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I 

Förord 

Detta examensarbete är skrivet som en avslutande del på Lantmätarprogrammet 

ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle och har genomförts under 

vårterminen 2016. Uppsatsen är på C-nivå och omfattar 15 högskolepoäng. 

 

Vi vill skicka ett stort tack till vår kontaktperson på Lantmäteriet Staffan Bylander. Han 

har förankrat vårt arbete inom Lantmäteriet och gett oss de kontaktuppgifter vi behövt för 

att utföra denna studie. Tack vare honom underlättades arbetet med att få personer att 

medverka i studien. 

 

Ett tack ska även alla de förrättningslantmätare, mätningsingenjörer och chefer, statligt 

samt kommunalt som på något sätt deltagit och hjälpt till i studien. Tack till Roger Ekman 

som bidragit med aktuell kunskap till arbetet. Tack också till Märit Walfridsson som 

förmedlade grundidén till studien samt tipsade om Staffan Bylander som kontaktperson. 

Alla personer vi haft kontakt med på Lantmäteriets växel, kundcenter och arkiv som på 

ett eller annat sätt bidragit; tack! 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare, vår stöttepelare, Jesper Paasch som alltid fått oss 

på bra humör och hjälpt oss tro på vårt arbete. Hans engagemang är en stor tillgång för 

Högskolan i Gävle. 

 

 

Gävle, maj 2016 

John Ericsson & Anders Lovén 

  



 

II 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att få kunskap om hur förrättningslantmätare tillsammans med 

mätningsingenjörer förhåller sig till behövlig omfattning av gränsmarkering. Begreppet 

behövlig omfattning återfinns i Fastighetsbildningslagen, FBL, 4 kap. 27 §. 

 

Metoder som tillämpats för att uppnå studiens syfte består, utöver en pilotstudie, av 

intervjuer och en kvalitativ enkätundersökning. Urval har gjorts bland statligt och 

kommunalt anställda förrättningslantmätare och mätningsingenjörer. 11 personer 

intervjuades och 36 personer besvarade enkät. I pilotstudie intervjuades 2 personer. 

 

Erfarenhet av yrket är en viktig faktor som påverkar synen på gränsmarkering i 

lantmäteriförrättning. Bedömning, tolkning och tillämpning av behövlig omfattning 

grundas på sakägares behov av att tydligt förstå var fastighetsgränser går. Det råder delade 

meningar om hur tydliga tillgängliga riktlinjer är. Handbok för Enhetligt arbetssätt 

används som bedömningsunderlag, vilket innefattar en basnivå för fältarbete. 

Rättssäkerhet från juridiskt perspektiv är den enskilt viktigaste faktorn som styr behövlig 

omfattning av gränsmarkering. Mätningsingenjör har också de facto stor del i 

beslutsprocessen. 

 

Slutsatser från genomförd studie visar att det finns svårigheter med att markera gränser i 

exploateringsområden. Erfarenhet ligger ofta till grund för bedömning, tolkning och 

tillämpning av behövlig omfattning. 

 

Nyckelord: Behövlig omfattning, lantmäteriförrättning, fastighetsbildning, 

gränsmarkering  



 

III 

Abstract 

The purpose of the study is to gain knowledge how surveying engineers together with 

cadastral surveyors relates to necessary existent when marking a boundary. The term 

necessary extent can be found in the Swedish property formation law, chapter 4 § 27. 

 

The methods used to reach the purpose of the study were, besides a pilot study, interviews 

and a qualitative questionnaire. A selection was made among  

employees from the National cadastral authority and Municipal cadastral authority. 11 

people were interviewed and 36 people answered the questionnaire. In the pilot study 2 

people were interviewed. 

 

Experience of the profession is an important factor which affects the view of marking a 

boundary in cadastral procedure. Assessment, interpretation and application of necessary 

extent are based on the interested parties’ need of clear understanding of property 

boundaries location. The opinion is divided of how clear existing guidelines are. The 

instruction manual Handbok för Enhetligt arbetssätt is used for assessments which 

consist of a base level for field work. The most important factor for necessary extent is to 

ensure the rule of law from a legal perspective when marking a boundary. Surveying 

engineers has in reality a major part in the decision making. 

 

The conclusion from completed study shows difficulties when marking boundaries in 

land development sites. Experience is often the basis for the evaluation, interpretation and 

application of the necessary extent. 

 

Keywords: Necessary extent, property formation, cadastral procedure, boundary mark 
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1. Introduktion 

I det inledande kapitlet behandlas bakgrund, syfte och frågeställningar till genomförd 

studie. Dessutom beskrivs vilka avgränsningar som gjorts samt vilken disposition 

uppsatsen följer. 

 

1.1. Bakgrund 

I Fastighetsbildningslagen, FBL, 4 kap. 27 § (SFS 2003:268) uttrycks att gräns som 

tillkommer genom fastighetsbildningen skall utstakas och utmärkas i behövlig omfattning. 

Lagrummet öppnar således upp för tolkning av begreppet behövlig omfattning. Inom 

fastighetsbildning är det viktigt att veta var gränser till fastigheter ligger. Gräns skall i första 

hand markeras med någon typ av gränsmarkering. Om det inte är möjligt skall gräns visas 

på karta eller i andra förrättningshandlingar (Julstad, 2015). Bedömning, tolkning och 

tillämpning som ligger till grund för fastighetsbildningsbeslutet är följaktligen av stor vikt 

att studera närmare. Mätningsingenjören tillämpar sina tekniska färdigheter och gör 

ställningstagande om var, hur och i vilken omfattning fastighetsgräns skall markeras med 

fysiska gränsmarkeringar. Förrättningslantmätaren utreder och ansvarar för 

fastighetsbeslutet och måste således ha god kännedom om gränsmarkeringens betydelse. I 

detta samarbete mellan förrättningslantmätare och mätningsingenjörer finns 

fastighetsägares behov av att veta och förstå var gränser går. En pågående diskussion om 

möjligheter till att använda digitala gränskoordinater med juridisk rättsverkan motiverar 

också till en diskussion om fysiska gränsmarkeringars behövliga omfattning. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att få kunskap om hur förrättningslantmätare tillsammans med 

mätningsingenjörer förhåller sig till behövlig omfattning av gränsmarkering. Följaktligen 

är studien ett bidrag till att utveckla och upprätthålla en kvalitetssäker fastighetsbildning. 

För att uppnå syftet formuleras följande frågeställningar: 

 

I. Hur påverkar yrkeserfarenhet med lantmäteriförrättningar förhållningssätt till 

behövlig omfattning av gränsmarkering? 
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II. Hur gör Lantmäteriet en bedömning och tolkning av vad som är behövlig 

omfattning av gränsmarkering? 

 

III. Hur tillämpas gränsmarkering i behövlig omfattning? 

 

IV. Hur påverkar digitala gränskoordinater med juridisk rättsverkan synen på 

gränsmarkering? 

 

Studien är viktig eftersom fältarbete med gränsmarkeringar är en kvalitetspåverkande 

faktor i fastighetsbildning. En tydlig förståelse av vad som innefattar behövlig omfattning 

av gränsmarkering är således ett centralt moment i lantmäteriförrättning. 

 

1.3. Avgränsningar 

Studien avgränsas till att behandla gränsmarkering av varaktig betydelse i 

lantmäteriförrättning, utstakning av gräns diskuteras således inte. Fokus ligger på 

tvådimensionella fastigheter och tredimensionell fastighetsbildning behandlas därför inte. 

Studiens utgångspunkt ligger på svensk lagstiftning i Fastighetsbildningslagen (SFS 

1970:988). Övrig lagstiftning samt internationell fastighetsbildning kommenteras 

inledningsvis som en bakgrund till studien. Någon fördjupad juridisk metod används inte 

inom ramarna för denna studie eftersom andra valda metoder, som intervjuer och 

enkätundersökning, bedöms ge ett uttömmande diskussionsunderlag till valda 

frågeställningar.  

 

Vidare avgränsas studien till att studera frågeställningar utifrån förrättningslantmätare och 

mätningsingenjörers erfarenhet i yrkesrollen. Följaktligen har inte sakägare medverkat i 

intervjuer eller enkätundersökning. Sakägares synpunkter beskrivs och analyseras från 

förrättningslantmätare och mätningsingenjörers perspektiv. 
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1.4. Disposition 

Denna uppsats följer en IMRaD-struktur och består av delarna introduktion, metod, resultat 

och diskussion. Uppsatsen avslutas med ett kapitel om slutsatser och framtida forskning. 

 

Introduktionen innehåller arbetets syfte och frågeställningar. Därefter beskrivs tidigare 

forskning och relevant teori inom området i kapitlet teoretiskt ramverk. Kapitel tre 

beskriver vilka metoder som används i arbetet. Resultatavsnittet visar samanställda svar 

från intervjuer och enkät. Slutligen diskuteras resultatet i kapitlet diskussion vilka 

sammanfattas i kapitlet slutsatser. Slutsatserna innehåller även förslag på framtida studier. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogörs för väsentliga termer som behandlar fastighetsgränser och 

gränsmarkering. Relevant lagstiftning med hänsyn till studiens syfte beskrivs. Valda delar 

av Lantmäteriets handböcker diskuteras, som har koppling till syfte och frågeställningar. I 

kapitlet presenteras tidigare forskning inom ämnesområdet som till stor del utgörs av en 

diskussion om gränskoordinater i digitala registerkartan, DRK. 

 

2.1. Fastighetsgränser 

Gräns vid olika typer av fastighetsbildningsåtgärder förutsätts vara klart definierade med 

någon typ av markering. Något juridiskt regelverk för hur detta gränsmärke ska se ut och 

vilket avstånd det skall finnas mellan varje gränsmarkering finns inte. Det vanliga är att 

gräns markeras i brytpunkterna. Om det inte går att markera gräns på grund av fastighetens 

beskaffenhet får gräns redovisas enbart på karta och i förrättningshandlingar om det görs 

med tillräcklig noggrannhet (Julstad 2015). Vanliga gränsmarkeringar som används idag är 

rör i mark och från äldre förrättningar förekommer råsten (Lantmäteriet, u.å.a). När det inte 

går att markera i gränspunktens läge kan en excentrisk markering göras. En beskrivning 

finns till exempel i Handbok för Enhetligt arbetssätt (Lantmäteriet, 2015a). Exempel på tre 

situationer som beskrivs i handboken, där det är lämpligt med excentrisk markering: 1) 

gräns i vägmitt, dike eller vattendrag, 2) gräns mot strandlinje och 3) gräns ska anslutas till 

gräns med osäkert läge. 

