadsminne enl. KML
Naturminne

6.2.7 PLANTYP FÖR BESTÄMMELSER

För att kunna urskilja typ av bestämmelse även i en utritad registerkarta redovisas för varje bestämmelse en planförkortning ovanför aktbeteckningen.
Planförkortningen bestäms utifrån vilken typ bestämmelsen har, se tabell
nedan, och placeras med automatik ovanför bestämmelsens beteckning.

Typ av bestämmelse

Planförkortning

Anvisad mark enl. minerallagen

Anvmam

Vägplan

Vägpl

Bearbetningskonc. enl. minerallagen

Minbk

Bearbetningskonc. enl. torvlagen

Torbk

Bearbetningskonc. enl. äldre minerallag. OBS, Ml utgår,
Minbk används istället

Ml

Skogligt och övrigt biotopskyddsområde

Biotop

Byggnadsförbud

Blbyf

Byggnadsminne enl. KML

Mb

Gränsbestämd kyrkotomt enl. KML

Kyrko

Djur- och växtskyddsområde

Dso

Fornlämningsområde, gränsbestämt enl. KML

Fog

Vattenskyddsområde, samt

Gru
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Typ av bestämmelse

Planförkortning

Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
Interimistiskt förbud (t.ex. naturreservat)
Järnvägsplan

Int

Kulturreservat

Jvgpl

Landskapsbildsskydd

Kr

Miljöriskområde

Lbild

Nationalpark

Mro

Naturminne

Np

Naturreservat

Nm

Naturvårdsområde

Nr

Nybyggnadsförbud enl. VägL

Vägbyf

Samrådsområde

So

Schaktningsförbud, trädfällningsförbud. OBS, Trädfällnings- Scf
förbud utgjorde före PBL en egen typ av bestämmelse i registerkartan. För att få överensstämmelse med plandelen (där ingår dessa i schaktningsförbud), har dessa tagits bort ur registerkartan som egen bestämmelsetyp.
Skyddsföreskrift för fornlämning enl. KML

Skyf

Strandskydd

Strand

Täkttillstånd

Täkt

Utmål enl. äldre gruvlag

Gl

TIDSBEGRÄNSAD BESTÄMMELSE

Bestämmelser som är tidsbegränsade visas inte längre. Planförkortningen/plantypen automatiseras och ingen tidsbegränsning kan sättas.
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Figur 9 Tidsbegränsad bestämmelse

6.3 Beslut och utredningar
Följande beslut och utredningar ska redovisas i registerkartan (37 § och 27 §
första stycket 5 FRF):
•
•

Beslut om ersättning för gator och andra allmänna platser enligt 6:24
PBL.
Utredning om engångsavgift enligt lagen (2006:42) om allmänna
vattentjänster.

Motsvarande beslut eller utredning enligt äldre bestämmelser ska också redovisas. Beslutet om gatukostnadsersättning och utredning om engångsavgift avser ett avgränsat område för fördelning av gatukostnader respektive
engångsavgift för vatten- och avloppsanläggningar.
Ett sådant beslut/utredning redovisas i registerkartan på samma sätt som en
plan, se avsnitt 6.1.
Figur 10 Redovisning av beslut i regsiterkartan

Ett ytbildat beslut avgränsas med plangräns. Beslutets/utredningens beteckning i registerkartan ska motsvara beslutets/utredningens beteckning i textdelen. Som upplysningstext används planförkortningen Gatu resp. Val.
Beslut om gatukostnader och utredning om engångsavgift för vatten och avlopp redovisas endast om de finns i textdelen och är gällande.

6.4 Fornlämningar
I registerkartan redovisas fornlämningar enligt 37 § och 27 § punkt 8 FRF.
Beteckningen för en fornlämning i Fastighetsregistrets allmänna del motsvaras av lämningsnummer (ex. L2015:5873) i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR).
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•
•
•

•

Lantmäteriet hämtar regelbundet nya och uppdaterade fornlämningar
som lagras i Fastighetsregistrets allmänna del.
Fornlämning redovisas i registerkartan endast om den är gällande.
I förekommande fall redovisas även beslut om skyddsföreskrift för
fornlämning och gränsbestämning av fornlämningsområde som egna
objekt i registerkartan. Dessa redovisas med planförkortningarna
Skyf respektive Fog.
Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar redovisas som
yta, linje eller punkt.

Urvalet ser lite olika ut beroende på vilken visningstjänst man väljer.
•

•

Den visningstjänst som RAÄ tillhandahåller innehåller samtliga lämningar i KMR och består av ett antal lager varav ett innehåller fornlämningar. Via denna visningstjänst kan man nå Fornsök där man
finner ytterligare information om valfri lämning.
Visningstjänster som Lantmäteriet tillhandahåller redovisar fornlämningar, ett urval av övriga kulturhistoriska lämningar samt symboler,
ortnamn och upplysningstext. De fornlämningar som inte är synliga
ovan mark redovisas med symbolen (R) istället för den geometriska
utbredningen. Av kartografiska skäl redovisas inte (R) för fornlämningar under vatten, i byggnad eller om den motsvarar ett stadslager.

6.5 Viltvårds- och fiskevårdsområde
I registerkartan får viltvårds- och fiskevårdsområden redovisas (37 § och 27
§ andra stycket FRF). Beteckningen för dessa områden ska överensstämma
med den som finns i textdelen. Planförkortningen är Vvo resp. Fvo.
Viltvårds- och fiskevårdsområde redovisas i registerkartan endast om de
finns i textdelen och är gällande. De ska redovisas som yta eller linje med
beteckning och planförkortning.

6.6 Beskrivning av särskilda fall
6.6.1 PLAN OCH BESTÄMMELSE SOM HAFT SAMMA BETECKNING

Tidigare var det möjligt att använda samma aktbeteckning till olika redovisningsenheter. Orsaken till att det förekom var oftast att planen och bestämmelsen hade beslutats samtidigt och ingick i samma akt. Nu är det inte
längre tekniskt möjligt att ge samma aktbeteckning på olika redovisningsenheter utan dessa måste vara unika.
Nedan redovisas ett typfall för att visa hur man tidigare gick tillväga för att
åstadkomma unika aktbeteckningar.
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TYPFALL - STADSPLAN/BYGGNADSPLAN OCH BYGGNADSFÖRBUD, SCHAKTNINGSFÖRBUD/TRÄDFÄLLNINGSFÖRBUD

Det finns några förbud i byggnadslagen (40 §, 110 § BL) som enligt övergångsreglerna i PBL lever vidare och ska betraktas som bestämmelser till
stadsplan eller byggnadsplan. Det gäller stadsplan/byggnadsplan tillsammans med byggnadsförbud eller schaktningsförbud/trädfällningsförbud. Administrativt är de alltså en del av befintlig stadsplan/byggnadsplan. I en ny
plan skulle motsvarande bestämmelser vara s.k. planbestämmelser.
Förbuden kunde vara redovisade på olika sätt i textdelen. Ibland fanns de
som egna objekt (redovisningsenheter i textdelen) och med egna beteckningar. I andra fall kunde förbudet och stadsplanen/byggnadsplanen vara redovisade med samma beteckning. Detta trots att plan och förbud egentligen
utgör två olika objekt. Dessa skildes då åt med olika tilläggssiffror till beteckningen.
Figur 11 Förbud och stadsplan/byggnadsplan redovisade med samma beteckning, åtskiljda av
tillägssiffror

Förbuden kunde även vara införda som s.k. VISA-anmärkningar i textdelen
på respektive berörd plan. De är då inga egna objekt (redovisningsenheter i
textdelen) utan har fogats till den eller de planer som berörs. I dessa fall redovisas enbart planen i textdelen och i registerkartan.

6.6.2 VATTENSKYDDSOMRÅDE

Vattenskyddsområde kan hos Länsstyrelsen ha en finare indelning av vattenskyddet i flera zoner med starkare eller svagare skyddsgrad. I registerkartan ska dock endast ett skyddsområde redovisas och det är den yttersta gränsen för skyddsområdet som ska begränsa ytan.
Planförkortningen för Vattenskyddsområde (tidigare benämningar: Ytvattenskydd eller Grundvattenskydd) är idag Gru. Detta är en tillfällig teknisk
lösning tills registerkartans geometrier har blivit migrerade till Fastighetsregistrets nya lagringsmiljö.
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Figur 12 Vattenskyddsområde i registerkartan

6.6.3 STRANDSKYDD

Generellt strandskydd råder vid havet och vid insjöar och vattendrag (7:13
MB). Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill
100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet
kan utökas till högst 300 meter från strandlinjen genom särskilt förordnande
av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan också begränsa strandskyddet genom att
förordna att strandområde som saknar eller är av liten betydelse för strandskyddets syfte inte skall omfattas av strandskydd.
TILLKOMST

Det generella strandskyddet tillkom 1 juli 1975. Genom detta beslut upphörde alla äldre strandskyddsförordnanden enligt naturvårdslagen och 1952
års strandskyddslag.
OMFATTNING

Strandskydd kan även omfatta strandområden inom detaljplan, områdesbestämmelser och motsvarande äldre bestämmelser. Har inom strandskyddsområde sådan plan fastställts eller antagits efter de nya bestämmelsernas
ikraftträdande den 1 juli 1975 gäller strandskyddet också inom planen, såvida länsstyrelsen inte särskilt förordnat att strandskyddet skall upphöra.
Strandskyddet återinträder med automatik om en detaljplan/områdesbestämmelser upphör att gälla eller om detaljplanen/områdesbestämmelser ersätts
med ny detaljplan. Kommunen har dock möjlighet att upphäva strandskyddet i den nya detaljplanen.
AUTOMATISKT UPPHÄVANDE FÖRE 1975

Före 1975 upphörde strandskyddet automatiskt när en stads- eller byggnadsplan fastställdes av länsstyrelsen. Det innebär att strandområden som ingår i
planer fastställda före 1975 inte omfattas av strandskydd, såvida det inte
finns något särskilt beslut om att införa strandskydd. Inom avstyckningsplan
har emellertid strandskydd ansetts alltid gälla, om inte annat beslutats.
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GEOMETRISK UTBREDNING

Den geometriska utbredningen av strandskydd i registerkartan har ofta en
generaliserad redovisning och ska inte tas för en sanning. Det är inte alltid
så att gränsen exakt följer strandlinjen. Strandlinjens läge kan i sig ofta vara
diffus och svår att fastställa. Många gånger måste man göra en bedömning
på plats i fält för att avgöra om strandskydd råder på en plats som ligger i
gränszonen.
•
•

Strandskyddets utbredning ska alltid vara fullständigt redovisat, dvs
både på land och i vatten.
Strandskyddet skall i första hand redovisas som ytgeometri.

Figur 13 Ytredovisat strandskydd

ÖVERGÅNGSPERIOD

Under en övergångsperiod kan det dock förekomma att strandskyddet inom
vissa län är redovisat med linjeobjekt för att visa avgränsningen på land och
i vatten.
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Figur 14 Linjeredovisat strandskydd

Strandskydd redovisat med linjeobjekt för avgränsningen på land och i vatten.
Den ursprungliga redovisningen av strandskydd inom ett län grundar sig oftast på ett beslut eller enligt gällande författning. För att få en hanterbar redovisning av strandskydd i Fastighetsregistret delas strandskyddet upp kommunvis i textdelen och i registerkartan. Det innebär att alla strandskyddsområden inom en kommun får en och samma beteckning.
6.6.4 BYGGNADSMINNE

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen (1988:950) (KML) redovisas i registerkartan tillsammans med övriga bestämmelser. Bestämmelserna om
byggnadsminnen är inte bara tillämpliga på byggnader utan även på park,
trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde.
REDOVISNING

Byggnadsminne kan således redovisas antingen som en punkt, en linje eller
en yta. Planförkortningen för byggnadsminne är Mb. Äldre byggnadsminnen kan även finnas som en symbol Mb i den topografiska informationen.
VÄCKA FRÅGA

Innan beslut om byggnadsminne har tagits, kan fråga ha väckts enligt 3:4
KML eller anmälningsplikt enligt 3:6 KML förordnats. Redovisning i registerkartan av dessa beslut får underlåtas (LMVFS 2004:1 Till 38 §).
FÖRE FASTIGHETSREGISTERFORMEN

Beslut om byggnadsminnen redovisades före fastighetsregisterreformens genomförande i fastighetsboken hos IM. Därmed fick dessa beslut en
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aktbeteckning i IM:s akt serie. Handlingarna till dessa beslut saknas ofta hos
lantmäteriet.
STATLIGA BYGGNADSMINNEN

Statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) redovisas inte i
Fastighetsregistrets textdel eller i registerkartan. Om ett statligt byggnadsminne övergår till annan ägare än staten, t.ex. ett statligt bolag, ska det därmed utgöra ett byggnadsminne enligt KML. Länsstyrelsen ska också utfärda
en förklaring om att det statliga byggnadsminnet har blivit ett byggnadsminne enligt KML.
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7 Textsättning
7.1 Allmänt
Syftet med att använda text i kartan är att kunna presentera registerkartans
innehåll på ett så tydligt och enhetligt sätt som möjligt. Enhetlig textsättning
skapar tydliga produkter och presentationer, oberoende av vem som redigerar registerkartan eller för vem den ska presenteras.
För textsättningen i registerkartan används två huvudtyper av text:
•
•

Registerbeteckningar som är kopplade till geometriska objekt
Kartografiska texter som traktnamn.