 

2.2. Lagstiftning 

De äldsta skrivna källorna till jordindelningsprinciper i Sverige är landskapslagarna som 

anses härstamma från 1200- till 1300-talet. Därefter har det införts flera olika 

skiftesreformer så som tegskifte, storskifte och laga skifte. Lagstiftningen har ofta varit 

olika i stad och landsbygd. I och med Fastighetsbildningslagens ikraftträdande 1972 fick vi 

en lagstiftning som är rikstäckande (Ekbäck, 2012). Om gräns tillkommit genom 

överenskommelse innan 1972 och dess sträckning är en annan än den lagligt bestämda, ska 

sträckningen gälla om den oklanderligt hävdats i minst 20 år enligt Lagen om införande av 

nya jordabalken, JP, § 18 (SFS 1970:995). 
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För att förstå vikten av gränsmarkering är det nödvändigt att tillämpa delar ur Jordabalken, 

JB, (SFS 1970:994). JB 1 kap. 3 § fastställer det rättsliga förhållandet mellan 

gränsmarkering och andra handlingar. Lagrummet innebär att gränsmarkering har ett högre 

bevisvärde jämfört med andra beskrivningar, förrättningshandlingar och koordinater. 

Vidare beskriver Bonde, Dahlsjö och Julstad (2013) i lagkommentaren till FBL att 

förhållanden på marken äger vitsord framför andra uppgifter rörande gränsens sträckning. 

Gräns ska således ha juridisk verkan för framtiden. Om det anses lämpligt får utmärkning 

tillämpas efter fastighetsbildningsbeslutet, FBL 4 kap. 27 § 2 st. Gräns får också beskrivas 

med andra verktyg än fysiska markeringar förutsatt att fastigheten till sin beskaffenhet inte 

tillåter att använda fysiska markeringar på marken, FBL 4 kap. 27 § 3 st, enligt Bonde et 

al. (2013). Någon beskrivning av innebörden av begreppet behövlig omfattning framgår 

dock inte av lagkommentaren till FBL. 

 

Fastighetsbestämning och särskild gränsutmärkning är två förrättningsåtgärder, där 

behovet av gränsmarkering måste fastställas. Lagstiftning om förrättningsåtgärderna finns 

i FBL kap. 14. Samma formulering om behövlig omfattning av gränsmarkering som finns 

i 4 kap. 27 § finns även i FBL 14 kap. 7 §. 

 

Lagstiftaren visar hur viktiga gränsmarkeringar är genom ett starkt rättsligt skydd i 

Brottsbalken, BrB, 14 kap. 9 § (SFS 2013:425). Paragrafens första stycke lyder: “Den som 

obehörigen anbringar ett märke eller annat föremål som kan förväxlas med gällande 

gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjdmätning eller 

flyttar, tar bort, skadar eller förstör ett sådant märke döms, om åtgärden innebär fara i 

bevishänseende, för förfalskning av fast märke till fängelse i högst fyra år.”. Det kan alltså 

innebära fängelsestraff att medvetet ändra eller skada gränsmarkeringar. Samma sak gäller 

att själv sätta ut markeringar som kan förväxlas med en gränsmarkering (Julstad, 2015).  

 

2.3. Lantmäteriets handböcker 

Idag har äldre handböcker till mätningskungörelsen ersatts med nya handböcker digitalt 

(Lantmäteriet, 2015b). I syfte att ge en utvecklande bild av förhållningssätt till varaktiga 
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gränsmarkeringar är det intressant att kommentera innehållet i den äldre handboken, som 

behandlar markering. I den beskrivs inledningsvis ett synsätt på gränsmarkering. “På senare 

år har uppenbart respekten och förståelsen för olika markeringars betydelse minskat. Det 

är därför väsentligt att med olika åtgärder möjliggöra att de respekteras på ett sätt som 

motsvarar deras bruksvärde” (Lantmäteriverket, 1996, s. 3). I en aktualitetsbeskrivning av 

handboken drygt tio år senare betonas att markeringsbehovet har minskat på grund av en 

teknikutveckling, men det poängteras samtidigt att markering i samband med 

fastighetsgränser har en viktig betydelse (Lantmäteriet, 2009). I den senaste uppdateringen 

av HMK från 2015 beskrivs markering som det synliga resultatet av en geodetisk mätning. 

Det poängteras vidare att markering ska utförs på ett betryggande sätt och att punkten kan 

identifieras och lokaliseras vid ett senare tillfälle (Lantmäteriet, 2015b). 

 

I Lantmäteriets Handbok till Fastighetsbildningslagen (2015c) finns ett avsnitt som 

behandlar FBL 4 kap. 27 § och innebörden av behövlig omfattning. Handboken beskriver 

att det inte finns något obligatoriskt krav på utstakning och gränsmarkering. 

Rekommendationen är att det ska göras när det behövs. Viktigt att belysa från handboken 

till FBL är att gränsmarkering skall i första hand utföras under själva förrättningen och att 

det är Lantmäterimyndigheten som bestämmer när detta ska ske. Utstakningens 

övergripande funktion, som beskrivs i handboken, är att den normalt skall utföras innan 

beslut om fastighetsbildning fattas i syfte att uppnå överenstämmelse mellan 

gränssträckning och beslut.  

 

En mer omfattande beskrivning och tillämpning av behövlig omfattning finns beskrivet i 

Lantmäteriets dokumentet Fältarbete med basnivåer vid förrättningsmätning, som ingår i 

Handbok Enhetligt arbetssätt (Lantmäteriet, 2015a). I syfte att uppnå kravet på behövlig 

omfattning av gränsmarkering i lantmäteriförrättning ställs riktlinjer upp, vilka beskrivs 

som minimikrav för en basnivå. Kravet för att uppnå basnivå i fält koncentreras till fyra 

grundläggande begrepp: entydighet, förstå, kvalitetskrav samt utvisa eller rekonstruera. 

Om dessa målsättningar uppfylls anses kraven i FBL kap. 4 §§ 27-28 vara uppfyllt. Det 

poängteras i dokumentet att det är förrättningslantmätaren som skall tolka basnivån i det 

enskilda ärendet. En bedömning av vilken omfattning gräns ska markeras grundas ofta på 

ett ställningstagande om det är lämpligt att använda naturliga gränser. Naturlig gräns kan 

till exempel tillämpas när det finns en väldefinierad vägkropp. Exempel på när det är 
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olämpligt med naturliga gränser är kraftledningar eftersom de kan flyttas. En viktig aspekt 

för att uppnå basnivåkravet på behövlig omfattning är att det ska vara tydligt för sakägare 

(Lantmäteriet, 2015a). 

 

2.4. Tidigare forskning 

Torsein och Ericsson (1994) beskriver två undersökningar som utförts inom Lantmäteriets 

verksamhet, vilka syftade till analysera gränsmärkens rättsverkan i förhållande till 

gränskoordinater. Undersökningarna som genomfördes i slutet på 70-talet respektive 1983 

gav inget incitament för att genomföra en lagändring i JB. I ett examensarbete från 

Högskolan i Gävle analyserar Andersson & Lindgren (2013) fastighetsbestämning och 

särskild gränsutmärkning. Resultat från genomförd studie innefattar att juridiska oklarheter 

vid fastighetsbestämning uppstår på grund av att fastighetskartor inte överensstämmer med 

gränskoordinater. I ett examensarbete från Kungliga tekniska högskolan undersökte 

Ohlsson (2004) fel och brister i registerkartan och visar att avvikelser mellan kartans 

redovisning och den fysiska markeringen på marken uppgick till så mycket som 27,2 meter 

i det undersökta området. Studien gav ett medelvärde i felmarginal på 5,9 meter. I en 

avhandling från Lunds Tekniska Högskola diskuterar Andreasson (2008) möjligheter till 

digitala gränskoordinater med juridisk rättsverkan. Det finns olika benämningar på 

begreppet, men Andreasson väljer att benämna termen för koordinatbestämda 

fastighetsgränser. I fortsättningen används DRK-koordinater med juridisk rättsverkan i 

denna studie för att beskriva digitala koordinater med juridisk rättsverkan. I ovan nämnda 

avhandling diskuteras två perspektiv som har betydelse för en diskussion om att utveckla 

dagens svenska fastighetsbildning mot DRK-koordinater med juridisk rättsverkan. 

Författaren menar att det är viktigt att diskutera om de digitala gränskoordinaterna kan 

tillskrivas materiell eller ekonomisk rättsverkan. Det ekonomiska perspektivet förklaras 

som att fastighetsägare ska ha rätt till ekonomisk ersättning när gränskoordinaterna är 

felaktiga. Den materiella aspekten handlar om att gränskoordinater skall ha primär 

rättsverkan istället för sekundär. Detta får konsekvenser att definierade gränser i 

registerkartan inte går att justera i efterhand, menar Andreasson. 

 

Det finns ett pågående utredningsarbete på direktiv från regeringen som beskrivs i 

regleringsbrevet för Lantmäteriet budgetåret 2016. Direktivet uppmanar till att undersöka 
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möjligheterna att införa ett regelsystem där gränspunkter i första hand beskrivs med 

koordinater. Redovisning av uppdraget ska ske senast 31 mars 2017 

(Ekonomistyrningsverket, u.å.). I dagsläget ansvarar Roger Ekman, senior advisor vid 

Lantmäteriet i Gävle, för utredningsarbetet. Ekman poängterar att det gäller att hitta ett sätt 

att föra över befintliga gränser till ett nytt system, vilket kommenteras som ett omfattande 

arbete. Som Ekman ser det landar frågan om DRK-koordinater med juridisk rättsverkan i 

ett rättighetsjuridiskt problem. Han ställer frågan hur den enskilda äganderätten kommer 

att, eller snarare kan undvika att, påverkas av ett reformsystem där vi övergår från fysiska 

gränsmarkeringar till DRK-koordinater med juridisk rättsverkan. Det finns således stora 

utmaningar i arbetet med att utveckla och förankra idén hos politiken i syfte att genomdriva 

förändringar i gällande lagstiftning, menar Ekman. Inom ramen för gränsmarkeringars 

behövliga omfattning kommenterar Ekman att det är av väsentlig betydelse att utreda 

närmare hur man ser på begreppet behövlig omfattning, eftersom det sannolikt råder delade 

meningar om i vilken omfattning gränsmarkeringar ska tillämpas och att begreppet 

”behövlig” inte är statiskt i tiden (R. Ekman, personlig kommunikation, 16 maj 2016). 

 

2.4.1 Fastighetssystem i andra länder 

Andreasson (2008) gör en intressant jämförelse i sin avhandling med fastighetsbildning i 

England och Wales. Fastighetsindelningen är där inte begränsad av fysiska 

gränsmarkeringar, så kallade fixed boundaries. Vanligen bestäms istället fastighetsgränser 

ofta av karakteristiska objekt som häck och staket, så kallade general boundaries. På så sätt 

har England och Wales en fastighetsrättslig tradition där fysiska gränsmarkeringar inte har 

lika starkt bevisvärde som i Sverige, enligt Andreasson. I ett examensarbete från Lunds 

Tekniska Högskola har Jeppsson & Stjernberg (2015) följt upp Andreassons forskning och 

jämfört DRK-koordinater med juridisk rättsverkan med ett fastighetssystem i Österrike där 

koordinatsystemet har implementerats. Författarna redogör att nackdelar med det digitala 

fastighetssystemet bland annat har att göra med rörelser i marken, men också det faktum 

att fastighetsägare saknar kunskap i det digitala fastighetssystemet. 

 

I en diskussion om förrättningssituationer, där det är aktuellt att definiera gränser med 

markeringar, är det viktigt betrakta markens utformning. Viss terräng tillåter uppenbarligen 

inte att göra gränsmarkeringar på grund av sin beskaffenhet. I sådana situationer blir det 
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aktuellt att istället beskriva gränsen. Thomson (2015) har konkretiserat detta fenomen då 

han särskiljer vad han kallar soft boundaries och hard boundaries. Han föreslår att det går 

att kombinera dessa gränsbeskrivningar på digitala kartor genom att använda något han 

kallar mixed boundaries. Hans perspektiv på gränser syftar till att utveckla den digitala 

kartdatabasen över fastighetsindelningen. Från denna förslagna studies perspektiv är 

Thomsons (2015) forskningsresultat intressant med anledning att förrättningsslantmätaren 

behöver vara medveten om vilken rättsverkan en ny fastighetsindelning har när det inte går 

att sätta ut gränsen fysiskt med gränsmarkeringar. 

 

En jämförelse med fastighetsbildning i andra länder och vilken funktion markering av gräns 

har medför begränsningar, eftersom det juridiska regelverket skiljer sig åt. Lai, Chau & 

Lorne (2015) ger dock en infallsvinkel på sambandet mellan bristfällig gränsmarkering och 

rättsliga konsekvenser. Studien poängterar att dåligt markerade gränser ger upphov till 

dispyter mellan fastighetsägare gällande gränsdragningar. Aksamitauskas & Grinevičiūtė 

(2015) lyfter också den rättsliga aspekten av gränsmarkeringar i Litauen. Enligt studien 

finns problem vid gränsmarkering på grund av undermålig dokumentation av gränser.  

 

I Serbien har en studie gjorts där man analyserat kvaliteten av en fastighetsindelning som 

utgörs av digitala kartor (Cvijetinovic, Avramovic & Mihajlovic, 2015). Det är i Serbien 

vanligt att många fastigheter definieras endast med digitala gränslinjer istället för fysiska 

markeringar på marken. Följaktligen är det därför extra viktigt att implementera digitala 

gränser med försiktighet eftersom det finns många oupptäckta fel i geodetiska 

referensnätverk, menar Cvijetinovic et al. (2015). 

 

Ett antal studier har gjorts som föreslår moderna metoder för digitalisering av 

fastighetskartor. En studie i Pakistan belyser att verktyg för insamlande av geografisk data 

om fastigheter bör kombineras i syfte att uppnå en högre precision jämfört med vad dagens 

teknik erbjuder (Ali, Tuladhar & Zevenbergen, 2012). Författarna till studien menar att 

deras resultat, genom att använda en integrerad metod av moderna verktyg, ger ett resultat 

med goda möjligheter till att digitalisera fastighetsgränser snabbare och till en lägre 

kostnad. En förutsättning för att kunna diskutera tillförlitligheten av DRK-koordinater med 

juridisk rättsverkan är att befintliga fastighetskartor är digitaliserade med tillräckligt hög 
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noggrannhet för sitt syfte. Kim, J. Lee, H. Lee och Seo (2014) diskuterar förbättrad 

precision i digitalisering av historiska fastighetskartor. Med deras metod redovisar de ett 

resultat där felmarginalen på en fastighets area är 0,62 +/- 0,61 %. 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för att uppnå studiens syfte. Metoder har 

valts med hänsyn till forskningsfrågorna, vilka till sin karaktär lämpligast besvaras 

kvalitativt. Inledningsvis har en pilotstudie tillämpats för att validera frågor i 

intervjumetoden. Därefter har intervjuer och enkätundersökning genomförts. Medverkande 

personer i respektive metoder är förrättningslantmätare och mätningsingenjörer. 

 

I Sverige finns en statligt Lantmäterimyndighet, SLM, och 39 kommunala 

Lantmäterimyndigheter, KLM, (Lantmäteriet, u.å.b). KLMs verksamhet styrs av Lag om 

kommunal Lantmäterimyndighet, (SFS 1995:1393) och då särskilt i § 5. Då även dessa 

svarar för fastighetsbestämning, fastighetsbildning, särskild gränsutmärkning, och 

fastighetsregistrering inom sina respektive kommuner utfördes metoderna på personer från 

både SLM och KLM. 

 

3.1. Pilotstudie 

Pilotstudier är nödvändiga att göra för att både öva intervjutekniken hos de som utför 

undersökningen men också för att kontrollera frågornas kvalité. Frågorna kan vara 

formulerade på så sätt att de blir förvirrande och kan behöva revideras (Merriam, 2009). 

Det har därför utförts två pilotintervjuer på telefon; pensionerad förrättningslantmätare och 

yrkesverksam mätningsingenjör medverkade. 

 

3.2. Intervjuer 

Metod för att besvara och diskutera studiens frågeställningar utgjordes av ett antal 

intervjuer, vilka genomfördes på telefon och spelades in. Varje intervju behandlade 15 

frågor. Intervjuerna var till sin form semistrukturerad med öppna och slutna frågor. 

Inledande frågor var av allmän karaktär och besvarade således med kortfattade svar. Längre 

fram i intervjun ställdes öppna frågor med utrymme för utvecklande och diskuterande svar. 

Kärnan i studien, som behandlar begreppet behövlig omfattning, behandlades genom att 

koncentrera ämnesområdet genom att ställa frågor från olika perspektiv, se bilaga 1 med 

frågor som använts. Intervjumetoden riktade sig till förrättningslantmätare och 
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mätningsingenjörer med några års erfarenhet av yrket. Detta för att de skulle i sin 

arbetsgång hanterat fler ärenden och kanske träffat på formuleringen behövlig omfattning 

i lagstiftningen. Intervjupersoner erbjöds att ta del av frågorna på förhand, vilket 

begränsade antal följdfrågor i denna studie. Kvaliteten i intervjufrågor har, utöver 

pilotstudien, säkerställts genom att diskutera innehållet med verksamhetschef Staffan 

Bylander i det statliga Lantmäteriet. Synpunkter från handledare Jesper Paasch har också 

tagits i beaktande och resulterat i mindre justeringar. 

 

Statliga och kommunala förrättningslantmätare och mätningsingenjörer ingick i studiens 

intervjumetod, vilket totat resulterade i elva intervjuer. Samtliga intervjuer har skett genom 

trepartssamtal vilket betyder att båda författarna samt intervjuobjektet pratat i var sin 

telefon. För att minimera störningsmoment genomfördes intervjuerna i ett stängt rum med 

båda författarna närvarande. Dock har endast en av författarna haft sin mikrofon aktiverad 

i syfte att undvika rundgång i samtalet. Programvara i en av telefonerna användes för att 

spela in samtalen så att informationen dokumenteras på bästa sätt och att den vid senare 

tillfälle kunde analyseras mer djupgående utan att innehållet i svar tappats bort. Ljudfilerna 

sparades ner i en gemensam mapp som endast studiens författare haft tillgång till. Antal 

intervjupersoner har tagits med hänsyn till en kompletterande enkätundersökning. Praktiska 

moment som den avsatta tiden för studiens genomförande och möjligheter att få fram 

lämpliga personer för intervju har också tagits i beaktande när uppskattning av antal 

intervjupersoner bedömdes. 

 

3.3. Enkätundersökning 

En kompletterande del i metoden har också varit en genomförd enkätundersökning. 

Deltagarna har valts utifrån vissa särskilda kriterier, se avsnittet om urval. Resultat från 

utförd enkätundersökning ska därför inte utgöra ett statistiskt underlag för en större 

population. Kommande analyser och slutledningar görs således inom ramen för 

urvalsgruppen. Syftet med enkäten var att besvara frågeställningarna i en större urvalskrets 

jämfört med intervjumetod. Enkät riktade sig till statliga och kommunala 

förrättningslantmätare samt mätningsingenjörer. Enkäten är ett webformulär med 16 st 

frågor, se bilaga 2. Verktyg som använts för att framställa enkät var Google forms. 
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3.4. Kombination av metoder 

En kombination av intervjumetod och enkätundersökning har utförts för att belysa ett 

särskilt fenomen från olika perspektiv och säkerställa en högre validitet, vilket Biggam 

(2008) menar är fördelaktigt i syfte att säkerställa tillförlitligheten i resultat när kvalitativa 

metoder tillämpas. En annan fördel med två valda metoder, utöver en pilotstudie, var att ett 

bristfälligt resultat i någon av metoderna inte förhindrade möjligheter att uppnå studiens 

syfte med tillfredställande resultat och diskussionsunderlag. 

 

3.5. Urval 

Beslut om gränsmarkering fattas av förrättningslantmätare med juridiska kunskaper och 

fältarbete utförs av mätningsingenjörer med mättekniska kunskaper. Ett urval har således 

gjorts bland förrättningslantmätare och mätningsingenjörer inom statliga och kommunala 

lantmäterikontor. Strategi för urval till intervju och enkät kan närmast liknas vid som 

Biggam (2008) benämner Quata-sampling. Fritt översatt till kvoturval. Biggam beskriver 

att urvalet är känsligt eftersom det inte går att generalisera på en större population. En 

detaljerad redogörelse för hur intervjupersoner samt deltagare till enkät valts beskrivs i 

följande steg: 

1) Kontaktperson Staffan Bylander, verksamhetsutvecklare inom det statliga 

Lantmäteriet, har inhämtat godkännande att kontakta personer att medverka i 

studien genom att ta kontakt med regionchefer, vilka i sin tur vidarebefordrat 

intervjufrågor och enkätformulär via mail till enhetschefer och funktionschefer.  

2) Arbetsgången i steg ett resulterade i en lista med landets 79 funktionschefer inom 

det statliga Lantmäteriet.  

3) En lista på kontaktuppgifter till landets 39 chefer i det kommunala Lantmäteriet 

erhölls också från Staffan Bylander.  

4) Ett slumpmässigt urval gjordes i gruppen statliga funktionschefer samt kommunala 

chefer med motiv att nå förrättningslantmätare och mätningsingenjörer med minst 

två års erfarenhet att medverka i intervju eller enkätundersökning. 
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5) 15 stycken kommunala chefer kontaktades via mail eller telefon. Funktionschefer 

och enhetschefer inom statliga Lantmäteriet kontaktades genom Staffan Bylander, 

totalt ca 20 stycken erhölls. 

6) Chefer från statliga och kommunala kontor förmedlade förrättningslantmätare och 

mätningsingenjörer att medverka i intervju eller enkätundersökning. 