7.1.1 TEXT KOPPLAD TILL GEOMETRISKA OBJEKT

Objektets beteckning kan användas för textsättning. När texten är kopplad
till det geometriska objektet är det också möjligt med en koppling till textdelen i fastighetsregistrets allmänna del.
Textsättning utifrån beteckning används för:
•
•
•
•
•

Fastigheter och samfälligheter (avsnitt 3.4.2)
Rättigheter (avsnitt 4.1.2)
Gemensamhetsanläggningar (avsnitt 5.2)
Planer, bestämmelser m.m. (avsnitt 6.1.3 och 6.2.3)
Gränspunkter i fastighetsindelningen, på rättigheter och bestämmelser. (avsnitt 3.3.1).

7.1.2 KARTOGRAFISK TEXT

Kartografisk text används för textsättning av:
•
•

Traktnamn, kvarterstraktnamn, socken, kommun och län, se avsnitt
7.6 - 7.7 och 7.10 - 7.13
upplysningstext till planer och bestämmelser, t.ex. Dp för detaljplan.
Dessa förkortningar genereras automatiskt i Geosecma.

7.1.3 KARTOGRAFISK UPPLYSNINGSTEXT

Den enda upplysningstext som ska skrivas in i registerkartan är:
•

Vilken typ av plan eller bestämmelse det gäller. Dessa förkortningar
genereras automatiskt i Geosecma.

Kartografisk upplysningstext placeras då i direkt anslutning till objektets beteckning om sådan finns.

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se
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Figur 1 Kartografisk upplysningstext för detaljplan

7.2 Textsättningsprinciper
7.2.1 ALLMÄNNA TEXTSÄTTNINGSPRINCIPER

Textsättningen är en del av arbetet med registerkartan och kräver kartografiskt tänkande. Grundreglerna vid textsättning är följande.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texten placeras centralt inom eller nära det objekt den representerar
så att syftningen inte kan misstolkas.
Beteckningar ska placeras med hänsyn till topografiska detaljer.
Beteckningar för fastigheter har företräde framför andra beteckningar.
Beteckningar som finns i textdelen ska finnas även i registerkartan
med undantag av dold text som avses i avsnitt 7.2.3.
För system som hanterar textisättningsläge är det viktigt att välja rätt
placering för texten i förhållande till det objekt som texten representerar.
Text som hör till fastighetsindelningen placeras horisontellt.
Upplysningstexter till planer och bestämmelser genereras med automatik om beteckningarna visas i Geovy.
Text till rättigheter behöver inte längre placeras ut. Rättighetstexter
placeras med automatik i Geovy. Om det t.ex. är ett linjeobjekt placerar sig texten automatiskt längs utmed linjen.
Traktnamn får inte förkortas, men får avstavas.

7.2.2 TEXT UTFLYTTAD FRÅN OBJEKTET

Huvudregeln är att texten placeras inom objektet. Får inte texten plats inom
objektet, kan den placeras utanför och i direkt anslutning till objektet. Texten ska placeras så att det tydligt framgår vilket objekt texten representerar.
Se även avsnitt 7.5.3.
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Figur 2 Utflyttade fastighetsbeteckningar

Fastighetsbeteckningar utflyttade från de fastigheter de representerar.
7.2.3 DOLD TEXT

Dold text får endast användas på rättigheter. Det kan t.ex. röra sig om texten
till en rättighet med en stamledning och många servisledningar (anslutningar), där det är tillräckligt att bara några av texterna syns.
Figur 3 Dold text används endast för rättigheter

Beteckningarna på ledningsrättens servisledningar (anslutningsledningar)
har här valts att inte ritas ut.
7.2.4 TEXT TILL TOPOGRAFISKA DETALJER

Vid textsättning i registerkartan ska hänsyn även tas till ortnamn för topografiska detaljer. Registernummer ska t.ex. inte placeras på bebyggelsenamn. Om ett ortnamn behöver flyttas eller lägesjusteras i samband med arbete med registerkartan ska Lantmäteriets ortnamnssektion kontaktas.
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7.3 Gräns för utritningsskala
Även om den digitala registerkarteinformationen inte är skalberoende så är
utritningsprodukterna beroende av inom vilken skala presentationen ska ske.
Objektens storlek och informationens täthet avgör om texten är möjlig att
redovisa i olika kartprodukter. Texten är kanske inte bara svår att läsa utan
den kan även försämra läsbarheten för omkringliggande information. Textsättningen görs därför utifrån olika textsättningsprinciper beroende på inom
vilken skala presentationen ska ske. Med storskaligt avses här skala 1:5 000
eller större. Med småskaligt avses skala 1:10 000.

7.4 Områden med olika textsättningsprinciper
7.4.1 ETT RENT LANDSBYGDSOMRÅDE

Inom rena landsbygdsområden redovisas texten småskaligt. Texten sätts utifrån principen att kunna få en så fullständig småskalig produkt som möjligt,
dvs. att text ska kunna presenteras i småskaliga produkter. Med småskaligt
avses skala 1:10 000
7.4.2 SVÅRREDOVISADE OMRÅDEN

Inom områden där det endast finns en småskalig kartprodukt uppstår ibland
problem med att redovisa all text även om texten sätts utanför det objekt
som texten representerar. Det kan vara vissa tätbebyggda områden på landsbygden eller områden med komplex fastighetsindelning m.m. I dessa fall är
det den småskaliga kartprodukten i skala 1:10 000 som är den gällande.

7.5 Registerbeteckningar
Text till fastighet och samfällighet fås från det geometriska objektets registerbeteckning, se avsnitt 7.1.1. I vissa fall som vid punkt- eller linjeredovisad fastighet och samfällighet, hämtas registerbeteckningen direkt på punkten eller linjen.
Val av storlek på text till registerbeteckningar är beroende av områdets utbredning. Stora fastighetsområden kräver oftast större text både ur kartografisk synpunkt och för att underlätta läsbarheten. För att få enhetlig textsättning i registerkartan bör omkringliggande text få avgöra valet av textstorlek.
För varje objekt måste bedömning göras om redovisning ska ske med text i
en småskalig produkt. Bedömningen görs utifrån de textsättningsprinciper
som beskrivits tidigare, se avsnitt 7.4.
För fastigheter, samfälligheter och fristående fiske med osäkert läge ska registernumret skrivas inom parentes, t.ex. (6:3).
Sämjelotter redovisas i registerkartan, se avsnitt 3.6.6. Om sämjelotten utgör
en del av en sämjedelad fastighet eller en arealöverlåtelse har registernumret
ett sämjelittera, t.ex. 4:4A. Är sämjelotten en del av en sämjedelad samfällighet eller sämjeägoutbyte sätts registernumret inom hakparentes, t.ex.
[7:40].
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Figur 4 Sämjelotter, sämjelittra, sämjeägoutbyteslott och osäkert läge

6:3 har osäkert läge, 4:4A är en sämjelott med sämjelittra och 7:40 är en
sämjeägoutbyteslott.
För 3D-utrymmen och ägarlägenheter sätts registerbeteckning inom bakstreck, t.ex. \1:14\, se avsnitt 3.4.2.

7.5.1 TEXTSÄTTNING FÖR PRESENTATION I SMÅ- OCH STORSKALIGT

Huvudregeln är att för fastigheter och samfälligheter, som kan redovisas
med text i småskaliga produkter, ska textens storlek sättas så att den presenteras både i en små- och storskalig utritningsprodukt.
Texten placeras om möjligt alltid innanför fastighetsgränsen. Undvik att
sätta alltför liten text, då detta kan påverka läsbarheten i utritningsprodukten. I sådana fall är utflyttad text utanför objektet att föredra.
Figur 5 Textsättning. Placering och storlek

Inom landsbygdsområden sätts texternas storlek beroende på fastigheternas
storlek och informationens täthet i övrigt.
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7.5.2 UTFLYTTAD TEXT TILL REGISTERBETECKNINGAR

Huvudregeln är att texten ska placeras innanför fastighetsgränsen. Får inte
texten plats inom objektet placeras texten utanför objektet.
Figur 6 Utflyttade registerbeteckningar inom landsbygdsområde

7.5.3 TEXTSÄTTNING AV OREGISTRERADE SAMFÄLLIGHETER

En oregistrerad samfällighet är ett område som är gemensamt för flera fastigheter men som inte är inte upptaget i textdelen. Dessa fall beskrivs närmare i avsnitt 3.6.7. De oregistrerade samfälligheter som redovisas i registerkartan är:
•
•

Samfälligheter som inte finns redovisade i textdelen men som tagits
med i registerkartan
Markområde som utgör s.k. gemensam ägovidd.

En oregistrerad samfällighet ska vara redovisad i registerkartan med ett ”s”
som kartografisk text.
Bokstaven ”s” skrivs alltid med gemen (liten) bokstav. Dessa områden
måste idag även ha en unik identitet, se avsnitt 3.4.4.
En oregistrerad samfällighet kan även redovisas med de delägande fastigheternas registerbeteckning. Uppräkningen av registernummer kan ibland vara
kompletterad med ”m.fl.” om inte alla fastigheter redovisats. I dessa fall kan
beteckningarna vara satta som kartografisk text. Det är däremot bättre att
lagra beteckningarna med områdesinformationen A kopplade till respektive
fastighet inom samfällighetens område. Områdesinformationen visar att fastigheterna har andel i det berörda området. Därmed får fastigheten en
centralpunkt i textdelen och det blir lättare att hitta igen områden än om beteckningen är satt som kartografisk text.
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Figur 7 Textsättning av oregistrerade samfälligheter.

När den registrerade samfälligheten registreras i textdelen får den en registerbeteckning. Denna beteckning ska då redovisas i registerkartan i stället
för ”s” eller delägande fastigheters registernummer. Det kartografiska ”s”
som står i kartan tas då bort. Oregistrerade samfälligheter får inte läggas in
som linjeobjekt i registerkartan.
Figur 8 Textsättning av oregistrerad samfällighet med områdespresentation.

7.6 Traktnamn
Traktnamn redovisas med versaler centralt inom trakten. Förkortningar av
traktnamn får inte förekomma men de kan avstavas. Huvudregel är att traktnamnet ska redovisas med minst ett namn för varje traktområde. Namnets
storlek är beroende av traktens omfattning.

7.6.1 TRAKTNAMN REDOVISAS BÅDE I SMÅ- OCH STORSKALIGT

Vid ajourhållning av småskalig registerkarta bör man följa samma principer
för textstorlek som tidigare använts för den omgivande texten. I vissa fall
vid tät fastighetsinformation kan ett traktnamn behöva sättas mer än en gång
inom trakten. Texten sätts då för både små- och storskalig presentation.
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7.6.2 TRAKTNAMN SOM ENBART REDOVISAS STORSKALIGT

Vid textsättning av traktnamn och kvarterstraktnamn, som enbart ska redovisas i storskaliga produkter, är det viktigt att stå i rätt skala när man ska bedöma vilken placering och storlek texten ska ha.

7.6.3 PLACERING AV TRAKTNAMN

Huvudregeln är att traktnamnet ska placeras innanför traktgränsen. Får inte
texten plats inom trakten placeras den utanför trakten. Texten bör om möjligt inte placeras över fastighetsgräns.
Figur 9 Placering av traktnamn

Traktnamn flyttat utanför trakten.

7.7 Kvarterstraktnamn
För textsättning av kvarterstraktnamn gäller samma principer som för traktnamn.

7.8 Särskilt namn
Särskilt namn finns endast i textdelen. Däremot kan namn, som i textdelen
är registrerade som särskilda namn, återfinnas som bebyggelsenamn på fastighetskartan eller terrängkartan. Villkor och förutsättningar för särskilt
namn framgår närmare i Handbok fastighetsregistrering (HFR), avsnitt 2.7.

7.9 Samisk namnform
Samiska namn tillkom i samband med införandet av nytt fastighetsregister
och redovisas endast i registrets textdel. Traktnamnets samiska motsvarighet
skrivs med samisk ortografi (skrivsätt), dock utan diaktriska tecken (särskiljande tecken, t.ex. accenttecken). Av tekniska skäl kan ortografin inte redovisas helt korrekt i fastighetsregistret. Den fastställda namnformen framgår
av de allmänna kartorna. Informationen om samisk namnform ersätter i förekommande fall informationen om särskilt namn.

7.10 Sockennamn
Följande grundregler gäller vid textsättning av sockennamn.
•

Namnet redovisas endast inom sockenenklaver.
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•
•

Namnet skrivs med versaler och placeras centralt inom sockenenklaven.
Namnet skrivs på samma sätt som det anges i textdelen.

7.11 Kommunnamn
Följande grundregler gäller vid textsättning av kommunnamn.
•
•

Namnet redovisas endast inom kommunenklaver.
Kommunnamnet skrivs med versaler.