7) Sammantaget gav urvalsprocessen 11 personer som intervjuades samt 36 stycken 

deltagare vilka besvarade enkätundersökning. 

Urvalet som metoderna baserades på, utfördes efter förutsättningar beskrivna i steg 1-7. 

Frågeställningar i studien behandlar lagstiftning om behövlig omfattning enligt FBL kap. 

4 § 27. Följaktligen har förrättningslantmätare i statlig och kommunal regi valts ut att 

medverka i metoderna. Mätningsingenjörer valdes eftersom den yrkesgruppen direkt utför 

fältarbete som innefattar gränsmarkering. Ett större antal förrättningslantmätare valdes 

jämfört med mätningsingenjörer eftersom studien fokuserar på frågeställningar som 

relateras till lagstiftning i Fastighetsbildningslagen. 

 

3.6. Bearbetning av data 

Material från intervjuer har spelats in och transkriberats, vilket utgör grunden för resultat. 

Obearbetat skriftligt material från genomförda intervjuer finns att tillgå på begäran. 

Transkribering i studien bearbetades med fokus på språkets innebörd. Material från 

intervjuer har sammanställts skriftligt genom att bibehålla innehållet från intervjusvar. 

Särskild vikt har lagts vid att återge intervjuade personers värderande beskrivningar av 

fenomen och begrepp. I den omfattning det varit möjligt har det transkriberade 

intervjumaterialet kondenserats och förtydligats i syfte att skapa en tydligare koppling till 

studiens frågeställningar. 

 

Etiska överväganden har beaktats och det finns således inga uppgifter om namn eller övriga 

personuppgifter i skriftligt material. Inspelat material har dessutom raderats efter 

färdigställd transkribering.  

 

Frågor i enkätundersökning har besvarats så långt det är möjligt med konkreta 
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svarsalternativ i syfte att presentera resultat från vald metod på ett överskådligt sätt. I frågor 

det ansetts nödvändigt fanns utrymme ge svar med egna ord.  Sammanställda diagram har 

gjorts automatiskt av verktyget Google forms. Viss data från enkätundersökning har 

bearbetats och sammanställts manuellt. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat som framkommit av valda metoder. Resultat av varje 

metod redovisas var för sig under respektive underrubrik. Inledningsvis presenteras resultat 

från pilotstudien. Därefter följer ett bearbetat resultat från genomförda telefonintervjuer. 

Avslutningsvis presenteras en samanställning av resultat från enkätundersökning. 

 

I. Hur påverkar yrkeserfarenhet med lantmäteriförrättningar förhållningssätt till 

behövlig omfattning av gränsmarkering? 

 Besvaras av fråga 1-4 i intervju. 

 Besvaras av fyra frågor i enkät. 

II. Hur gör Lantmäteriet en bedömning och tolkning av vad som är behövlig 

omfattning av gränsmarkering? 

 Besvaras av fråga 5- 8 i intervju. 

 Besvaras av tre frågor i enkät. 

III. Hur tillämpas gränsmarkering i behövlig omfattning? 

 Besvaras av fråga 6, 12 & 15 i intervju. 

 Besvaras av tre frågor i enkät. 

IV. Hur påverkar digitala gränskoordinater med juridisk rättsverkan synen på 

gränsmarkering? 

 Besvaras av fråga 9 - 11 & 13 - 14 i intervju. 

 Besvaras av tre frågor i enkät. 

 

4.1. Pilotstudie 

Två genomförda telefonintervjuer har gjorts i ett tidigt stadium med syfte att undersöka om 

frågorna är lämpliga med hänsyn till studiens målsättning och övergripande syfte. En första 

intervju, som genomförts med en pensionerad lantmätare, gav en indikation på att 

föreslagna frågor i intervjuformuläret är lämpliga för sitt ändamål. En andra intervju som 

genomförts med en verksam mätningsingenjör gav värdefulla kunskaper och infallsvinklar 

på fältarbete i samband med lantmäteriförrättning. Intervju med mätningsingenjör 

resulterade i mindre justeringar i studiens inledande del, som beskriver sambandet mellan 

gränsmarkering och en kvalitetssäker fastighetsbildning. Begreppet kvalitet från ett 
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rättssäkert perspektiv är således ett väsentligt inslag i denna studie. Frågor som behandlar 

ekonomiska vinster och tidsbesparande effekter på gränsmarkering är sekundärt, vilket 

framgick av intervjun med mätningsingenjören. Efter genomförda intervjuer är den 

sammanfattande bedömningen att intervjupersonerna tycker att studien är relevant och att 

frågorna har ett väsentligt innehåll. 

 

4.2. Intervjuer 

Resultat från genomförda intervjuer kategoriseras under fyra huvudkategorier vilka är; 

yrkeserfarenhet, bedömning och tolkning, tillämpning samt förändrat synsätt på gränser. 

De tre sistnämnda av dessa kategorier är uppdelade genom att svar från 

förrättningslantmätare och mätningsingenjörer separeras och redovisas under separata 

rubriker. En uppdelning har även skett om förrättningslantmätarna jobbar statligt eller 

kommunalt. Bakgrundsinformation om intervjupersoners yrkestitel och erfarenhet 

redovisas i sammanställd tabell 1. Frågor i intervju och enkätundersökning relateras till 

studiens frågeställningar. 

 

4.2.1. Yrkeserfarenhet 

Tabell 1 illustrerar intervjupersoners samlade erfarenhet i Lantmäteriet, yrkestitel samt 

deras nuvarande arbetsgivare; kommunalt eller statligt anställd. Intervjupersoner har 

tilldelats en begynnelsebokstav med motivet att presentera framkomna resultat anonymt. 
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Tabell 1: Allmän bakgrundsinformation om intervjuade personer. 

Person Erfarenhet Nuvarande yrkestitel Arbetsgivare Erfarenhet i fält*  

A 18 år Förrättningslantmätare Statligt anställd Stor erfarenhet 

B 11 år Förrättningslantmätare Statligt anställd Ganska mycket 

C 14 år Förrättningslantmätare Statligt anställd Stor erfarenhet 

D 13 år  Förrättningslantmätare Statligt anställd Ganska mycket 

E 15 år Förrättningslantmätare Kommunalt anställd Några år 

F 2 år Förrättningslantmätare Kommunalt anställd I 80 % av ärenden 

G 15 år Förrättningslantmätare Kommunalt anställd 10 år 

H  2 år Mätningsingenjör Statligt anställd 1 år 

I  15 år Mätningsingenjör Kommunalt anställd Stor erfarenhet 

J 4,5 år Mätningsingenjör Statligt anställd Stor erfarenhet 

K 33 år Mätningsingenjör Statligt anställd  Stor erfarenhet 

* Svar som intervjupersoner uppgett själva. Studiens författare har inte lagt någon värdering i 

uppkomna svar. 

 

4.2.2. Statliga förrättningslantmätares bedömning och tolkning 

Förrättningslantmätare A bedömer omfattning från fall till fall. Hur marken nyttjas av 

sakägare och fastighetens ändamål ligger till grund för bedömning och tolkning av behövlig 

omfattning. Till exempel är det viktigare med gränsmarkering på bostadsfastigheter jämfört 

med skogsfastigheter. Frågan diskuteras med jämna mellanrum, menar A. 

 

Förrättningslantmätare B poängterar att Fastighetsbildningskungörelsen reglerar behövlig 

omfattning. Handbok till mätningskungörelsen kommenteras också. Riktlinjer utgörs av 

interna styrdokument där det framgår att markeringar ska vara entydiga, kunna tolkas rätt 

och vara förståeliga för sakägare. Riktlinjerna anser B vara tydliga. Markens beskaffenhet 

avgör och det blir följaktligen färre markeringar i stadsmiljö. Det diskuteras i verksamheten 

och frågor som behandlas är bland annat hur markering mot andra gränser ska göras, menar 

B. 
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Förrättningslantmätare C beskriver att lagen inte är särskilt tydlig. Erfarenhet och en 

upplärd praktik som i sin tur baseras på mätningskungörelsen ligger till grund för 

bedömningar och tolkningar. Ändamål, varaktighet och rekonstruerbarhet framhålls. 

Ställningstagande ska framgå av fastighetsbildningsbeslutet och menar att det är ett kraftigt 

undantag att undvara markering. Viss inkonsekvens förekommer mellan yrkesverksamma, 

poängterar C. Diskussioner om behövlig omfattning förekommer löpande kollegialt i de 

enskilda fallen. Tidigare diskuterades även basnivåer med enhetligt arbetssätt. C beskriver 

en teknisk försämring sen basnivåer infördes eftersom det blev vanligare att stödja sig på 

naturliga gränser. Det fanns dessutom en önskan att påskynda handläggningstiderna, menar 

C. 

 

Förrättningslantmätare D gör en bedömning utifrån; varaktighet, rekonstruerbarhet samt 

lätt att känna igen. Kriterierna baseras på Handbok för enhetligt arbetssätt och beskrivs 

som relativt otydliga eftersom bedömningar baseras på enskilda fall och erfarenhet, menar 

D. Ett önskemål om fler rekommendationer när det är nödvändigt att markera samt när det 

kan undvaras framkommer i intervju. Handläggare gör olika bedömningar vilket kan 

förklaras genom en påverkan från exploatörer. Upplever inte att det diskuteras jättemycket 

om behövlig omfattning vid gränsmarkering. Har startats upp ett MBK-nätverk med 5-7 

mätningsingenjörer, där frågor om behövlig omfattning kan diskuteras. Det finns också en 

så kallad produktionsutjämning, vilket syftar till att arbeta med samma synsätt och undvika 

kulturkrockar. Förrättningslantmätare D gör bedömning av behövlig omfattning med 

hänsyn till sakägares nytta och behov. Belyser att man ska markera så mycket som möjligt. 

Situationer när det går att begränsa omfattningen och det följaktligen inte är lika väsentligt 

att markera är vid avstyckning mot gator. Desto viktigare att markera är det vid tvärgränser 

mot tomter, menar D. 

 

4.2.3. Kommunala förrättningslantmätares bedömning och tolkning 

Förrättningslantmätare E beskriver riktlinjer som innefattar när det är nödvändigt att 

markera samt när markering kan undvaras. En beskrivning av dokumentets innehåll med 

riktlinjer, som E minns det, är att markering ska undvikas om det går att förstå var gränsen 

går. Idag undviks markering om det finns tillräcklig ledning för att rekonstruera gräns, 

vilket sparar tid och pengar. De riktlinjer som finns beskrivs som halvtydliga. Individuell 
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bedömning betonas av förrättningslantmätare E. Kostnad tid och lämplighet styr 

omfattningen. Viktigast är att det ska gå att förstå var gränsen går. Om det inte är lätt att se 

var gränsen går, så blir det också svårt att hantera den på marken. Diskussioner förs på 

kontoret och brukar landa i att man markerar rätt så mycket ändå, menar E. 

 

Förrättningslantmätare F anser att ändamålet avgör den behövliga omfattningen. Den 

vanligaste förrättningen när gräns lämnas omarkerad är när kommunen breddar gator i 

detaljplansgenomförande. Frågan om gränsmarkeringars behövliga omfattning diskuteras 

inte jättemycket, lite från fall till fall. Inget man lyfter jättemycket, menar F.  

 

Förrättningslantmätare G menar att lagtexten är mer allmän. Översätta behövlig omfattning 

till kommunen G arbetar i, så är det mycket tätort och exploateringsområden. Fastigheter 

för bostadsändamål, vid skogslinjer och hästgårdar på landet bör markeras. 

Exploateringsfastigheter behöver inte markeras där det inte är någon konkurrerande 

markanvändning på båda sidor om fastigheten. Hyfsat tydliga riktlinjer, erfarenhet avgör. 

Bedömning görs utifrån hur marken skall användas och vikten av att se var gränsen går. 

Markering är i första hand för sakägarna. Det är inga problem att återskapa en gräns. Har 

en dialog med sakägare om tveksamhet råder. Diskussion baseras på från fall till fall som 

behandlas på avdelningsmöte, menar G.  

 

4.2.4. Mätningsingenjörers bedömning och tolkning 

Mätningsingenjören H arbetar efter riktlinjerna i Enhetligt arbetssätt som är ganska tydliga 

vad gäller utvisningar och rekonstruktion av markeringar. Praktisk grundkunskap erhålls 

genom att gå bredvid någon med större erfarenhet. I specialfall behöver Enhetligt arbetssätt 

repeteras. Erfarenhet är viktigt eftersom handbokens krav anses vara låg, enligt H. Olika 

synsätt och tradition finns på olika kontor, vilket skapar diskussion. H framhåller att 

sakägarna måste ha en tydlighet. Det är enkelt att mäta in omarkerade punkter och naturliga 

gränser som inte är beständiga över tiden. Frågor tas upp på möte mellan 

mätningsingenjörer någon gång i månaden, menar H. 
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Mätningsingenjör I har inga skrivna riktlinjer på kontoret, det bedöms mycket från 

erfarenhet och det markeras i den omfattningen att sakägare inte ska kunna missta var 

gränsen går. Tydlighet för sakägare är följaktligen det viktigaste. Har ett kommunbidrag 

som gör att det finns tid att göra ett ordentligt fältarbete, menar I. 

 

Mätningsingenjör J arbetar efter basnivåer som finns beskrivna i handbok Enhetligt 

arbetssätt vilket är ett styrande dokument, som är relativt tydliga. Det framgår till exempel 

att resultatet ska vara entydigt. Det ska inte gå att misstolkas. Berörda sakägare ska förstå 

vad man har gjort. J kollar först om det finns någon befintlig gräns som att utgå från. Om 

det inte går att markera på grund av att till exempel gränsen går i ett dike, så sätter man en 

punkt bredvid för att beskriva gränsen. I vissa vattendrag behöver man inte alltid markera. 

I regel måste man dock ändå mäta in läget för vattendraget med koordinater, eftersom det 

inte är säkert att det är bestående över tid. Bedömningar görs från fall till fall och det 

diskuteras i verksamheten. Vi får beställning från lantmätaren och de kan ha frågor om 

detta och vi har en dialog om vad som är lämpligt, menar J. 

 

Mätningsingenjör K markerar till 100 % om det behövs. Det finns ganska tydliga riktlinjer, 

men det är inte enligt FBL. Det finns ett styrdokument som heter Enhetligt arbetssätt. Ser 

till kunden när bedömning görs. Det är självklart att fastighetsägaren ska kunna se var 

gränsen går. Det är inga problem för mig. Markerar nio gånger av tio och den tionde gången 

är det därför det inte går att markera på grund av markens beskaffenhet, men då går det att 

rekonstruera på annat sätt. Anser att det är självklart att gränser markeras. Bedömningar 

görs ute i fält. Om till exempel ett vägservitut ska delas och gränsen går mitt i går det inte 

att markera i vägen. En punkt markeras istället vid sidan om vägen, menar K. 

 

4.2.5. Statliga förrättningslantmätares tillämpning 

Förrättningslantmätare A anser att Lantmäterimyndigheten uppfyller villkoret om behövlig 

omfattning. Gränser ska inte heller markeras mer än vad som behövs. Bedömning görs med 

hänsyn till fastighetsägarens behov av gränsmarkering. I samarbetet med 

mätningsingenjören diskuteras omfattning av gränsmarkering i samband med 

mätbeställning. Hur mycket som behöver markeras i fält ansvarar mätningsingenjören för, 

som har kontakt med sakägare. Överlag har A markerat i behövlig omfattning. 
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Förrättningslantmätare B anser att Lantmäterimyndigheten uppfyller villkoret om behövlig 

omfattning. Upplever inte att förrättningslantmätare och mätningsingenjörer har olika syn 

på hur gräns skall markeras. Oftast har gränser markerats i behövlig omfattning. Det ska 

göras ordentligt för att det ska kunna gå att fatta beslut, menar B. 

 

Förrättningslantmätare C anser att vi inte gör det till 100 % och menar att vi inte uppfyller 

villkoret i FBL 4:27 fullt ut. Det finns ett visst mått av felaktigheter. Bedömer att vi kanske 

gör det i 80 % av fallen. I sitt arbete har förrättningslantmätare C granskat 

förrättningsärenden som ett specialuppdrag och konstaterar att det inte alla gånger har 

markerats i behövlig omfattning. Samarbetet med mätningsingenjör sker ofta på distans. 

En erfaren mätningsingenjör kan göra en bra bedömning av vad som är behövlig 

omfattning. Svårigheter ligger vid beställning av ett mätjobb och veta i detalj hur det ser ut 

på plats. Förekommer vissa problem i kommunikationen, där förrättningslantmätaren inte 

varit nöjd. En tydligare återkoppling saknas där bland annat förrättningslantmätaren får 

förklarat varför gräns lämnas omarkerad, anser förrättningslantmätare C. Har verkat för att 

gräns har markerats i behövlig omfattning i de förrättningar C har varit delaktig i. För det 

mesta har det blivit tydligt och bra. Nämner några situationer där en bedömning gjorts att 

lämna gräns omarkerad till exempel diken och murar. Har i efterhand tänkt tanken att, där 

kanske det borde ha markerats. Tids- och kostnadsfaktorer kan ha spelat in i bedömningar 

i enskilda fall när markering av gräns inte ansetts nödvändigt. 

 

Förrättningslantmätare D anser att Lantmäterimyndigheten uppfyller villkoret om behövlig 

omfattning, vilket D grundar på sin erfarenhet i sitt arbete med tekniska frågor. får också 

en del frågor från andra kollegor, som ber om råd. De flesta överlåter nog bedömningen till 

mätningsingenjören, eftersom det oftast är på plats som det går att bedöma i vilken 

omfattning gränsmarkering ska göras. Ibland kan det vara svårt att markera, då gäller det 

att inte vara för bekväm och undvika att markera. Det normala är att mätningsingenjören är 

den som har mest kunskap för att göra en bedömning av hur mycket markering som krävs. 

I äldre förrättningar, då man ska reda ut vad som gäller idag har det framgått att det varit 

bristfälligt markerat. I detaljplanelagt område då är det inte lika viktigt om det markerats 

överallt. Tack vare SWEREF så är man inte lika orolig för att det inte ska gå att rekonstruera 
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gränsen. Det kan behövas lite tydligare riktlinjer för när man ska markera och när man kan 

undvara det, så att man inte tycker det är självklart att bara beskriva gränsen efter gränser i 

detaljplanen. Viktigt att ta ställning till om det behöver markeras, menar D. 

 

4.2.6. Kommunala förrättningslantmätares tillämpning 

Förrättningslantmätare E anser att det diskuteras från gång till annan och tror nog att det 

markeras i behövlig omfattning och där blir det mycket mindre markeringar. Någon gång 

kanske mätningsingenjören är av uppfattningen att man kan släppa att markera, men de är 

nog väldigt lika syn. E anser att det har markerats i behövlig omfattning i sina förrättningar. 

Undantag kan vara inne i stenstaden, men där går det inte att markera, är många hårdgjorda 

ytor. Vill undvika att slå sönder betongplattor. Det blir för stor skada, menar E. 

 

Förrättningslantmätare F tycker att det markeras i behövlig omfattning från 

Lantmäterimyndighetens perspektiv. Grundprincipen är att man ska markera och görs inte 

det ska det motivera varför. Så länge det görs en medveten bedömning om vad ska markeras 

eller inte och motiverar det i protokollet så har man uppfyllt sina villkor. Samarbetet med 

mätningsingenjör beskriver F innefattar beställning av fältarbetet av mätningsingenjörerna 

som åker ut. De gör det som de blir instruerade och ringer och frågar om det är något som 

ser konstigt ut på plats, till exempel om det är en rot eller ett stort berg i vägen. Är ganska 

informerad om varandras situation och behov. Avvikelser uppmärksammas kollegor 

emellan. Förrättningslantmätare F anser att markering i behövlig omfattning har uppfyllts 

i sina förrättningar. Det är standard att markera antingen innan fastighetsbildningsbeslutet 

tas eller direkt när allt annat är klart. Det är inte ovanligt att vid byggnation av parhus måste 

gräns justeras efteråt. Det kan hända att det markeras lite extra. Hellre det än tvärtom, menar 

F. 

 

Förrättningslantmätare G menar att villkoret är satt av oss själva internt. Det är förhållanden 

på orten som styr. Påvisar skillnader mot det statliga Lantmäteriet. Tycker inte att det ska 

slås ner rör i onödan. Samarbetet med mätningsingenjörer beskrivs med att det är ny 

generation på fältsidan. Många är under 35 år. Det sker en dialog, eftersom 

förrättningslantmätaren ansvarar för beslutet. Det finns en tendens sedan 

mätningsingenjören separerades från lantmätaren att mätningsingenjören vill ta så lite 
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beslut som möjligt. De vill också gärna att lantmätaren är med i fält, i alla fall här på 

kommunala sidan, och att förrättningslantmätaren bestämmer omfattningen av 

gränsmarkering. På frågan om förrättningslantmätare G har markerat i behövlig omfattning 

så är svaret att det finns vissa fall där man borde ha varit hårdare som förrättningslantmätare 

som till exempel stora exploateringsområden, där exploatören fortfarande äger marken 

efter avslutad förrättning. I stora drag har vi markerat bra. Det är mycket kultur i hur man 

gör. Frågan är viktig och det är viktigt att bestämma vilken policy som gäller eftersom det 

är en generationsväxling både på förrättningssidan och mätningsingenjörer, menar G. 