7.12 Länsnamn
Följande grundregler gäller vid textsättning av länsnamn.
•
•

Namnet redovisas endast inom länsenklaver.
Länsnamnet skrivs med versaler.
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8 Kartprojektion och koordinatsystem.
Sammanslagning av kartinformation
8.1 SWEREF 99
OBSERVERA: Statliga lantmäteriet införde SWEREF 99 TM som ett nytt
referenssystem (A § 480/2001) 2007-01-28.
I framtiden kommer flertalet samhällssektorer att kunna dra nytta av den
geografiska informationen för positionsbestämda tillämpningar inom ramen
för ett geodetiskt referenssystem. Med hjälp av satellitteknik eller mobiltelefoni kommer även privatpersoner i stor utsträckning att kunna bestämma sin
position. Det betyder att övrig information också bör finnas lägesbestämd i
samma system. Enhetlighet blir en nödvändig egenskap.
Beroendet av vad som sker utanför landets gränser ökar. Behovet av att
sammanställa geografisk information inom Europa är redan idag påtagligt
och kommer med all säkerhet att öka i framtiden. Samordningsbehovet finns
inom såväl Sverige som Europa.
Inom ramen för det internationella samarbetet inom geodesiområdet har ett
globalt anpassat tredimensionellt referenssystem (ETRS 89) med hög noggrannhet etablerats över Europa. Den svenska realiseringen av detta system,
SWEREF 99, är godkänd enligt det europeiska regelverket och har en noggrannhet över Sverige på cm-nivå. Överensstämmelsen relativt grannländernas realiseringar ligger på någon eller några cm, vilket ger en god grund för
praktiska tillämpningar.

NY NATIONELL KARTPROJEKTION

SWEREF 99 TM, den nya nationella projektionen, karaktäriseras av medelmeridianen 15° ost Greenwich, skalreduktionsfaktorn =0,9996 samt ett tilllägg till y-koordinaten på 500 000 m.

NY LOKAL KARTPROJEKTION

För att minimera avbildningsfelen i Gauss-Krüger’s konforma projektion
(transversal Mercator-projektion) indelas landet i ett antal nord-sydligt orienterade projektionszoner. Av praktiska skäl måste zongränserna anpassas
till kommungränserna. I figur 1 redovisas zonindelningen och resp. medelmeridian. Skalreduktionsfaktorn sätts till 1 (ett), x-koordinaten räknas från
ekvatorn och y-koordinaten från medelmeridianen med tillägget 150 000 m i
samtliga zoner
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Figur 1 Zonindelning och medelmeridian

8.2 Kartprojektion
En karta visar geografiska objekt med kända lägen på jordytan. För att entydigt definiera dessa lägen används ett koordinatsystem.
För att avbilda jordytan på en plan yta behöver man räkna om läget på den
buktande jordytan till ett läge på den plana kartytan. Dessa omräkningar
görs med hjälp av kartprojektioner, t.ex. Gauss-Krüger. Alla lägesangivelser
måste ske med hjälp av ett geodetiskt referenssystem, t.ex. SWEREF 99
TM.
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När geografisk information används från olika källor vid uppbyggnad av
kartor, analoga och digitala, är det viktigt att använda samma system för att
ange läget för all information; alltså att man använder samma referenssystem och koordinatsystem. Om samma system inte används, krävs att koordinaterna räknas om, dvs. transformeras till ett gemensamt system.
Den kartprojektion som oftast används för officiella kartor i Sverige kallas
Gauss-Krüger's konforma projektion, en vinkelriktig kartprojektion med en
rätlinjig och längdriktig meridian (=medelmeridian). Projektionen är gynnsam utefter medelmeridianen, dvs. för långsmala och nordsydligt orienterade områden. För att minska uppkommande projektionskorrektioner till för
praktiskt bruk acceptabla värden har Sverige delats in i tretton projektionssystem, se figur 1. Dessa är relativt smala och nordsydligt orienterade områden, vart och ett med sin medelmeridian benämnda enligt nedan och med
sina longitudvärden från Greenwich.
Figur 2 Medelmeridian för SWEREF zoner

Medelmeridian

Longitudvärde
från Greenwich

Skalreduktionsfaktor

Y-tillägg
(m)

SWEREF 99 TM

15° E

0,9996

500 000

SWEREF 99 12 00

12° 00’ E

1

150 000

SWEREF 99 13 30

13° 30’ E

1

150 000

SWEREF 99 14 15

14° 15’ E

1

150 000

SWEREF 99 15 00

15° 00’ E

1

150 000

SWEREF 99 15 45

15° 45’ E

1

150 000

SWEREF 99 16 30

16° 30’ E

1

150 000

SWEREF 99 17 15

17° 15’ E

1

150 000

SWEREF 99 18 00

18° 00’ E

1

150 000

SWEREF 99 18 45

18° 45’ E

1

150 000

SWEREF 99 20 15

20° 15’ E

1

150 000

SWEREF 99 21 45

21° 45’ E

1

150 000

SWEREF 99 23 15

23° 15’ E

1

150 000
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Vid landsomfattande kartarbeten, som t.ex. de nationella kartorna, där uppdelning i olika projektionssystem skulle medföra påtagliga olägenheter, används SWEREF 99 TM för hela Sverige.
OBSERVERA: Det viktiga vid ut- och incheckningar från/till en databas i
samband med transformationer är:
•
•

Att använda rätt transformationssamband.
Att använda samma samband vid ut- och incheckning.

8.3 Koordinatsystem
8.3.1 STANDARD FÖR SYSTEMNAMN

Alla samlingar av koordinatsatta punkter måste ha en entydig uppgift om
vilket koordinatsystem som punkterna är angivna i. Här ges exempel på
systemnamn.
Figur 3 Exempel på systemnamn

Systemnamn

Förklaring

SWEREF 99 TM

Rikets koord syst SWEREF 99 15° E y-tillägg =
500 000

SWEREF 99 16 30

Rikets koord syst SWEREF 99 16° 30’ E ytillägg
= 150 000

RT90 2.5 GON V 0:-15

Rikets koord.syst 1990, 2.5 gon väst, standard
y-tillägg=1 500 000

RT 90 2.5 GON V 0:0

Rikets koord.syst 1990, 2.5 gon väst, y-tillägg =0

RT 90 2.5 GON V 65:-2

Rikets koord.syst 1990, 2.5 gon väst, x-avdrag
6500 000, y-tillägg 200 000

RT 90 7.5 GON V 0:-15

Rikets koord.syst 1990, 7.5 gon väst, standard
y-tillägg=1 500 000

RT R05 7.5 GON V 0:0

Region 5, 7.5 gon väst, y-tillägg =0

RT 38 2.5 GON V 0:-15

Rikets koord.syst 1938, 2.5 gon väst standard ytillägg= 1 500 000

TABELLINEHÅLL

•
•

Först anges datum eller beräkningssystem med SWEREF 99, RT90,
RT R01-RT R12 eller RT38.
Därefter anges projektionssystem (medelmeridian) som TM eller något av följande:12 00, 13 30, 14 15, 15 00, 15 45, 16 30, 17 15, 18
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•

•

00, 18 45, 20 15, 21 45, 23 15, 2.5 GON V, 7.5 GON V, 5 GON V, 0
GON, 2.5 GON O, 5 GON O.
Sist följer en uppgift om origo har blivit omdefinierat med x- eller ytillägg eller avdrag. Detta har ofta gjorts i syfte att få färre siffror i
koordinaterna eller för att slippa negativa y-koordinater. Detta beskrivs med t.ex. beteckningen 63:-1 som tolkas som ett avdrag i x med
6 300 000 meter och ett tillägg i y med 100 000 meter. Ett standard
y-tillägg på 1 500 000 meter och inget x-avdrag/tillägg skrivs som
0:-15.
När det gäller SWEREF 99 skall origo ej omdefinieras utan TM har
alltid ett y-tillägg på 500 000 m och de övriga ett y-tillägg på
150 000m.

LOKALA STOMNÄT

De kommunala koordinatsystemen bygger i regel på lokala stomnät som
vanligen är anslutna till rikets nät genom inmätning mot triangelpunkter
med givna koordinater, vanligen i RT 38 eller regionsystem (t.ex. RT R05).
Det har visat sig att det lokala nätet ofta har fått en något avvikande geometri jämfört med riksnätet. Förutom att ha definierat ett lokalt origo, har det
även fått en vridning och en skalförändring gentemot riksnätet. Skillnaden
mellan riksnätet och det kommunala systemet kan då vanligen uttryckas
som en Helmerttransformation. I många fall sker den inpassningen i ett annat projektionssystem än 2.5 GON V, till exempel. 5 GON V eller 0 GON.
Då behövs även en överräkning till ny medelmeridian för att komma till RT
90 2.5 GON V.
I flera kommuner används dock regionsystemet som det kommunala systemet.
För att tillmötesgå behoven att snabbt få tillgång till ny beräknade koordinater vid den tredje rikstrianguleringen 1967-1982, indelades landet i 12 regioner. Dessa beräknades och redovisades efter hand som trianguleringen
framskred. Regionindelningen gjordes på ett sådant sätt att kommunala och
regionala behov skulle tillgodoses.
Som beteckning på kommunala koordinatsystem används den som tillämpas
i kommunen i fråga, t.ex. ST 74 eller ST 90 i Stockholm. Om ingen särskild
beteckning är känd, används lämpligen kommunens namn, till exempel
Åmål.

8.4 Sammanslagning av kartinformation med olika koordinatsystem
Vid sammanslagning av små- och storskalig information behöver hanteringen av olika koordinatsystem planeras. Börja med att inventera i vilket
system det storskaliga materialet är lagrat.
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SITUATION 1

Koordinatsystemet för kartan/databasen/punktfilen har ett känt samband till
SWEREF 99 TM och ska fortsättningsvis användas för mätningar.
Hanteringssätt: Använd känt transformationssamband.
SITUATION 2

Ett lokalt stomnät finns som ska användas för fortsatta mätningar, men känt
samband till SWEREF 99 TM finns inte.
Hanteringssätt: Kontakta Lantmäteriet, Geodesi, för information och rådgivning.
SITUATION 3

Stomnät fattas.
Hanteringssätt: En inpassning av den storskaliga informationen måste göras
mot den aktuella informationen i databasen.
Ska ett lokalt system passas in grafiskt måste en kontroll göras av medelmeridianens läge. Ligger det lokala systemet t.ex. i RT90 5 gon O måste utcheckningen från geodatabasen ske med byte av medelmeridian, s.k. överräkning. Geodatabasens medelmeridian SWEREF 99 TM flyttas därigenom
till det lokala systemets medelmeridian RT90 5 gon O.
8.4.1 INPASSNING

Vid sammanslagning av små- och storskalig information kan den storskaliga
informationen finnas i en bas och den småskaliga i en annan. För att kunna
ta fram ett samband mellan dessa båda baser krävs att visst innehåll är gemensamt och att gemensamma punkter kan identifieras.
VAL AV PASSPUNKTER

För att kunna ta fram ett transformationssamband krävs minst tre punkter.
Punkterna ska ligga väl fördelade över området.
Tänk på följande vid val av passpunkter:
•

•
•

Det är viktigt att identifieringen av punkterna är säker i båda baserna, utnyttja t.ex. brytpunkt på fastighetsgräns (gränser i utkant av
specialblad kan dock vara mycket dåliga), och byggnader (byggnadspunkt och helst större byggnader som inte är generaliserade).
Det är en fördel om de valda punkterna har likartad geometrisk noggrannhet i båda baserna, undvik att matcha punkter med mycket låg
eller osäker kvalitet mot noggrant inmätta punkter i den andra basen.
Vägmitt kan utnyttjas, förutsatt att vägmitt finns inmätt i den storskaliga basen.

Går det inte att identifiera denna typ av punkter måste tolkning göras. Ofta
matchar bebyggelseområdesgränsen och fastighetsgränserna varandra relativt väl.
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När specialblad (storskalig registerkarta inom ”landsbygd”) bara har digitaliserats saknas detaljer. Man kan då tolka mitten på en samfälld väg och
göra inpassning mot inmätt vägmitt. Detta tas till i nödfall när inget annat
finns.

FORMELTYP

Det finns två formeltyper som är lämpliga vid inpassning, Helmert och Unitär. Bägge typerna innebär en förflyttning av origo (translation) samt en
vridning av koordinatsystemet. Skillnaden är att vid användning av Unitär
förändras inte skalan. Detta kan vara bra när man har en bas som har en god
inre geometri, dvs. geodetiskt inmätt material av hög kvalitet. Efter transformationen kommer då fastighetsgränserna att ha behållit sina längder och
därmed fastigheten sin area. Helmert används då materialet inte har denna
höga kvalitet och man har behov av en skalförändring för att passa in sina
data så bra som möjligt.

KVALITET

Ligger det småskaliga utgångsmaterialet fel i förhållande till stomnät, dvs.
har ett högt medelfel, kommer det inpassade materialet att ligga minst lika
mycket fel.
Den geometriska kvaliteten avgörs av tre faktorer:
•
•
•

Kvaliteten på storskaliga data.
Kvaliteten på data i befintlig bas i området.
Inpassningens grundmedelfel.