 

4.2.7. Mätningsingenjörs tillämpning 

Mätningsingenjör H tycker att de som mäter på kontoret förhåller sig till riktlinjerna som 

finns centralt ifrån när det gäller markering. Arbetar en del över enhetsgränser mot andra 

delar av landet och ser där lite skillnader. Där är det nog inte alltid man följer riktlinjerna, 

menar H som själv anser att egna kontoret gör lite mer än vad som egentligen ska göras. 

Vissa kontor kanske man gör precis på gränsen vad som behövs och en del enheter är mer 

noggranna än andra. Samarbetet fungerar bra, men kan bli olika syn på längre gränser på 

någon kilometer. Då kan förrättningslantmätaren vilja ha lite tätare markering. Annars litar 

de som oftast på att de markeras tillräckligt. Tycker att de har markerats i behövlig 

omfattning. Många använder sig av excentriska gränsmarkeringar, vilket är ett infekterat 

ämne, menar H och frågar sig om det är behövlig omfattning. 

 

Mätningsingenjör I tycker att de gör det som behövs. I gamla akter framgår det att 

markering har gjorts något lättvindigt. Nämner ett skräckexempel där kraftledning används 

som naturlig gräns. Framhåller att det i en sådan situation det är bra att mäta in några 

punkter och markera dessa. De flesta sakägare backar när de får klart för sig att det kostar 

extra att markera fler gränspunkter än vad som är tillräckligt från Lantmäteriets bedömning. 

I anser sig själv ha markerat gränser i tillräcklig omfattning. Inga besparingskrav eller 

liknande har förhindrat möjligheter att markera gränser i den omfattning som krävs, menar 

I. 
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Mätningsingenjör J anser att kraven uppfylls på egna kontoret. Markering sker på sådant 

vis att det framgår hur beslutet kommer att bli senare, ett synsätt som delas med 

förrättningslantmätare. Generellt undviks många brytpunkter, menar J. 

 

Mätningsingenjör K anser absolut att kravet uppfylls. Dock blir de yngre styrda av 

Enhetligt arbetssätt som inte är vattentätt. K ser det som en självklarhet att lantmätaren vill 

ha gränsen markerad så sakägaren kan se den. Markeringen är viktig då en koordinat måste 

relateras i något referenssystem vilka ofta byts ut med tiden. Många förlitar sig allt för ofta 

på GPS. Visar inte handlingarna något som går att rekonstruera måste det markeras. Från 

sin erfarenhet har kraven oftast uppfyllt om det har gått att påverka. Ibland övertygar dock 

exploatörer lantmätaren att undvika markering. Privatpersoner vill alltid ha markerat, men 

byggföretag kan vilja avvakta en stund. I dag sparas inte mätprotokoll på samma sätt som 

förr vilket försvårar senare markering. I dag presenteras koordinat med en noggrannhet på 

kanske två och en halv centimeter vilket är en sanning med modifikation. Ibland går det 

dock inte att markera exempelvis vid vägbygge och då måste ärendet bevakas och markeras 

senare. Då är förhoppningen att de som bygger använder de punkter de fått, menar K. 

 

4.2.8. Statliga förrättningslantmätares bild av förändrat synsätt på gränser 

Förrättningslantmätare A upplever förändringar från Lantmäterimyndighetens perspektiv 

eftersom det är lättare idag att återskapa en gräns med GPS. Sakägare kan dock tycka att 

terrängdetaljer är tillräckligt för att visa gränsen. De har en del synpunkter, men inte mer 

än förr. Lantmäteriet måste då styra upp och säkra noggrannheten genom att markera 

gränsen. Vad gäller DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är A av den uppfattningen 

ett sådant system skulle förhindra konflikt mellan gränskoordinat och markerings läge på 

marken. I dagsläget när det är oklarheter om koordinaten eller markeringen visar gränsens 

rätta läge, så kan en fastighetsbestämning behöva göras. Vid mätningsfel kan det dock bli 

helt tokigt om man skall gå på koordinaten, menar A. 

 

Förrättningslantmätare B har inte sett någon direkt förändring. Med bättre handledning har 

kraven tydliggjorts genom basnivåer. B har inte heller upplevt någon förändring från 

sakägares perspektiv. Det låter bättre än vad det är med DRK-koordinater med juridisk 

rättsverkan. Vi mäter in med väldigt hög noggrannhet, så vi har i princip det. Vi kan idag 
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återställa gränsmarkeringar utan några större problem vilket utförs genom särskild 

gränsutmärkning. Ser ingen direkt nackdel med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan, 

men det tillför inget extra. Man måste kunna se på marken var gränsen går. Det krävs bra 

utrustning som inte finns tillgängliga för fastighetsägare idag, menar B. 

 

Förrättningslantmätare C menar att införande av basnivåer har förändrat attityder till 

behovet av gränsmarkeringar, från verksamhetens perspektiv. I övrigt har det varierat över 

tiden. I vissa fall bättre i andra fall sämre. Hänger ihop med teknikutvecklingen. Fördelar 

med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är att det är kostnadseffektivt och rättsligt 

entydigt. Förhindrar motsägelser mellan markering och övriga handlingar på gränsens mått. 

Nackdelen är att det förlorar det förenklade sättet med att rekonstruera gränsen. Otydligare 

på marken var gränsen går. Förlorar förståelsekravet. Det vill säga det blir svårt att förstå 

var gränsen går. Behöver avancerad utrustning för att hitta gränsen. Vinner inte heller alla 

ekonomiska fördelar med systemet eftersom det ändå krävs någon form av fältarbete ändå, 

menar C. 

 

Förrättningslantmätare D kan se att teknikskiftet även har slagit igenom hos sakägare. De 

har tillgång till GPS och eftersom det finns tillgång till karttjänster på internet förekommer 

det att sakägare tycker att gränsmarkeringar är i vägen. Dock inga större protester från 

sakägares perspektiv. Gränsmarkering är ett väsentligt steg som fastighetsägarna väntar på. 

Ibland kan det uppstå funderingar om ett gränsmärke är flyttat, då har DRK-koordinater 

med juridisk rättsverkan en stor fördel. Problemet kan vara övergången, särskilt de rör och 

stenar som aldrig mätts in. Det kan också bli otydligt för sakägarna då många inte har 

positioneringsutrustning som krävs, menar D. 

 

4.2.9. Kommunala förrättningslantmätares bild av förändrat synsätt på gränser 

Förrättningslantmätare E förklarar att vi som jobbar med det tycker nog att de är lika viktigt 

som förr. Har inte upplevt någon större förändring hos sakägare heller. Den enda fördelen 

med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är nog att förrättningen blir billigare. 

Nackdelar består i att sammantaget blir det dyrare. Det går inte att stå med en GPS varje 

gång man ska leta gränsen. Det blir mindre konkret både för sakägare och Lantmätare. 

Varje gång man ska mäta ut gränsen kommer man få lite olikheter. Gör man nya 
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koordinatsystem och måste transformera kommer man kanske flytta koordinaterna lite. En 

del gränser är väldigt dåligt inmätta. Skulle man ha en jordkaka som flyttas så flyttar man 

ju gränsen, men dessa problem har man kanske inte i Sverige, menar E. 

 

Förrättningslantmätare F har inte upplevt någon förändring vare sig från 

Lantmäterimyndigheten eller från sakägares perspektiv. Tillägger att det kan bero på sin 

relativt korta erfarenhet. Fördelar med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är att det 

skulle spara tid och pengar både för sakägare och Lantmäterimyndigheten. Det blir ganska 

enkelt kanske, då man redan har koordinater på gränser ändå. Nackdelen består i 

osäkerheten när det blivit fel. Tillit sätts gärna till digitala system, men det är inte alltid det 

fungerar som det ska. Framförallt är det osäkert för sakägarna. De blir inte hjälpt av att bara 

få en X- och Y-koordinat, menar F. 

 

Förrättningslantmätare G upplever att det har skett en förändring, som det är svårt att svara 

på vad den beror på. Kanske att det beror på en ny generation. Som ny på 80-talet 

anammade jag den kultur som var och markerade efter vad man lärde sig. Fanns inget 

dokument om enhetligt arbetssätt. Det satt i väggarna hur man skulle göra. Fick lära sig att 

markera så mycket det bara gick. Idag skulle jag inte alls markera lika mycket som jag 

gjorde då. GNSS-mätning har förändrat synen på gränsmarkering. Från sakägares 

perspektiv har G inte upplevt lika stor förändring. Man tänker också på kostnader för sig 

själv och försöker få sakägare att ha vissa gränser omarkerade. Det går att påverka sakägare 

med att ställa ledande frågor som till exempel vi brukar markera såhär och såhär. Fördelar 

med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är att det går på ett helt annat sätt planera 

sitt arbete. Du kan göra arbete utan att åka ut och mäta. Fastighetsbildning i tätort skulle 

också bli mycket effektivare. Markeringen skulle få ännu mer underordnad betydelse, 

eftersom den skulle förlora rättsverkan om man genomförde detta fullt ut. Svårt att riktigt 

svara på, men man skulle minska omfattningen av markering samtidigt behöver sakägare 

ändå se sin gräns. Nackdelar med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är att 

allmänheten kommer fortfarande tro att befintliga gränsmarkeringar har juridisk 

rättsverkan trots att en närliggande koordinat visar den juridiskt gällande gränsen. 

Sammantaget är jag positiv till DRK-koordinater med juridisk rättsverkan, men det 

förutsätter att koordinaterna har hög noggrannhet. Förrättningsarbetet skulle flyta på bättre. 
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Skyndsam ärendehandläggning inom fastighetsbildning är viktigare än hög kvalitet på 

gränserna, menar G. 

 

4.2.10. Mätningsingenjörers bild av förändrat synsätt på gränser 

Mätningsingenjör H har jobbat för kort tid för att kunna uttala sig om ett eventuellt 

förändrat synsätt från Lantmäterimyndighetens och sakägares perspektiv. Fördelar med 

DRK-koordinater med juridisk rättsverkan skulle kunna vara att det blir billigare och 

snabbare. Nackdelar är att utan fysiska gränsmarkeringar blir det otydliga gränsdragningar. 

Tekniken hos sakägare är också för dålig idag, menar H. 

 

Mätningsingenjör I ser små förändringar i stadsmiljö nu jämfört med förr. Idag är det 

vanligare med koordinatsatta gränser, på grund av att man inte vill förstöra gatuplattor. I 

farliga områden har omfattningen av gränsmarkering också minskat på senare tid. Upplever 

inga förändringar hos vanliga villatomtsägare. Företag och industrier är något mer 

ointresserad av gränsmarkeringar idag än tidigare. Fördelar med DRK-koordinater med 

juridisk rättsverkan är att det blir billigare förrättningar. Kvaliteten i den digitala 

registerkartan är för dålig och medför för stora medelfel vilket beskrivs som en nackdel, 

menar I. 