Ursprungsmärkningen för storskaliga data ska behållas, dvs. geodetiskt inmätta detaljer ska även efter inpassningen ha ursprunget geodetiskt mätt.
Det som ändras p.g.a. inpassningen är medelfelet.

ATT OBSERVERA VAD GÄLLER KVALITET VID MATERIALINPASSNING

Materialet kan aldrig bli bättre än det materialinpassning sker mot, dvs. kvaliteten i den befintliga basen sätter gränsen för medelfelet nedåt. Medelfelet
för detaljer som är digitaliserade från material i 1:10 000 med ortofotogeometri har medelfelet 4 500 mm. Grundmedelfelet i inpassningen talar om
hur bra data "passar ihop". Ny kvalitet på storskaliga data blir samma som
för data i den befintliga basen, dvs. 4 500 mm. Om grundmedelfelet är t.ex.
6 200 mm sätts detta värde som nytt medelfel. Om grundmedelfelet i stället
är 3 200 mm, dvs. mindre än 4 500 mm, sätts det nya medelfelet till 4 500
mm.
Se även avsnitt 9 Kvalitetsmärkning.
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FELSÖKNING VID HÖGT GRUNDMEDELFEL

I många inpassnings program finns möjlighet att lägga till, byta ut eller ta
bort passpunkter vid beräkning av transformationssamband. Ett högt grundmedelfel kan bero på fel i passpunkterna. Dessa fel kan vara av olika slag.
•
•
•

Misstag vid identifieringen av gemensamma punkter, t.ex. att den
ena punkten ligger på fel hus eller att fel brytpunkt på fastighetsgräns använts.
Någon av punkterna kan vara behäftade med ett mätfel. Exempelvis
kan en inmätt vägkorsning vara felinmätt. Prova med en annan punkt
i närheten.
I någon av punkterna är sambandet mellan baserna svagt. Det kan
t.ex. felaktigt ha antagits att en inmätt vägkorsning är detsamma som
en korsning av samfälligheter. Ett hus hörn kan vara mätt i den ena
basen och generaliserad i den andra.

Om någon av databaserna har dålig geometri kan detta medföra att grundmedelfelet blir högt utan att någon speciell punkt verkar dålig. Det kan
också medföra att flera passpunkter inom samma område får högt passfel.
Detta kan t.ex. märkas som motsägelser mellan kartblad. En inpassning bygger på att förhållandet mellan koordinatsystemen är lika över hela området.
Här kan man förhålla sig på några olika sätt.
•
•

Passa in hela området och redigera bort motsägelserna. Detta görs
där det inte finns något enkelt sätt att dela in området i delområden.
Passa in delområden som var och en för sig går bra att passa in.
Detta kan man göra om det finns naturliga avskiljare mellan områden och de inte har alltför många fastighetsgränser som binder ihop
de olika delområdena.

8.4.2 REDIGERING

Innan redigeringsarbete påbörjas måste man ha klart för sig vilken information som i första hand ska redigeras. Där informationen ligger dubbelt ska
den med bästa geometriska noggrannhet normalt bibehållas.
Om det storskaliga materialet är väldigt dåligt, utnyttjas endast sådan information i det storskaliga materialet som inte redan finns i det småskaliga
utgångsmaterialet.
Har det storskaliga materialet god kvalitet kan man efter en bedömning av
arbetsinsatsen eventuellt byta ut befintligt innehåll i det småskaliga utgångsmaterialet mot den storskaliga informationen.
Arbeta systematiskt med ett område i taget.
KVALITET

Den små- och storskaliga informationen har nästan alltid olika medelfel, beroende på underlaget, t.ex. punktbas respektive digitalisering. Vid anpassning av detaljerna, s.k. konnektering, är det viktigt att använda så mycket av
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den bästa tillgängliga informationen som möjligt, men det kan ändå bli aktuellt att flytta både stor- och småskaliga detaljer för att få en ”snygg” konnektering. Ändringarna begränsas så mycket som möjligt för att behålla det
mesta av den ursprungliga informationen.
Figur 4 Konnektering mellan storskaligt och småskaligt område

Ovanstående gränser är nu anpassade till varandra. Gränsen med medelfel
25 mm är raderad från brytpunkten. Gränsen med medelfel 1500 mm är flyttad så att det blir en rak linje mellan de närmaste gräns-/brytpunkterna på
gränsen. Medelfelet på den flyttade delen av gränsen inom det storskaliga
området har ändrats från 25 mm till 1500 mm. Vid tveksamhet om medelfelet, sätts ett högre medelfel, t.ex. 2500 mm. En grundregel är att inte tillskapa nya brytpunkter som inte har någon motsvarighet på marken.
Vid stora misstämmelser kan det dock vara nödvändigt att infoga en extra
brytpunkt på gränslinjen. Detta bör bara göras i undantagsfall och brytpunkten bör placeras på ett kartografiskt lämpligt sätt. Det är inte lämpligt att
flytta existerande brytpunkter för att få ett bättre kartografiskt resultat.
Figur 5 Undantagsfall konnektering mellan storskaligt och småskaligt kartområde

FÖRSLAG PÅ ARBETSGÅNG

•
•
•

Radera dubbla gränser.
Anslut gränserna till varandra. Tänk dock på att medelfelet kan ändras men ursprunget bibehålls. Se avsnitt 9 Kvalitetsmärkning.
De samfällda vägar och rättigheter som redovisas som yta i storskaligt område och linje i småskaligt område tätas i skarven mellan storoch småskaligt område.
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•

De samfällda vägar och rättigheter som redovisas som yta i storskaligt område och linje i småskaligt område tätas i skarven mellan storoch småskaligt område.

Figur 6 Tätning mellan ytredovisad samfällighet och linjeredovisad samfällighet

•

Geometrikontrollera fastighetsindelningen när redigeringen är klar
inom ett område.

Det kan visa sig att den topografiska informationens läge inte stäm-mer
överens med fastighetsindelningen. När fastighetsindelningen läggs in beror
det på tillkomstsättet för fastighetsinformationen respektive den topografiska informationen hur väl detaljerna stämmer överens. Om den topografiska informationen är fotogrammetriskt inmätt, kan den ha en bättre noggrannhet än fastighetsindelningen. Även det motsatta kan förekomma, dvs.
fastighetsindelningen har en bättre noggrannhet. Fastighetsgränserna kan
t.ex. vara inmätta utifrån stomnät medan topografin är digitaliserad. När fastighetsindelningen och den topografiska informationen har olika noggrannhet kan t.ex. en väg hamna inom en fastighet fastän den ska ligga utanför.
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9 Kvalitetsmärkning
9.1 Motiv för kvalitetsmärkning
Kvalitetsmärkningen av geometriska data syftar till att få en så bra kontroll
på data som möjligt och att förhindra att data används på fel sätt.
De viktigaste motiven för kvalitetsmärkningen är att den:
•
•
•
•

Möjliggör bestämning av datas användbarhet för mätningar
Möjliggör bestämning av datas användbarhet till olika produkter och
presentationer
Underlättar redigering i databasen
Underlättar systematiska kvalitetsförbättringar

Det är av avgörande betydelse att veta om data kan användas som underlag
för nya mätningar eller beräkningar. Exempelvis kan gränspunkter utgöra
referenspunkter i en mätning.
Kvalitetsmärkningen bidrar till att avgöra i vilken omfattning data kan användas för att ta fram en önskad produkt eller ett underlag, exempelvis en
förrättningskarta i skala 1:1 000. Data som överförts genom digitalisering i
skala 1:10 000 bör användas med stor försiktighet för presentation i skala
1:1 000.
Vid lagring av nya detaljer i en databas, t.ex. ajourhållning, och vid eventuell efterföljande redigering gäller att data med bästa lägesnoggrannhet bör
vara styrande. Genom att successivt tillvarata data med bästa lägesnoggrannhet kommer kvaliteten i databasen att förbättras.

9.2 Kvalitetsmärkning i registerkartan
Kvalitetsmärkningen i registerkartan omfattar ursprung och lägesnoggrannhet och sätts på varje enskild detalj. Ursprung och lägesnoggrannhet anges
både i plan och i höjd, men i detta avsnitt behandlas endast plan. Höjdvärden får endast redovisas på gränspunkter i registerkartan.
Aktualitetsdatum, dvs. vilken aktualitet data har, och fullständighet, dvs. informationens innehållsmässiga överensstämmelse med ”verkligheten”, är
kvalitetsfaktorer som inte lagras i registerkartan och tas därför inte upp i
detta avsnitt. Aktualitetsdatumet för en specifik detalj och databasens fullständighet framgår av databasspecifikationen.

9.3 Ursprung
Informationen om detaljernas ursprung består av grundläggande uppgifter
om hur koordinatbestämningen har skett, såsom mätmetod och använd teknik. I detta avsnitt beskrivs vilka krav som ställs på ursprungsmärkning i registerkartan. Vanligast är att ange en geodetisk metod, en fotogrammetrisk
metod eller digitalisering. Andra alternativ är kartografiskt läge eller annan
metod, dvs. ospecificerat. Det senare ska i möjligaste mån inte användas.
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Ursprunget kan ligga till grund för en schablonmässig uppskattning av detaljens lägesnoggrannhet.

9.3.1 Geodetisk metod
Geodetisk mätning sätts som ursprung när detaljernas koordinatuppgifter är
geodetiskt mätta. Geodetisk mätning kan göras direkt i ett känt referenssystem med kända utgångspunkter, genom inpassning eller transformation till
ett överordnat referenssystem eller helt fristående, s.k. 1000x1000-system.
Vid geodetisk mätning kan man dessutom ange mätningens ändamål, använd teknik och övrig information som uppgift om inpassning/transformation, markeringsläge.
ÄNDAMÅL

Ändamålet med mätningen kan vara antingen stommätning, detaljmätning
eller ospecificerat.
•
•

•

Ändamålet stommätning sätts vid geodetisk inmätning av stompunkter eller polygonpunkter.
Ändamålet detaljmätning sätts vid inmätning av andra detaljer än
stom- och polygonpunkter. Detta ändamål är det vanligast förekommande vid geodetisk mätning (exempelvis detaljer som mäts in vid
förrättning).
Ändamålet ospecificerad sätts när detaljernas koordinatuppgifter
härrör från en geodetisk mätning men ändamålet med mätningen är
okänt.

Ändamål lagras i registerkartan men däremot inte i Bryggans databas. Vid
lagring i registerkartan från Bryggan sätter systemet Bryggan alltid ändamålet detaljmätning.
ANVÄND TEKNIK/MÄTMETOD

Den geodetiska mätningen kan ha genomförts med konventionell teknik,
GNSS, tröghetsteknik eller annan teknik.
Konventionell teknik avser bl.a. mätning med teodolit samt längdmätning
eller mätning med totalstation.
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Tabell 1 Mätmetoder

Förkortning

Förklaring

GNSS

Avser absolut GNSS, global navigation satellite system.
Notera: Systemet Bryggan hanterar denna metod.

NRTK

Avser Nätverks-RTK

NRTK i stomnät Avser både NRTK och RTK där mätningen utgår från stomnätet.
DGNSS

Avser både DGNSS och NDGNSS.
Notera: Systemet Bryggan hanterar denna metod.

Statisk GNSS

Avser statisk mätning vid ändamålet stommätning.

Ytterligare information finns att läsa på www.lantmateriet.se under
Startsida/Kartor/Geodesi och GPS/GPS och annan mätningsteknik.
TRÖGHETSTEKNIK

Bygger på principen att med hjälp av accelerometer och gyro mäta accelerationen i tre kända och inbördes vinkelräta riktningar.
ANNAN TEKNIK

Väljs när något av de andra alternativen inte passar.
TILLÄGGSINFORMATION

Förutom metod och teknik kan följande tilläggsinformation anges. Värdena
kan också avse linjer och andra punktobjekt än gränspunkter.
1.INPASSNING/TRANSFORMATION

I registerkartan kan tilläggsinformation inpassad (transformerad) lagras vid
val av ändamålet detaljmätning. Vilken inpassningsmetod (transformation)
som används kan dock inte anges och lagras inte heller. Vilken inpassningsmetod som använts påverkar däremot detaljernas noggrannhet, se vidare avsnitt 9.4.
Inpassning kan anges som metod i Bryggan då detaljer som ursprungligen
har mätts i ett lokalt system sedan passats in mot omgivande detaljer. Inpassningen kan ha gjorts genom anpassad metod, GNSS (Global Navigation
Satellite Systems) eller annan metod. Denna information lagras inte i registerkartan.
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2.MARKERINGSLÄGE

Markeringsläge går att sätta för punktobjekt (avser främst gränspunkter).
Möjliga värden är på brytpunkt och på linje för gränspunkt. För andra objekt
kan fristående punkt anges (ej gränspunkt).
3.KVALITÉTSFÖRBÄTTRAD

Avsedd för områden där man gör riktade insatser för att förbättra redovisningen av fastighetsindelningen, där åtgärder på marken får en bättre redovisning av gällande indelning. Vi kan nu ange om det är en kvalitetsförbättrad punkt.

9.3.2 Fotogrammetrisk metod
Fotogrammetrisk mätning sätts som ursprung då detaljernas koordinatuppgifter är fotogrammetriskt inmätta.
En stor del av de topografiska detaljer som samlas in vid allmän kartläggning (insamling, revidering eller ajourhållning) är fotogrammetriskt inmätta.
Exempel på sådana detaljer är strandlinjer, vägar och kraftledningar.
Vid fotogrammetrisk metod kan dessutom använd teknik, flyghöjd (meter
över marken) och mätningens ändamål (blocktriangulering, kartering eller
ospecificerat) anges. Mätningens ändamål lagras i registerkartan men däremot inte i Bryggans databas. Vid lagring i registerkartan från Bryggan sätter
systemet Bryggan alltid ändamålet kartering.
ANVÄND TEKNIK

Den fotogrammetriska mätningen kan ha genomförts med analog, analytisk,
digital analytisk eller annan teknik.
•
•
•
•

Analog avser mätning med analogt instrument.
Analytisk avser mätning med analytiskt instrument.
Digital analytisk avser mätning med digitalt analytiskt instrument.
Annan teknik väljs när något av de övriga alternativen inte passar.

Om använd teknik anges måste även flyghöjden anges.

9.3.3 Digitalisering
Digitalisering sätts som ursprung när detaljernas koordinatuppgifter tillkommit genom digitalisering.
Vid digitalisering ska använd teknik, underlaget som digitaliseras samt underlagets skala definieras.
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ANVÄND TEKNIK

Teknik avser det sätt som digitaliseringen genomförts på. Tekniken kan vara
antingen bordsdigitalisering, skärmdigitalisering, scanning, eller annan teknik (ospecificerad).
•
•
•
•

Bordsdigitalisering väljs för detaljer som insamlas genom digitalisering på digitaliseringsbord.
Skärmdigitalisering väljs för detaljer som skapas genom digitalisering direkt på bildskärmen.
Scanning väljs för detaljer som insamlas via digitaliseringsscanner.
Ospecificerad väljs när en detalj tillkommit genom digitalisering,
men det är okänt vilken teknik som använts. Denna ska användas restriktivt.

Underlag
Med underlag avser här på vilket sätt materialet, som man digitaliserat från,
är framtaget. Underlaget kan vara äldre geodetiskt, modern geodetiskt, fotogrammetriskt, ortofoto eller ospecificerat.
ÄLDRE GEODETISKT

Väljs vid digitalisering av underlag som framställts manuellt och när en geodetisk mätning ligger till grund för underlaget. Underlaget kan exempelvis
ha framställts med analog takymeter och polär koordinatograf. I vissa fall
har ”laga skifteskartor” upprättats med metoder som faller in under begreppet äldre geodetiskt.
MODERN GEODETISKT

Väljs vid digitalisering av detaljer från underlag som framställts via maskinritning, t.ex. plotter, och där en geodetisk mätning ligger till grund för underlaget.
Exempel på underlag då modern geodetiskt väljs:
•
•

Förrättningskarta.
Primärkarta.

FOTOGRAMMETRISKT

Väljs vid digitalisering av detaljer från underlag som framställts maskinellt
och där fotogrammetrisk mätning ligger till grund för underlaget.
ORTOFOTO

Väljs vid digitalisering av detaljer från ortofoto eller vid digitalisering av
detaljer från underlag som framställts från ortofoto.
Exempel på underlag då ortofoto väljs:
•
•

Modern (ortofotoframställd) ekonomisk karta
Registerkarta som är baserad på modern (ortofotoframställd) ekonomisk karta
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•
•

Specialblad som grundar sig på modern registerkarta
Plan- och bestämmelseinformation som grundar sig på modern registerkarta.

OSPECIFICERAT

Väljs när underlagets framställningssätt är okänt eller när något av de andra
alternativen inte passar.
Exempel på underlag då ospecificerat väljs:
•
•
•
•

Laga skifteskartor
Äldre ekonomisk karta (fotomosaikbaserad)
Specialblad som grundar sig på en uppförstorning eller sammanställning av äldre ekonomisk karta
Plan- och bestämmelseinformation som upprättats utifrån en äldre
ekonomisk karta.

9.3.4 Sammanbindning
Observera: Efter 1997 används inte ursprunget sammanbindning vid uppbyggnad eller ajourhållning av registerkartan.

9.3.5 Konstruktion
Konstruktion sätts som ursprung då datafångst av plankoordinater gjorts genom konstruktion utifrån befintliga objekt i databasen. Detta val kan än så
länge endast göras i Bryggan. Vid lagring i registerkartan blir ursprunget
satt till ospecificerat.
Konstruktionsmetoder kan antingen vara skärning, upprättning, cirkeltangering, ortogonal beräkning, polär beräkning, sammansatt konstruktion eller
annan metod.

9.3.6 Annan metod
Ospecificerad mätningsmetod väljs när detaljernas ursprung är okänt eller
något av de andra alternativen inte passar.

9.3.7 Kartografiskt läge
Viss information i basen lagras enbart som upplysning och dess geografiska
placering är ofta anpassad till andra detaljer i basen.
Observera: Det är enbart identitetspunkter som ska ha kartografiskt läge
som ursprung. Linjer, t.ex. gränser, ges däremot inte kartografiskt läge.
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9.4 Lägesnoggrannhet (medelfel)
Med lägesnoggrannhet avses här enbart den geometriska lägesnoggrannheten. Det finns också andra uppgifter som beskriver noggrannhet, t.ex. hur
väl ett objekt är definierat.
Lägesnoggrannheten lagras i form av ett medelfel. Medelfelet ska anges
med millimeternoggrannhet och avser lägesnoggrannhet i förhållande till det
överordnade system i vilket det är redovisat, s.k. yttre noggrannhet. Detta
gäller t.ex. geodetiskt inmätta gränspunkters lägesnoggrannhet i förhållande
till närbelägna stompunkter.
I förrättningsarbetet görs mätningar där ingående detaljer inbördes har en
hög noggrannhet, s.k. inre noggrannhet. I de fall då detaljerna ska transformeras eller passas in i ett överordnat system, t.ex. SWEREF 99 TM, kommer den yttre noggrannheten i de flesta fall att påverkas. Ett medelfel måste
då uppskattas.
En begränsning är att medelfelet som lagras i registerkartan endast avser den
yttre noggrannheten i dagsläget. Den inre noggrannheten kan utläsas indirekt via ursprunget. I Bryggan kan även medelfelet för den inre noggrannheten lagras (metodmedelfel i plan).
Har detaljer som utnyttjas för bildande av ny detalj olika lägesnoggrannhet/ursprung, anges det sämsta medelfelet/ursprunget på den nya detaljen.
Figur 1 Fastighetsgräns med gränspunkter. Mätmetod och medelfel

Metod i plan

I Bryggan kan man lagra metod i plan som anger på vilket sätt värdet på lägesnoggrannheten har bestämts. Denna information lagras inte i registerkartan i dagsläget.
Metod i plan kan vara:
•
•

Kontrollmätt. Angivet efter kvalitetsuppföljning.
Schablon. Beräknat eller hämtat från tabell som bygger på den metod som användes vid datainsamlingen
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•
•
•

Beräknat. Beräknat utifrån metod och andra påverkande faktorer vid
insamlingstillfället
Subjektiv. Angivet genom en subjektiv bedömning
Annan metod. Väljs när något av de andra alternativen inte passar.

SCHABLONMEDELFEL

Medelfelet kan sättas schablonmässigt till ett värde beroende på vilken mätmetod och teknik som definierats. Om mätmetoden eller använd teknik sätts
till ospecificerad ska även medelfelet betraktas som ospecificerat. Medelfelet kan av användaren sättas till ett bestämt värde om noggrannheten är
känd.
Det schablonmässigt satta medelfelet är egentligen inget mått på den enskilda detaljens medelfel, utan ett mått på de ingående detaljernas genomsnittliga medelfel.
För en geodetiskt mätt detalj kan medelfelet variera mellan 25-10 000 mm
beroende på om inpassning har skett eller inte.
Se tabell nedan.
Tabell 2 Schablonmedelfel beroende på mätmetod

Typ av detalj

Rekommenderat intervall

Rekommenderat medelfel i
registerkartan
4500 mm

Digitalisering_Ek_10_4500.
Bordsdigitalisering baserat på ortofoto, t.ex. ekonomisk karta skala
1:10 000. Används vid georeferering.

9500 mm

Digitalisering_Ek_20_9500.
Bordsdigitalisering baserat på ortofoto, t.ex. ekonomisk karta skala
1:20 000. Används vid georeferering.

3000 mm

Digitalisering_Fk_inpassning_3000.
Digitalisering av t.ex. primärkarta eller förrättningskarta som har geodetiskt inmätt detalj inpassad mot topografi (ej GGD). Används vid georeferering där man passar mot topo-detaljer som byggnader eller vägar.
Digitalisering_Fk_stomnät_250.

100 – 500 mm

250 mm
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Typ av detalj

Rekommenderat intervall

Rekommenderat medelfel i
registerkartan

Digitalisering av detaljer från ett inmätt geodetiskt underlag i stomnät.
1200 mm

Fotogrammetrisk_analytisk_1200.
Fotogrammetrisk mätning i plan med
flyghöjd 9200. Äldre kvalitet på
topo-detaljer. Används främst vid
spårning av t.ex. vägar eller kraftledningar.

600 mm

Fotogrammetrisk_analytisk_600.
Fotogrammetrisk mätning i plan med
flyghöjd 4600. Äldre kvalitet på
topo-detaljer. Används främst vid
spårning av t.ex. vägar eller kraftledningar.

2000 mm

GNSS_Absolut_2000.
Positionering bestäms direkt mot
GNSS-satelliterna.

4500 mm

GNSS_Absolut_4500.
Positionering bestäms direkt mot
GNSS-satelliterna.

500 mm

DGNSS_500.
Relativ kodmätning i realtid.
GNSS_NätverkRTK_30.

10 – 30 mm

30 mm

30 – 50 mm

50 mm

50 – 500 mm

500 mm

Realtidsmätning i ett nätverk av referensstationer, mätt med antennstöd.
GNSS_NätverkRTK_50.
Realtidsmätning i ett nätverk av referensstationer.
GNSS_NätverkRTK_500.
Realtidsmätning i ett nätverk av referensstationer.

11(15)

LANTMÄTERIET

Typ av detalj

Rekommenderat intervall

Rekommenderat medelfel i
registerkartan

GNSS_RTK_25.
Relativ bärvågsmätning i realtid.

25 mm

Skärmdigitalisering_6000.
Tolkning av digitalt ortofoto.
Kan användas för beslutad men ej
slutgiltigt inmätt ledningsrätt eller
anläggning.

6000 mm

Totalstation_inom_stomnät_30.
Geodetiskt inmätt detalj inom stomnät. Eventuellt kan transformation ha
utförts på detaljen vilket ger ett
högre medelfel.

10 – 30 mm

30 mm

Totalstation_inpassning_3000.
Geodetiskt inmätt detalj inpassad
mot topografi (ej GGD).

600 – 10000
mm

3000 mm

Totalstation_inpassning_GGD_1000.
Geodetiskt inmätt detalj inpassad
mot fotogrammetriskt inmätta detaljer (GGD).

600 – 1200 mm

1000 mm

Digitalisering_Ek_10_4500.
Bordsdigitalisering baserat på ortofoto, t.ex. ekonomisk karta skala
1:10 000. Används vid georeferering.

4500 mm

Digitalisering_Ek_20_9500.
Bordsdigitalisering baserat på ortofoto, t.ex. ekonomisk karta skala
1:20 000. Används vid georeferering.

9500 mm

Medelfelet ska vara ospecificerat för identitetspunkter, symboler och textpilar.
Schablonmedelfelet vid geodetisk mätning, gjord med GPS-teknik, beräknas
utifrån vilken GPS-teknik som använts.
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Vid fotogrammetrisk metod beräknas schablonmedelfelet utifrån mätningens ändamål, teknik och flyghöjd.

9.5 Ajourhållning
När nya eller förändrade data ska tillföras och därmed komplettera och förbättra de data som redan finns, uppstår många gånger problem med vilket
ursprung som ska väljas och hur omfattande och noggrann kvalitetsmärkningen ska göras. Det kan vara geodetiskt material som läggs in med hög
noggrannhet och som medför att den befintliga informationen, som då ofta
är fångad genom bordsdigitalisering, behöver justeras till ett bättre läge.
En delning av en linje medför att strukturen i basen förändras och blir uppdelad i flera olika detaljer. De nya linjer som bildas vid delning får den ursprungliga detaljens kvalitet.
Bildas en ny detalj utifrån detaljer med olika ursprung, ges den nya detaljen
det sämsta ursprunget och det största medelfelet från de två ingående detaljerna.
Figur 2 Exempel på fastighetsgränser som bordsdigitaliserats

Fastighetsgränserna mellan 1:3, 1:4, 1:5 och runt 1:21 har bordsdigitaliserats från ortofoto.
Sträckan 1-2 består av en enda linje.
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Figur 3 Lantmäteriförrättning med geodetisk inmätning som ej ansluter till befintlig kartgräns

Lotten A har mätts geodetiskt vid en lantmäteriförrättning och skall läggas in i basen. Den
södra gränsen för lotten A är i verkligheten identisk med sidan b, vilket innebär att läget på
befintliga gränsen b ska förbättras.
Figur 4 Fastighetsgränser i kartan har justerats mot geodetiskt inmätt gräns från förrättning

När lotten A läggs in i basen anpassas befintlig fastighetsindelning till de inmätta gränspunkterna. En skärning görs även för att erhålla rätt struktur. Linjen 1-2 delas då i tre delar.
Sträckningen på gränserna a, b och c justeras med följande kvalitetsmärkning

•
•
•

Gränsen a behåller tidigare satt kvalitetsmärkning, trots att den i ena
änden ansluter till en geodetiskt mätt punkt
Gränsen b ges geodetiskt ursprung
Gränsen c får förbättrad kvalitet då den ansluter till geodetiskt mätta
punkter i båda ändar, gränsen ges geodetiskt ursprung.