 

Mätningsingenjör J har inte upplevt ett förändrat synsätt på kontoret angående attityder 

kring gränsmarkeringars omfattning. Har dock gått en kurs där det diskuterades möjligheter 

med att göra förrättningar utan att markera. Det fanns en vision och tanke om att inte 

markera, utifrån myndigheten central sett. Vid delning av ett skogsskifte markeras ungefär 

var 200-250 meter, lämpligt att markera med ett stödrör för att kunna rekonstruera gränsen. 

Fördel med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är att problem med att rör kan flytta 

på sig undviks. Är det koordinaten som gäller är det å andra sidan inget tvivel om var 

gränsen går. En nackdel är att om man inte har några fysiska gränsmarkeringar, så blir det 

väldigt svårt för sakägare att förstå var gränsen går. Sakägare har vanligen också för 

bristfälliga instrument för att hitta gränsen med tillräckligt hög noggrannhet. På stora 

skogsfastigheter kanske det inte är lika känsligt, men på mindre tomter får det betydelse. 

Tror överlag inte att det är bra om vi bara skulle ha digitala gränskoordinater och inga 

fysiska markeringar på marken, menar J. 
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Mätningsingenjör K poängterar att diskussioner har förts och det pågår fortfarande i 

Lantmäteriets verksamhet. Vad gäller förändrat synsätt för sakägare har K inte upplevt 

någon förändring. Tio gånger av tio vill de ha gränsen markerad. Den enda gången som det 

inte är nödvändigt med gränsmarkering är i ett tidigt skede i exploateringsområde. Mitt 

inne i stadsmiljö där man inte kan markera måste man lägga ut andra punkter som man kan 

rekonstruera. Sakägare har mycket synpunkter men är ibland styrda av detaljplanen. Annars 

kan de påverka och önska fler markeringar, men då kostar det extra. På frågan om fördelar 

med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan beskriver K situation i 

exploateringsområden. Kan man rekonstruera punkten med hjälp av andra mätpunkter, 

mått, polära vinklar eller andra längder då är det okej att lämna den omarkerad. Nackdelar 

med systemet beskriver K som att har man aldrig markerat kan det vara svårt för folk att 

förstå. Som det är idag har jag svårt att se några direkta fördelar med en sådan förändring. 

Markering vill folk alltid ha. Ett rör har man alltid sett och då vet man att gränsen är där. 

Om man istället har bara en koordinat, då har man ingen aning var den är, menar K. 

 

4.3. Enkätundersökning 

Sammanlagt inkom 36 st svar på enkätundersökningen, 20 st från SLM och 16 st KLM. 

Fördelningen av de som svarat framgår av figur 1. 

 
Figur 1: Andel som arbetar kommunalt respektive statligt. 

 

26 st av de som svarade var förrättningslantmätare, 8 st var mätningsingenjörer och en 

KML-chef. Procentuellt ser fördelningen ut som i figur 2. 
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Figur 2: Yrkestitel på de som besvarat enkäten. Annat är den KLM-chef som svarat på enkäten. 

 

 

4.3.1. Yrkeserfarenhet 

De svarande har arbetat mellan ett år och upp till cirka 35 år inom Lantmäteriet. Ett 

genomsnitt visar att yrkeserfarenheten är 13,7 år per deltagare. Det senaste året har de 

tillsammans genomfört ungefär 1400 stycken förrättningar som berör markering av gränser, 

vilket ger ett medelvärde strax under 40 förrättningar per person under det gångna året. Typ 

av förrättningar som deltagarna utför varierar från enkla ärenden till alla typer av 

förrättningar. 17 stycken använder ord som allt/alla, samtliga eller de flesta i sina svar om 

vilka typer av förrättningar de handlägger/arbetar med, 4 stycken anger 

normalförrättningar. 

Majoriteten av deltagarna svarar ja på frågan om det ingår i deras arbetsuppgifter att besluta 

om gränsmarkering. Endast en person har svarat nej. En person har svarat både ja och nej 

på frågan. 
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Figur 3: Andel och antal som beslutar om gränsmarkering. 
 

 

4.3.2. Bedömning och tolkning av behövlig omfattning 

19 stycken av deltagarna tycker att det är självklart i vilken omfattning en gräns skall 

markeras, medan 13 stycken inte tycker att det är självklart. Övriga fyra har valt att 

kommentera frågan enligt följande: 

 “I de normala fallen ja, vid nybyggnationer innan exploateringar/markarbeten är det något 

otydligt.” 

 “Ganska klart, men i många fall finns det utrymme att tänka på fler sätt än ett.” 

 “Oftast är det självklart.” 

 “Nej, det är inte alltid så självklart och hänger mycket på typ av fastighet, användning, etc. 

När det kommer till möjligheter till senare markering medför ju även det en 

behovsbedömning.” 

Procentuellt ser fördelningen ut som i figur 4. 
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Figur 4: Fördelning av andel som tycker att det är självklart i vilken omfattning gräns ska 

markeras. 
 

Antalet förrättningar de senaste 12 månaderna där deltagarna tycker att det varit svårt att 

bedöma omfattningen av gränsmarkeringar, varierar från 0 till 15. Sammanlagt anger 33 

stycken av deltagarna att ungefär 164 förrättningar varit svårbedömda, vilket ger ett snitt 

på strax under fem förrättningar per deltagare. De tre som inte angett ett antal har istället 

kommenterat följande i frågan: 

 “Jag tycker inte att det har varit svårt, men bedömningen har blivit olika från fall till fall. 

Säg att cirka 50 % åtminstone inneburit bedömning och alltså inte varit solklara från 

början.” 

 “Någon enstaka, använder helt enkelt naturliga gränser eller omarkerade punkter där det 

fungerar och är lämpligt. Stor skillnad beroende på om det är en villatomt eller till exempel 

en skogsförrättning.” 

 “Svårt och svårt. Allt beror ju på hur du som förrättningslantmätare tolkar in reglerna. Men 

med en pragmatisk inställning till exploateringsområden med vana exploatörer i 

"stadsmiljökaraktär" till en liten mer "det skall vara tydligt" till privata aktörer så man 

kanske måste ta sig en extra funderare kring 3-5st.” 

Den faktor som deltagarna angivit som en av de viktigaste vid en gränsmarkering är att det 

ska vara kvalitetssäkert från ett juridiskt perspektiv. 31 stycken av de tillfrågade anger detta 

som en av de tre viktigaste faktorerna. Att markeringen är beständig över tid är också en 

viktig faktor enligt 20 stycken av deltagarna. Däremot är det ingen som tycker att kostnaden 
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för Lantmäteriet och tillgången till kartor är en av de tre viktigaste faktorerna. Se figur 5 

för samtliga svar: 

Figur 5: Faktorer som ligger till grund för bedömning om behövlig omfattning.  

 

*Fullständiga svarsalternativ var “Typ av fastighet (jordbruksfastighet, skogsfastighet, 

bostadsfastighet osv..)” 

 

4.3.3. Tillämpning av behövlig omfattning 

Enkäten visar att det endast är tre stycken av de svarande som tycker att det är stora 

skillnader mellan olika förrättningslantmätare när det gäller tillämpningen av 

gränsmarkering i behövlig omfattning. Dock är det endast en som inte tycker att det skiljer 

sig något. Som figur 6 visar tycker de flesta, 32 st, tycker att att de kan vara lite men inte 

jättestora skillnader i tillämpningen beroende på vem som gör den. 

Figur 6: Skillnader mellan tillämpningen av behövlig omfattning vid gränsmarkering. 1 är håller 

inte alls med och 5 är håller med fullständigt. 
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Enkätdeltagarna är mycket överens om att tid och resurser inte är ett problem att på ett 

kvalitetssäkert sätt markera gränser, vid fastighetsbildning. Endast en av deltagarna tycker 

inte det. En av de som svarat ja har kommenterat följande via e-post: 

“Den frågan måste svaret alltid få bli ja på. Vi ska inte göra avkall på lagens och 

kvalitetens gränser för att vi inte anser oss ha tid eller resurser. Snarare tycker jag att 

frågan handlar om behov. Finns det fortfarande ett behov på samma sätt nu som förr? 

Nej, i ganska många fall gör det inte det. Tittar vi på privatpersoner anser jag 

fortfarande att det behovet kvarstår, men för företag, kommuner och myndigheter där 

tillgång till tillförlitliga instrument för att kunna ”utsätta” sin gräns med hjälp av 

koordinater är inte längre behovet lika stort. Alltså skulle man kunna se det som att 

exploateringsfastigheter, kommunala gator etc och en del 

industrifastigheter/kontorsfastigheter inte behöver markeras i samma omfattning idag 

och fortfarande hålla en hög kvalitet, eller ännu högre eftersom att ett rubbat rör lätt 

kan bli föremål för diskussion.” 

 

Hälften av de som svarat (18 stycken) håller fullständigt med i påståendet att gränser har 

markerats i behövlig omfattning under deras tid som yrkesverksam inom Lantmäteriet i de 

förrättningar som de själva varit delaktiga i. 15 stycken lutar starkt åt det hållet och övriga 

3 stycken håller varken med eller håller inte alls med. Ingen har svarat att de inte håller 

med, se figur 7. 

 

Figur 7: 1 är håller inte alls med och 5 är håller med fullständigt. 
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4.3.4. Förändrat synsätt på gränser 

Om man ser till förändringar över tiden så anser de flesta deltagarna att de själva inte ändrat 

sin syn hur de tillämpar gränsmarkering enligt formuleringen behövlig omfattning. Som 

figur 8 visar anser 25 stycken av deltagarna detta. 6 stycken svarar att de markerar gränser 

i större omfattning idag och 5 stycken att de markerar gränserna i mindre omfattning. 

Figur 8: Fördelning av hur många och hur stor andel som markerar mer, mindre eller oförändrat 

idag jämfört med förr. 
 

Över hälften av deltagarna i enkäten anser inte att det skett någon förändring under deras 

verksamma tid inom yrket, när det gäller Lantmäteriets attityd kring behovet av att markera 

gränser. 2 stycken tycker att gränsmarkeringar är viktigare idag och 13 stycken tycker att 

de idag är mindre viktigt. I figur 9 framgår också att 2 stycken har svarat vet ej på frågan. 

 
Figur 9: Förändringar i attityder från Lantmäterimyndighetens perspektiv. 

 

24 st av deltagarna tycker inte att sakägarnas attityd kring gränsmarkering har förändrats 

under deras verksamma tid. 5 stycken anser att sakägarna tycker markeringar är viktigare 

idag och 4 stycken anser att sakägarna tycker att gränser är mindre viktiga. Figur 10 visar 
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också att 4 stycken har svarat att de inte vet om sakägarnas attityd har förändrats. En 

deltagare har valt att kommentera frågan: 

“Angående frågan om sakägares behov av att få gränserna markerade så är 

mitt svar i förtydligande att för privatpersoner är behovet fortfarande 

detsamma. Det bråkas med grannar om gränsernas läge i parti och minut och 

för att förtydliga gränserna är markeringarna fortfarande en stor hjälp i den 

röran. För större aktörer anser jag inte att behovet är detsamma nu som förr.” 