Då en detalj bildas utifrån en redan befintlig detalj i registerkartan, t.ex. när
linjeredovisat servitut bildas utifrån en väglinje, ska kvaliteten på den nya
detaljen vara densamma som den befintliga detaljen i databasen. Eventuellt
höjdvärde på den befintliga detaljen ska inte överföras till den nybildade.
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Figur 5 Linjeredovisat servitut som görs om till yta med påföljande försämring av begränsningslinjens kvalitet.

Om personuppgifter

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att
hitta på https://www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.
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10 Presentation av registerkartan
10.1 Allmänt
Digitalt lagrad information måste kunna skrivas ut på papper eller synas på
en dataskärm.
10.1.1 REGISTERKARTANS INNEHÅLL

När registerkartan förs digitalt ska uppgifter som redovisas i registerkartan
kunna presenteras i utritad form (LMVFS 2004:1 Till 37 §).
Med registerkartans innehåll avses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastigheter och samfälligheter.
Fristående fiske.
Officialservitut och officialnyttjanderätter.
Gemensamhetsanläggningar.
Ledningsrätter.
Före detta gräns för kronomark.
Planer, bestämmelser, fornlämningar med mera.
Kvartersindelning och kvartersnamn.
Indelning i län och kommun.
Indelning i socknar vid den tidpunkt då register över fastigheter och
samfälligheter började föras med hjälp av automatiserad behandling.

Vilka detaljer i registerkartans innehåll som presenteras och redovisningssättet för dessa framgår av avsnitt 10.5.

10.2 Urval
Presentation kan ske med olika kombinationer av fastighetsindelning, rättigheter, planer och bestämmelser. Utöver registerkartans innehåll kan även redovisas detaljer som krävs för orienteringen.
När presentation sker genom urval av registerkartans detaljer för viss typ av
information är det viktigt att det tydligt framgår vad urvalet omfattar. Detaljer som saknas på en presenterad utritning kan lätt tolkas som att dessa saknas även i textdelen.
Lantmäteriet bör se till att färdigställda urvalsprodukter finns tillgängliga
vid presentation av registerkartan. Urvalsprodukterna ska vara väl definierade med vad som presenteras och även vad som valts att inte presenteras.
Finns topografiska detaljer med i presentationen ska det framgå i definitionen för urvalsprodukten vilka dessa orienterande detaljer är.
För att få en sammanhängande bild av registerkartans innehåll kan förslagsvis informationsslagen kombineras enligt följande:
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•
•

Fastighetsindelning, rättigheter och viss grundläggande topografisk
information.
Planer och bestämmelser med fastighetsindelning och viss grundläggande topografisk information.

10.2.1 REGISTERKARTA I KOMBINATION MED VISS GRUNDLÄGGANDE TOPOGRAFISK INFORMATION

Behov av presentation av vissa topografiska detaljer är nödvändig både i
orienterande syfte och även för att t.ex. kunna avgöra vilka typer av rättigheter som presenteras. En ledningsrätts ändamål kan tolkas till kraftledningsändamål i de fall läget överensstämmer med en kraftledning i den topografiska informationen.

10.3 Utritning
10.3.1 PRIORITETSORDNING VID UTRITNING

Vid utritning av registerkartans detaljer är det viktigt att rätt prioritetsordning används, dvs. att detaljerna ritas i rätt ordningsföljd. Exempel på en felaktig prioriteringsordning vid utritning kan vara att ytor ritar över detaljer i
registerkartan och därmed försvårar kartans läsbarhet, eller att en allmän väg
i den topografiska informationen ritar över en fastighetsgräns.

10.3.2 UPPGIFTER PÅ EN UTRITAD REGISTERKARTA

Vid utritning till allmänhet, myndighet eller annan beställare ska följande
uppgifter finnas med i registerkartans kartblankett:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teckenförklaring för registerkartans innehåll (kan vara fristående
från den grafiska utritningen och bifogas som bilaga).
Teckenförklaring till registerkartans topografiska innehåll (om sådan
finns med på utritningen).
Uppgift om utritningens skala.
Uppgift om vilket koordinatsystem som registerkartan presenteras i
bladbeteckning eller koordinater.
Datum för utritningen.
Uppgift om registerområde (kommun).
Uppgift om lantmäteriet.
Uppgift om vem som ger tillstånd till tryckning och digitalisering av
det utritade innehållet, om sådana restriktioner finns.
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10.4 Presentation
Vid utritning av registerkarta är det viktigt att känna till vilken kvalitet som
gäller för det aktuella området. Kvaliteten på registerkartans detaljer kan variera väsentligt beroende på det geografiska läget, se avsnitt 9 om kvalitetsmärkning i registerkartan. Rekommenderade skalområden vid utritning är
följande:
•
•

Inom ren landsbygd, där fastighetsindelningen digitaliserats från
äldre ekonomisk karta, bör inte registerkartan presenteras i större
skala än 1:10 000 – 1:20 000.
Inom tätort eller större sammanhängande område med terrestert inmätta gränspunkter kan presentationen ske från skala 1:5 000 eller
större skala.

10.4.1 PRESENTATION AV ADMINISTRATIV- OCH FASTIGHETSINDELNING

ADMINISTRATIV INDELNING (HIERARKISK ORDNING)

Tabell 1 Administrativ indelning, hierarkisk ordning

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Sjöterritoriets gräns i havet, (begränsningslinje)

Linje

Riksgräns, (begränsningslinje)

Linje

Riksröse

Punkt

Länsgräns, (begränsningslinje)

Linje

Länsgräns enligt JB 1:5, (begränsningslinje)

Linje

Kommungräns, (begränsningslinje)

Linje

Kommungräns enligt JB 1:5, (begränsningslinje)

Linje

Gräns för ofullständigt område, (begränsningslinje) Linje
Länsnamn

Text

Kommunnamn

Text
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FASTIGHET OCH SAMFÄLLIGHET (HIERARKISK ORDNING)

Tabell 2 Fastighet och samfällighet, hierarkisk ordning

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Kvarterstraktgräns, (begränsningslinje)

Linje

Traktgräns, (begränsningslinje)

Linje

Traktgräns enligt JB 1:5, (begränsningslinje)

Linje

Fastighetsgräns, (begränsningslinje)

Linje

Fastighetsgräns enligt JB 1:5, (begränsningslinje)

Linje

Fastighetsstrand, (begränsningslinje)

Linje

Fastighet eller samfällighet

Yta, linje (ej fast)
eller punkt

3D-gräns, (begränsningslinje). Används även för ägarlägenhet.

Linje

3D-utrymme för fastighet eller samfällighet. Används
även för ägarlägenhet.

Yta

Gränspunkt i fastighetsindelningen

Punkt

Försäkringsmarkering i fastighetsindelningen

Punkt

Tätningsgräns för fastighetsindelningen, (begränsningslinje)

Linje

Tätningsgräns för fastighetsgräns enligt JB 1:5

Linje

Sockennamngräns, (begränsningslinje – används endast på Gotland)

Linje

Sockennamngräns enligt JB 1:5, (begränsningslinje,

Linje

används endast på Gotland)
Ideal traktindelningsgräns, (begränsningslinje)

Linje
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Objekt/detalj

Redovisningssätt

Traktnamn

Text

Kvarterstraktnamn

Text

Namn på ideal trakt

Text

Registernummer

Text

HISTORISK INDELNING
Tabell 3 Historisk indelning

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Sockengräns, (begränsningslinje)

Linje

Sockengräns enligt JB 1:5, (begränsningslinje)

Linje

Sockennamn

Text

10.4.2 PRESENTATION AV RÄTTIGHETER, GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
OCH FRISTÅENDE FISKE

RÄTTIGHETER OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Tabell 4 Rättigheter och gemensamhetsanläggning

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Gemensamhetsanläggningsgräns, (begränsningslinje)

Linje

Gemensamhetsanläggning

Yta, linje eller
punkt

Ledningsrättsgräns, (begränsningslinje)

Linje

Ledningsrätt

Yta, linje eller
punkt

Nyttjanderättsgräns, (begränsningslinje)

Linje

Nyttjanderätt

Yta, linje eller
punkt

Servitutsgräns, (begränsningslinje)

Linje
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Objekt/detalj

Redovisningssätt

Servitut

Yta, linje eller
punkt

F.d. gräns för kronomark, (begränsningslinje)

Linje

Tätningsgräns för rättighetsområde, (begränsningslinje)

Linje

Gränspunkt för rättighet

Punkt

Beteckning på rättighet och gemensamhetsanläggning

Text

FRISTÅENDE FISKE
Tabell 5 Fristående fiske

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Fiskegräns, (begränsningslinje)

Linje

Särskild fiskelott

Yta, linje eller
punkt

Fiskesamfällighet

Yta, linje eller
punkt

Tätningsgräns för fiskeområde, (begränsningslinje)

Linje

Beteckning på fristående fiske

Text

10.4.3 PRESENTATION AV PLANER OCH BESTÄMMELSER

PLANER

Tabell 6 Planer

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Plangräns, (begränsningslinje)

Linje

Avstyckningsplan

Yta

Byggnadsplan

Yta

8(18)

LANTMÄTERIET

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Stadsplan

Yta

Detaljplan

Yta

Ändring av detaljplan

Yta

Fastställd generalplan

Yta

Områdesbestämmelser

Yta

Ändring av områdesbestämmelser

Yta

Avgränsat område för fördelning av gatukostnader

Yta

Fastighetsplanegräns, (begränsningslinje)

Linje

Tomtindelning

Yta

Fastighetsplan

Yta

Tätningsgräns för planområde

Linje

Beteckning på plan

Text

BESTÄMMELSER

Tabell 7 Bestämmelser

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Bestämmelsegräns, (begränsningslinje)

Linje

Anvisad mark enligt ML

Yta

Arbetsplan för väg

Yta eller linje

Bearbetningskoncession enligt minerallagen

Yta

Bearbetningskoncession enligt äldre minerallag

Yta

Bearbetningskoncession enligt torvlagen

Yta
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Objekt/detalj

Redovisningssätt

Biotopskydd

Yta, linje eller
punkt

Byggnadsförbud enligt BL

Yta

Byggnadsminne enligt KML

Yta, linje eller
punkt

Djurskyddsområde

Yta

Fornlämning, skyddsföreskrift enligt KML

Yta, linje eller
punkt

Fornlämningsområde, gränsbestämt enligt KML

Yta

Grundvattenskydd

Yta

Interimistiskt förbud enligt MB

Yta, linje eller
punkt

Järnvägsplan

Yta eller linje

Kulturreservat

Yta

Landskapsbildsskydd

Yta

Miljöriskområde

Yta

Nationalpark

Yta

Natura 2000-område

Yta

Naturminne

Yta, linje eller
punkt

Naturreservat

Yta eller linje

Nybyggnadsförbud enligt väglagen

Yta eller linje

Samrådsområde

Yta

Schaktnings- och trädfällningsförbud

Yta

Strandskyddsgräns (begränsningslinje)

Linje

Strandskyddsgräns för förenklad redovisning av
strandskydd (begränsningslinje)

Linje
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Objekt/detalj

Redovisningssätt

Strandskydd

Yta

Täkttillstånd

Yta, linje eller
punkt

Utmål enligt äldre gruvlag

Yta

Växtskyddsområde

Yta

Ytvattenskydd

Yta

Tätningsgräns för bestämmelseområde (begränsningslinje)

Linje

Gränspunkt för bestämmelse

Punkt

Beteckning på bestämmelse

Text

10.4.4 ÖVRIG REGISTERKARTEINFORMATION

Tabell 8 Övrig registerkarteinformation

Objekt/detalj

Redovisningssätt

Gräns för fiskevårdsområde, (begränsningslinje)

Linje

Fiskevårdsområde

Yta eller linje

Gräns för viltvårdsområde, (begränsningslinje)

Linje

Viltvårdsområde

Yta

Beteckning på fiskevård- och viltvårdsområde

Text

Upplysningstext för fiske- och viltvårdsområde

Text

Fast fornlämning

Yta, linje eller
punkt
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10.5 Manér
Ett manér styr hur kartans detaljer ritas. Till manéret kan höra en ritbeskrivning där användaren bland annat bestämt med vilken bredd gränser skall ritas, vilken textfont texten ska ha eller vilken storlek texten ska ha.
För att få tydliga och lättlästa utritningar rekommenderas att utritning av registerkartan görs med färgmanér och färgplotter.
De manér som syns nedan är exempel på lantmäteriets tittskåp Geovy.
10.5.1 ADMINISTRATIV INDELNING OCH FASTIGHETSINDELNINGEN
ÖVRIG ADMINISTRATIV INDELNING
Figur 1 Övrig administrativ indelning
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TEXT
Figur 2 Text

FASTIGHETSGRÄNS
Figur 3 Fastighetsgräns
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10.5.2 RÄTTIGHETER, GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH FRISTÅENDE
FISKE

RÄTTIGHETER OCH GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR
Figur 4 Rättigheter och gemensamhetsanläggningar
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FRISTÅENDE FISKE
Figur 5 Fristående fiske
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10.5.3 PLANER OCH BESTÄMMELSER
PLANER
Figur 6 Planer
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BESTÄMMELSER
Figur 7 Bestämmelser enligt miljöbalken

Figur 8 Bestämmelser enligt väglagen

Figur 9 Bestämmelser enligt vattenlagen

Figur 10 Bestämmelser enligt lagen om kulturminnen
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Figur 11 Bestämmelser enligt byggnadslagen

Figur 12 Bestämmelser enligt mineral, gruv och torvlagen

Figur 13 Bestämmelser enligt lagen om järnvägsbyggande

Figur 14 Gemensamma gränser och punkter för bestämmelser

10.5.4 ÖVRIG REGISTERKARTEINFORMATION

Figur 15 Bild som visar hur övrig registerkarteinformation redovisas i kartan
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Innehållsförteckning
BRYGGAN

1

11 BRYGGAN

3
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11 Bryggan
Systemet Bryggan är byggt för att kunna ta emot och hantera NDRK-data
(Nationell digital registerkarta). Bryggans funktion är att klara den objekthantering som gränssnittet förutsätter. Bryggan innehåller en databas som
hanterar kopplingen mellan objekten i gränssnittet.
En viktig del i Gränssnitt 2000 är dataöverföringsmodellen G2K. Modellen
hanterar information om fastighetsindelningen, rättigheter, gemensamhetsanläggningar, planer och bestämmelser. Den utgår från verksamhetsobjekten, vilket möjliggör en integration mellan registerkartan och textdelen. Idag
är det endast fiske som Bryggan inte hanterar. Fiske levereras till Lantmäteriet i Kiruna för inläggning i GDB-Alfa.
Förutsättningar finns därmed för att systemet ska kunna ta emot förändringar av kommunernas registerkarta och sedan lagra ned förändringarna i
GDB-alfa, Lantmäteriets rikstäckande databas för NDRK-data.
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12.1 AJOURHÅLLNING AV KOORDINATER I TEXTDELEN FRÅN
REGISTERKARTAN

12.1.1 Inledning
12.1.2 Ajourhållning av koordinater i textdelen med Akra
12.1.3 Uppföljning Akra-uppdatering
Upplysningsmeddelanden
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12 AKRA
12.1 Ajourhållning av koordinater i textdelen från registerkartan
12.1.1 INLEDNING

Koordinater på fastigheter och samfälligheter hanteras i fastighetsregistrets
allmänna del, både i textdelen och i registerkartan. Koordinaterna lagras i
textdelens koordinatdel och kallas där centralpunkt. För att undvika dubbel
ajourhållning av centralpunkter i textdelen och i registerkartan finns ett program, AKRA (Automatisk KoordinatRegistrering Ajourhållning). Akra uppdaterar textdelen utifrån förändringar i registerkartan varje kväll (vardagar).
Möjligheten att skriva in koordinater i textdelen finns, med hjälp av handläggningssystemet.
Akra uppdaterar textdelen med koordinater från identitetspunkter i geometrins databas med detaljtyperna:
•
•
•
•
•

FASTID
SAMFID
3DFASTID
3DSAMFID
FISKEID.

Textdelen uppdateras även med koordinater från punkt- och linjeobjekt med
detaljtyperna:
•
•
•
•
•
•
•

FASTIGHET
SAMF
3DFASTIGH
3DSAMF
FISKESAMF
FISKELOTT
FISKEJORD.

Nya områden (gäller inte 3D och ägarlägenheter) som inte finns i textdelen
läggs automatiskt till från geometrin.
12.1.2 AJOURHÅLLNING AV KOORDINATER I TEXTDELEN MED AKRA

Fastigheter och samfälligheter består av ett eller flera områden. I registerkartan definieras ett område av dess begränsningslinjer och en identitetspunkt. På identitetspunkten lagras fastighetens identitet som utgörs av kommunkod, trakt, block:enhet och områdesnummer samt i vissa fall sämjebeteckning och/eller områdesinformation. Områden vars utbredning inte är
känd eller klarlagd redovisas som ett punkt- eller linjeobjekt. Identiteten lagras i de fallen direkt på objektet och inte med en identitetspunkt.
Registerkartan är styrande för områdesredovisningen i textdelen. Flyttas,
tillkommer eller försvinner en identitetspunkt i registerkartan ska motsvarande förändring ske i textdelen.

3(5)

LANTMÄTERIET

Nytt område som markerats med Akra i handläggningssystemet får texten
”koordinater kommer att tillföras när registerkartan ajourförts”, se bild nedan. Akra-markeringen kommer att tas bort automatiskt då koordinater
kommer från registerkartan.
Figur 1 AKRA redovisning i FRWEBB

Nya områden ska markeras med Akra i samband med de registreras från
handläggningssystemet. Uppdateringar av textdelen från registerkartan sker
även om ingen Akra-markering har gjorts vid registrering för berört område.
OBSERVERA: Om ett område överförs till en annan fastighet ska den befintliga identitetspunkten raderas och en ny identitetspunkt skapas i registerkartan. En befintlig identitetspunkt får inte ”omregistreras”.
12.1.3 UPPFÖLJNING AKRA-UPPDATERING

Efter varje Akra-uppdatering skickas e-post med resultatmeddelanden till
utsedda kontaktpersoner för respektive Lantmäterimyndighet. Vid förändringar av kontaktpersoner ska detta meddelas till brevlådan FR
allmänna delen frallm@lm.se.
Det är viktigt att se över det som är fel och åtgärda dessa.
Figur 2 Tabell för meddelanden och förtydligande text

Resultatmeddelanden

Beskrivning

Ajourföring pågår, området är inte
uppdaterat.

Det går inte att uppdatera registerenheten.

Allvarligt fel i FR Allmänna delen.

Det går inte att uppdatera fastigheten.

Kan inte bestämma områdestyp.

Felaktig områdestyp i registerkartan.

Kommunen finns inte i Fastighetsregistrets textdel.

Kontrollera stavningen på kommunnamnet i registerkartan.

Område inte borttaget, registerenheten urholkasav 3D-utrymme eller
ägarlägenhetsfastighet.

Området måste tas bort från Trossen.

Området inte borttaget, det går inte
att ta bort sista området på en
registerenhet.

Området måste tas bort från Trossen.
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Resultatmeddelanden

Beskrivning

Registerbeteckningen finns inte gällande i fastighetsregistrets textdel

Beteckningen är spärrad eller reserverad.

Registerenheten finns inte levande i
fastighetsregistrets textdel.

Registerenheten är avregistrerad.

Registerenhetsområdet är inte ett 3D- Kontrollera om det ska vara ett
3D-utrymme
utrymme i fastighetsregistrets textdel.
Skillnad i detaljtyp mellan karta och
fastighetsregistrets textdel.

Ändra typ av område

Kontrollera områdesinformatSkillnad i områdesinformation mellan karta och fastighetsregistrets text- ionen.
del.

Skillnad i sämjelittra mellan karta
och fastighetsregistrets textdel.

Kontrollera sämjelittera

Skillnad i utrymmestyp mellan karta
och fastighetsregistrets textdel.

Kontrollera om det ska vara ägarlägenhet eller 3D-utymme.

UPPLYSNINGSMEDDELANDEN

•
•

Koordinater är uppdaterade.
Området är borttaget från fastighetsregistrets textdel.

Då felet är åtgärdat bör man flytta på identitetspunkten i registerkartan och
checka in. Koordinaterna skickas då på nytt till textdelen. Det går även att
skriva in koordinaterna i Trossen och införa ärendet i FR istället för att flytta
på identitetspunkten i kartan.
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13 Lantmäteriets nuvarande lagringsmiljö
13.1 Allmänt
Insamling och bearbetning av data till registerkartan görs med hjälp av olika
karthanteringsprogram.
Data lagras sedan i Lantmäteriets geodatabank GDB-Alfa, som administreras med hjälp av BankIR-systemet. En geodatabank är en sömlös databas
som kan innehålla de geografiska data som används för att ta fram de flesta
typer av traditionella kartverk.
I GDB-Alfa lagras digital registerkarta, DRK. Viss primärkarteinformation
finns också i ett särskilt mätarkiv. GDB-Alfa ligger idag på Unix-datorn
Mima där informationen är fördelad på olika skikt. Ett av de största skikten
är fastighetsindelningen.

13.2 BankIR
BankIR står för Bank Information Retrieval och är ett system för hantering,
lagring och förvaltning av geografiska databaser som t.ex. GDB-Alfa.
BankIR har ett behörighetssystem som gör att databasadministratören kan
ange vilka som har tillgång till och vilka som har rätt att uppdatera olika delar av informationen. Man kan även ange geografisk behörighet som reglerar inom vilket område en användare har rätt att ta ut eller ajourhålla data.
Allt arbete med data till och från GDB-Alfa kräver oftast att ett geografiskt
behörighetsområde anges.
BankIR kan betjäna ett stort antal användare som har behov av att oberoende av varandra kunna ta ut, uppdatera och lagra data i GDB-Alfa. Systemet har också stöd för att stora mängder data enkelt ska kunna transformeras och konverteras till andra system.

13.3 Lagring
13.3.1 SKIKTINDELNING

Information som lagras i GDB-Alfa delas upp i olika skikt. Skiktuppdelningen innebär att informationen är indelad i mindre delmängder. Vid hämtning av data från en geodatabank kan användaren genom valkombinationer
av olika skikt hämta ut information som t.ex. överensstämmer med analoga
registerkartans respektive deloriginal.
•
•
•

Varje objekt som lagras i geodatabanken är definierat i ett bestämt
skikt.
Varje användare har en bestämd behörighet att läsa, hämta eller lagra
data från vissa skikt inom bestämda geografiska områden.
Skiktindelningen påminner om den analoga kartans olika deloriginal,
men har delvis en annan funktion och erbjuder större variationsmöjligheter.
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•

Vid lagring i databasen styr objektets kod, detaljtypskod, lagringen i
ett visst skikt då varje skikt innehåller en viss kombination av detaljtypskoder.

Huvudmotiv för denna uppdelning i olika skikt är att:
•
•
•

Möjliggöra ett behörighetssystem som förhindrar obehöriga att förändra data. Olika grupper av information kräver olika behörighet.
Vid uttag och bearbetning av information ska vissa objekt hållas
samman.
Bearbetning av vissa objekt skall ske på likartat sätt.

Följande skikt i GDB-Alfa tillhör registerkartan:
ADMFAST.

Administrativ indelning, fastighetsindelning.

ADMTX.

Text. Tillhörande administrativ indelning.

ADMÖVR.

Administrativ indelning, övrigt.

ADMRÄTT.

Rättigheter.

ADMRÄTTX.

Text. Tillhörande rättigheter och fristående fiske

ADMFISKE.

Fristående fiske.

BESTÄM.

Bestämmelser.

PLAN.

Planer.

FORN.

Restriktioner, kulturhistoria – fornlämningar.

KULTURTX.

Text och symboler för restriktioner, kulturhistoria

FIÖVR.

Övrig registerkarteinformation.

FIÖVRTX.

Text. Tillhörande övrig registerkarteinformation.

För DRK gäller generellt att detaljtyper för text och symboler lagras i egna
skikt. Dessa skikt har ändelsen -TX i skiktnamnet, t.ex. ADMTX.

4(7)

LANTMÄTERIET

Figur 1 Analoga registerkartans deloriginal. Exempel på skiktindelning i geodatabanken.

Vilken information som ska redovisas på registerkartan framgår av 37 §
FRF och LMVFS 2004:1 Till 37 §. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser kan dock ibland praktiska svårigheter uppkomma. Redovisningen får
emellertid förenklas eller underlåtas (38 § FRF och LMVFS 2004:1 Till 38
§).
DEN ADMINISTRATIVA INDELNINGEN OCH FASTIGHETSINDELNINGEN

Skikten ADMFAST och ADMÖVR är gemensamma för DRK och GSDGGD i GDB-Alfa.
•
•

I skiktet ADMFAST, administrativ indelning fastighet, redovisas utbredningen av fastigheter och samfälligheter samt den administrativa
indelningen i län och kommun.
I skitet ADMÖVR, administrativ indelning, övrig, lagras sockengränser.

I skiktet ADMTX redovisas kartografisk text tillhörande fastighetsindelningen. Skiktet ADMTX är gemensamt för DRK och GSD-GGD i GDBAlfa.
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RÄTTIGHETER OCH FRISTÅENDE FISKE

•
•
•

I skiktet ADMRÄTT redovisas rättigheter. Det vill säga i huvudsak
officialservitut, officialnyttjanderätter, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar.
I skiktet ADMFISKE redovisas fristående fiske, fiskesamfällighet,
särskild fiskelott och jordeboksfiske. Det vill säga fiske som är skilt
från rätten till vattenområdet.
I skiktet ADMRÄTTX redovisas kartografisk text tillhörande rättigheter och fristående fiske.

PLANER, BESTÄMMELSER OCH KULTURHISTORIA

•
•
•
•

I skiktet PLAN redovisas utsträckningen av de gällande planer som
finns i textdelen.
I skiktet BESTÄM redovisas utsträckningen av de gällande bestämmelser som finns i textdelen.
I skiktet FORN redovisas bland annat. fasta fornlämningar. Fasta
fornlämningar avser fornlämningsobjekt som aviseras från RAÄ.
Skiktet FORN är gemensamt för DRK och GSD-GGD i GDB-Alfa.
I skiktet KULTURTX redovisas symboler och text för bl.a. fornlämningar och byggnadsminnen. Skiktet KULTURTX är gemensamt för
DRK och GSD-GGD i GDB-Alfa. I skiktet finns några detaljtyper
för text och symboler som enbart redovisas i GSD-GGD.

ÖVRIG INFORMATION

•
•

I skiktet FIÖVR redovisas övrig,frivillig, information som kan redovisas i DRK, nämligen fiske- och viltvårdsområden.
I skiktet BLADIND kan bladindelning redovisas, för registerkartans
del endast i skalor större än 1:10 000.

TOPOGRAFISK INFORMATION

Inom landsbygdsområden utgör viss topografisk information (GGD), t.ex.
bebyggelse och vägar, bakgrund till registerkartan. På motsvarande sätt utgör primärkartan bakgrund till registerkartan inom tätbebyggda områden.
13.3.2 DETALJER LAGRADE I GDB-ALFA

Samtliga detaljer som skapas som punkter, linjer, ytor, ID-grupp och text,
får alltid historikuppgifter. Enkla detaljer, dvs. punkter och linjer, innehåller
även övriga kvalitetsuppgifter, se avsnitt 9 Kvalitetsmärkning. En detalj har
alltid en intern identitet, födelsenummer, och den kan även ha en extern
identitet t.ex. en registerbeteckning. Alla detaljer har en viss detaljtyp som
på förhand är definierad i geodatabanken. Detaljtypen avgör vilket skikt detaljen tillhör.
HISTORIK

Detaljer som lagras i geodatabanken erhåller ett födelsenummer som är
högre än 1 000 000, ett födelsedatum och signatur. Födelsedatumet avser det
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datum då detaljen lagrades i geodatabanken. Varje ändring av en detalj ger
ett ytterligare ändringsdatum och signatur för den som checkade in förändringen.
Figur 2 Historikinformation i GDB-ALFA

SAMTLIGA ÄNDRINGSDATUM FÖR EN DETALJ FINNS LAGRADE I GDB-ALFA.

Under historik finns även information om åtgärd. Åtgärdskoden beskriver
hur detaljen hanteras vid incheckning till bank. Åtgärd anger om en detalj
skall tillkomma eller försvinna från banken. Detaljer med åtgärdskod 1 och
2 raderas respektive utplånas i och med incheckningen i GDB-Alfa.
Olika åtgärdskoder:
0. Detaljen har ej åtgärdats.
1. Detaljen är raderad, den har upphört att gälla.
2. Detaljen är utplånad, den försvinner i banken efter incheckning och går inte att få tillbaka.

13.4 Ny lagringsmiljö
Det pågår ett ständigt arbete med att rätta och förbättra informationen i
GDB-alfa. Vår strävan är att i framtiden kunna lagra sammanhållna objekt.
Idag finns ingen tidplan för detta utan vi arbetar på, och får se tiden an.
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Redovisning av gräns i vattenområde
Syftet med promemorian
I registerkartan redovisas i vissa fall gränser i vattenområdet enligt 1 kap. 5
§ jordabalken (JB 1:5). Det är främst traktgränser enligt dessa bestämmelser
som lagts in i registerkartan. Sådana gränser kan ibland behöva flyttas, t.ex.
vid ajourhållning av förrättningar. Det kan även finnas behov av att lägga in
nya gränser enligt JB 1:5. Detta PM är ett stöd vid konstruerandet av sådana
gränser.
FÖRFATTNINGSREGLER

Bestämmelserna i JB 1:5 om gräns i vattenområde har följande innehåll:
Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 §, har
gränsen sådan sträckning att till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast fastighetens strand. För mindre holme eller skär förs
dock ej någon del av vattenområdet till fastigheten. Har stranden förskjutits,
är dess tidigare läge, om det kan fastställas, avgörande för gränsens sträckning.
Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt medelvattenstånd. I Vänern, Vättern och Hjälmaren samt i Storsjön i Jämtland fastställes
dock sträckningen efter ett medelvattenstånd av:
•
•
•
•

I Vänern 3,60 meter över slusströskeln vid Sjötorp.
I Vättern 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala.
I Hjälmaren 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen.
I Storsjön 292,45 meter över nollplanet i det höjdsystem som ligger
till grund för sjöns reglering.

HANTERING AV VATTENOMRÅDEN I ÄLDRE FÖRRÄTTNINGAR

Vattenområde är land täckt med vatten. I äldre tid stannade redovisningen
av fastigheters gränser mot vattenområde. Orsak till detta redovisningssätt
kan ha varit att vattenområdet ansågs ha lågt värde (impediment) och att det
var svårt att mäta ut i vattenområde. I 1734 års jordabalk fanns bestämmelser om gräns mellan byar i vattenområde, som kom att tillämpas även för
gränser mellan fastigheter inom byar med en analogisk tolkning av 12 kap. 4
§. Motsvarande regel finns i JB 1:5. Regeln är tillämplig i varje vattenområde i sjö, rinnande vatten eller i havet och de stora sjöarna ut till gränsen
för allmänt vattenområde.
GRÄNS I VATTENOMRÅDE

Gräns i vattenområde kan ha tillkommit på följande sätt:
•
•
•

Lantmäteriförrättning.
Expropriation eller liknande tvångsförvärv. För Redovisning i registerkartan av exproprierade järnvägsfastigheter i vattenområden, se
Fastighetsavdelningen informerar 1978-02-20, Dnr 320-147-78.
Äldre marköverlåtelse.
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•

Sämjedelning.
*Redovisning i registerkartan av exproprierade järnvägsfastigheter i
vattenområden, se Fastighetsavdelningen informerar 1978-02-20,
Dnr 320-147-78.

Kan gräns ej bestämmas med ledning av 1 kap. 3 eller 4 § gäller 5 § JB.
Tillämpligt vattenstånd vid bestämmande av gräns i vattenområde framgår
av JB 1:5 andra stycket.
Fastighetsbestämning beskrivs närmare i kap. 14 i Handbok FBL. Fastighetsgränser - lagligen bestämda gränser, icke lagligen bestämda gränser och
gräns i enskilt vatten - finns beskrivna i avsnittet Allmänt (14.0/4-8).

Några typexempel på redovisning av JB 1:5-gräns på karta
IDEALFALLET

Om landgräns kommer vinkelrätt mot lång rak strand fortsätter gränsen från
stranden ut i vattenområdet enligt JB 1:5 i landgränsens förlängning. Om
landgränsen kommer snett mot den långa raka stranden fortsätter gränsen
från stranden ut i vattenområdet vinkelrätt från stranden enligt JB 1:5.
Exempel: Se Figur 1, gränserna a och b samt Figur 2, gränserna d och e.
STRANDLINJE MED UDDAR OCH VIKAR

När strandlinjen utgörs av uddar och vikar måste arbetssättet för att upprita
gränsens sträckning i vattenområdet enligt JB 1:5 anpassas så att lagens innebörd ”att till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast fastighetens strand” uppnås.
Ett hjälpmedel att konstruera gränsen är ett genomskinligt ark med koncentriska cirklar där cirklarnas centrum utgörs av ett hål, så att markering med
penna kan göras. Efter att ha markerat gränsens läge med användande av de
olika cirklarna kan en taggig eller kurvig rad med punkter erhållits. Ett annat
sätt att konstruera gränserna är att använda passare.
För att få en något mer praktiskt användbar gräns kan den tekniskt jämkas,
t.ex. genom att punkterna sammanbinds med några raka linjer.
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Figur 1 Exempel på idealfall, avser gränser a och b.

I figur 1 är gränsen c i vattenområdet är konstruerad enligt JB 1:5 med hjälp
av koncentriska cirklar.
Ytterligare exempel: Se Figur 2, gränsen f och i.
STRANDLINJEN ÄR FÖRSKJUTEN

Den strandlinje som ska användas för gränsens uppritning är direkt beskriven i lagtexten: ”Har stranden förskjutits, är dess tidigare läge, om det kan
fastställas, avgörande för gränsens sträckning.” Vanligen redovisas en
strandlinje på den förrättningskarta, där landgränsen stannar mot strand och
ska fortsätta ut i vattenområdet enligt JB 1:5. Ibland kan en mycket kort
strandsträcka vara redovisad. Om det behövs en längre strandsträcka för att
rita upp. JB 1:5-gränsen än vad den normerande förrättningskartan visar eller om strandens läge troligen har förändrats (landhöjning, landsänkning,
dämning, sänkning, urgrävning, utfyllnad) måste den tidigare strandens läge
sökas i annat kartmaterial (kartor från den tid gränsen tillkom, som redovisar strand eller kartor med ritningar över åtgärd som förändrat stranden).
Exempel: Se Figur 2, gränsen f.
HOLMAR OCH SKÄR

I vattenområde kan finnas holmar, skär, grund eller uppstickande stenar. I
lagtexten ges en begränsning över vilka landområden för en fastighet som
påverkar vilket vattenområde som hör till fastigheten. Det uttrycks med ”För
mindre holme eller skär förs dock ej någon del av vattenområdet till
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fastigheten.” Lagen anger ingen minsta yta på landområdet eller längden på
ön som kan påverka tilldelningen av vattenområde. För att få räknas som
land och därmed påverka JB 1:5-gräns har tillämpningen sin grund i
•
•

Dels bedömningen av det vattenomflutna landområdets värde (ej
obetydligt) eller användning (t.ex. använt som bete, sågplats, sjöfågeljakt) vid tillkomsten av den aktuella gränsen.
Dels landområdets (öns) längd (minst 100 meter), vilket närmast är
hämtat från reglerna om lagen (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde.

Se även Handbok FBL 14.0/7-8.
Exempel: Se Figur 2, gränsen g.
ÖAR

I vattenområde kan det finnas en ö som inte är redovisad till någon fastighet.
Om ön, jämför "Holmar och skär", är av lågt värde (liten, låg, täcks av vatten vid högvatten, karg, stenig, sandig och förändrar sin form över tiden)
kan den ha setts som impediment, t.ex. vid laga skifte. Ön kommer inte att
påverka tolkningen av JB 1:5-s gräns men ön kan efter tolkningen komma
att anses höra till den fastighet som får vattenområdet. Ön anses då ingå i
vattenområdet.
Exempel: Se Figur 2, gränsen g.

Exempel på konstruerade gränser
FÖRUTSÄTTNINGAR

Sjöns vattenområde är ej omnämnt eller figurredovisat vid lantmäteriförrättningar som berört sjöns strandområden varför vattenområdet får anses delat
enligt JB:1:5.
•
•
•
•

Ön vid 1:8 är redovisad tillhörig 1:8 och är minst 100 m lång (ej impediment) och påverkar därmed vilket vattenområde som hör till 1:8.
De små öarna i gränsen mellan 1:3 och 1:4 är i lantmäteriförrättningarna ibland redovisade, ibland ej redovisade och aldrig med figurnummer. Öarna räknas som impediment.
Vid avstyckning av 1:9 har avgränsningen mot sjön följt strandlinjen.
Sjöns nuvarande strandlinje följer den strandlinje som fanns när
gränserna ner mot stranden tillkom utom i det östra området där
igenväxning har skett. Där är den tidigare strandlinjen normerande
för hur gränsen i vattenområdet ska tolkas (och över den igenväxta
ytan).
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Figur 2 Sjö med JB 1:5-gränser

KOMMENTARER

Som framgår i exemplet kan landgräns förlängas rakt direkt ut i vattenområdet när den kommer vinkelrätt mot strand eller vinkelrätt ut från strand vid
längre rak strandlinje (gränserna d och e). I övriga fall kan motsvarande förlängning ske för den första delen av gränsen ut i vattenområdet. För längre
gränssträckningar i vattenområde måste gränsen konstrueras med hjälp av
koncentriska cirklar (i sund eller långsmalt vattendrag ritas mitt mellan normerande strandlinjer).
Gränserna g och h har jämkats tekniskt och därmed blivit enkla och rediga.
De kryssade gränserna i bilden redovisas här endast för att visa jämkningen.
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