 
Figur 10: Förändringar i attityder från sakägares perspektiv  

 

När det gäller digitala koordinater med juridisk rättsverkan går åsikterna isär. Största 

andelen tror dock att dessa mycket troligt kommer att komma att ersätta gränsmarkeringar 

i framtiden, dock endast 25 % av deltagarna, se figur 11. 

 
Figur 11: Hur många och hur stor andel som bedömer troligheten att ersätta gränsmarkeringar 

med gränskoordinater i framtiden. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metodval och resultat. Tyngdpunkten ligger på en analys av 

presenterat resultat. Skillnader, likheter och anmärkningsvärda delar i resultat från 

intervjuer och enkät återkopplas till de fyra frågeställningarna som studien baseras på. 

Jämförelser mellan svar från enkät och intervjuer diskuteras. 

 

5.1. Valda metoder 

En inledande pilotstudie gav värdefulla insikter i frågornas validitet. Felaktigheter i hur 

frågorna uppfattades kunde därför minimeras innan intervju genomfördes i en större 

urvalskrets. Intervjuer med semistrukturerade frågor gav tillfredställande svar utan att i 

större utsträckning använda följdfrågor. Ett tänkbart scenario är att frågor, vilka till sin 

karaktär är mer öppna, ger upphov till längre och utförligare svar. Fördel med designen på 

vald intervjumetod i denna studie var att ett tydligare resultat kunde presenteras med hänsyn 

till antal intervjupersoner. 

 

Kompletterande enkätundersökning medförde en begränsning avseende statiska 

generaliseringar. Vald metod har trots sitt innehåll resulterat i ett diskussionsunderlag med 

tydliga kopplingar till studiens frågeställningar. En systematisk hantering av urval i relation 

till den totala populationen skulle sannolikt förbättra tillförlitlighet i genomförd studie.  

 

5.2. Diskussion av resultat 

I följande avsnitt diskuteras framkomna resultat från intervjuer och enkät. Svar från 11 

intervjuer och 36 deltagare i enkät diskuteras och tolkas, vilka utgörs av 

förrättningslantmätare och mätningsingenjörer från SLM och KLM. 

 

5.2.1. Yrkeserfarenhet 

En klar majoritet av de förrättningslantmätare och mätningsingenjörer som deltagit i 

studien har arbetat länge inom yrket och har en stor praktisk erfarenhet av fältarbete. Av de 

36 deltagarna i enkätundersökningen är medelvärdet på yrkeserfarenhet 13,7 år. Den långa 

yrkeserfarenheten speglar svaren i övriga frågor, som är kopplade till bedömning, tolkning 
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och tillämpning av behövlig omfattning. Från många intervjuade förrättningslantmätare 

och mätningsingenjörer beskrivs ett kritiskt förhållningssätt till formuleringen behövlig 

omfattning. En förklaring till detta kan vara att yrkesverksamma med lång erfarenhet har 

reflekterat i stor utsträckning över problem som uppkommit på grund av en otydlig 

lagstiftning. I ett urval som karakteriseras av en kortare erfarenhet är sannolikheten hög att 

resultatet skulle skilja sig. I denna studie visar resultat från både intervjuer och enkät att en 

övervägande del har reflekterat över bedömningssituationer, som relateras till lagrummet 

om behövlig omfattning av gränsmarkering. Svar från fråga tre i intervjun ger inget större 

diskussionsunderlag, eftersom de flesta har uppgett att de arbetar med alla typer av 

förrättningar. 

 

5.2.2. Bedömning och tolkning av behövlig omfattning 

En central aspekt av genomförd studie har varit att undersöka formuleringen om behövlig 

omfattning i FBL 4 kap. 27 § från olika perspektiv. Bland tillfrågade statligt anställda 

förrättningslantmätare betonas att erfarenhet ligger till grund för bedömning och tolkning 

av begreppet behövlig omfattning. Förrättningslantmätare A kommenterar inte lagen 

uttryckligen utan hänvisar istället till sin erfarenhet i stor utsträckning. B relaterar sina 

bedömningar till fastighetsbildningskungörelsen. Förrättningslantmätare C poängterar att 

lagen är något otydlig. D hänvisar sina bedömningar till basnivåer i handboken. 

Sammantaget ges ingen entydig bild av hur tydliga de riktlinjerna som finns tillgängliga är. 

Sakägares behov, ändamålet och markens nyttjande är avgörande faktorer som 

framkommit.  

 

I gruppen kommunalt anställda förrättningslantmätare ges också en samlad bild av att den 

individuella erfarenheten ligger till grund för bedömningar och tolkningar av behövlig 

omfattning. Av de kommunala förrättningslantmätare som har intervjuats finns en 

uppfattning att riktlinjer för behövlig omfattning är relativt otydliga. 

 

Mätningsingenjörer är väl insatta i innehållet i handbok för Enhetligt arbetssätt. Även i 

denna yrkeskategori råder det viss tvekan om hur tydliga dessa riktlinjer är. En strävan 

finns ändå att följa de riktlinjer som finns. Fokus ligger på att se till sakägares behov och 

nytta. Ett konstaterade är att mätningsingenjörer ofta gör bedömningen att det är nödvändigt 
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att markera i stor omfattning. Till exempel menar mätningsingenjör att markering ska utförs 

till 100 % och att är självklart för fastighetsägare att se var gränsen går. 

 

Från genomförd enkätundersökning är det anmärkningsvärt att 36,1 % av de medverkande 

inte tycker att det är självklart i vilken omfattning en gräns skall markeras, se figur 4. Exakt 

vilka situationer som resultatet grundas på framgår är svårt att besvara, men baserat från 

resultat från intervjuer är en tänkbar förklaring att lagen inte är särskilt tydlig på den 

punkten. Särskilt förrättningslantmätare har framhållit att lagtexten är mer eller mindre 

otydlig och bedömningar grundar sig följaktligen på den egna erfarenheten. Den samlade 

synen baserat på intervjuade mätningsingenjörer är att de anser riktlinjerna tydligare 

jämfört med intervjuade förrättningslantmätare. En stor del i urvalsgruppen för intervjuer 

relaterar sin tolkning av behövlig omfattning till Handbok för Enhetligt arbetssätt. 

 

Värderingar och ställningstaganden från både förrättningslantmätare och 

mätningsingenjörer som direkt kan relateras till omfattning av gränsmarkering återspeglas 

i resultat från figur 5. Den enskilt viktigaste faktor som framkommer är således 

kvalitetsäkerhet från ett juridiskt perspektiv. Även faktorer som markens beskaffenhet och 

beständighet över tid påverkar bedömningen i stor utsträckning. Intervjupersoner har inte 

uttryckligen beskrivit rättssäkerhet som en avgörande faktor. Det är ändå ett rimligt 

antagande att i huvudsak förrättningslantmätare har bedömt problemet utifrån ett juridiskt 

förhållningssätt. 

 

5.2.3. Tillämpning av behövlig omfattning 

En tillämpning av behövlig omfattning analyseras lämpligen genom att utreda i vilken 

utsträckning Lantmäterimyndigheten uppfyller villkoret om behövlig omfattning. Statligt 

anställda förrättningslantmätare A framhåller att tillämpning baseras på fastighetsägares 

behov av gränsmarkering. Med utgångspunkt från A konstateras att villkoret om behövlig 

omfattning uppfylls av Lantmäterimyndigheten. En intressant jämförelse med 

förrättningslantmätare C visar att svaret inte är lika självklart. C menar att det inte görs fullt 

ut. Vid en ungefärlig uppskattning bedömer C att villkoret om behövlig omfattning har 

uppnåtts i ca 80 % av fallen. Åsikterna går isär bland intervjuade förrättningslantmätare. A 

menar att gränser inte ska markeras mer än vad som behövs medan B poängterar att det 
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skall markeras ordentligt. Utifrån vad förrättningslantmätare C anser verkar skillnader i 

tillämpning uttrycka sig i praktiska situationer, där det är svårt att markera. Citat C: ”Då 

gäller det att inte vara för bekväm och undvika att markera ” 

 

Kommunala förrättningslantmätare anser överlag att villkoret uppfylls. Vissa regionala 

skillnader förekommer som har med förhållanden på orten att göra. Förrättningslantmätare 

G menar till exempel att villkoret är satt internt. I detta fall arbetar förrättningslantmätare 

G mycket i stora exploateringsområden, vilket får till följd av att blir det andra faktorer att 

ta hänsyn till i frågan om gränsmarkering. Beskrivna situation i exploateringsområden 

identifierar tydliga problem med den praktiska tillämpningen av gränsmarkering. Resultat 

visar att exploatörer kan förhindra Lantmäterimyndigheten att uppnå kravet på behövlig 

omfattning. 

 

Utifrån mätningsingenjörers beskrivningar kan det konstateras att de huvudsakligen har 

markerat i tillräcklig omfattning. En del anser att det markerats mer än vad som är 

behövligt, vilket relateras till en uppfattning om att allmänna riktlinjer inte alltid uppfylls. 

Mätningsingenjör I anser att det finns problem med excentrisk markering, vilket beskrivs 

som ett infekterat ämne. Excentrisk markering visar att det finns problem med att uppfylla 

kravet på behövlig omfattning i sådana situationer.  

 

En infallsvinkel på tillämpning av gränsmarkeringens behövliga omfattning är att fundera 

på vilken beslutsfattande roll mätningsingenjörer respektive förrättningslantmätare har. En 

observation är att näst intill samtliga deltagare, 97,2 %, från enkätundersökningen uppger 

att de beslutar om gränsmarkering, se figur 3. Från figur 2 utläses att 25 % utgörs av 

mätningsingenjörer, vilket visar att inte bara är förrättningslantmätare som beslutar om 

gränsmarkering. En förklaring kan vara att mätningsingenjörer har besvarat frågan med 

avsikt på den praktiska tillämpningen och inte behandlat frågan från ett fastighetsjuridiskt 

perspektiv. En annan förklaring är att mätningsingenjörer de facto anser sig besluta om 

gränsmarkering. Oavsett hur frågan har tolkats framgår det av resultatet att även 

mätningsingenjörer i högsta grad är involverade i den beslutsfattande delen i fältarbete med 

gränsmarkering.  
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Av intervjuade statligt och kommunalt anställda förrättningslantmätare framgår att 

tillämpning av behövlig omfattning sker i nära samarbete med mätningsingenjörer. Den 

samlade bilden utgörs av att det är mätningsingenjörer som avgör hur mycket som skall 

markeras eftersom de har kunskap, erfarenhet och mycket kontakt med sakägare. De 

intervjuade mätningsingenjörerna åsikter om samarbetet med förrättningslantmätare 

beskrivs huvudsakligen med att mätningsingenjören ansvarar för en stor del av den 

arbetsprocessen. 

 

Utifrån resultat av enkät så är faktorerna tid och resurser, från Lantmäterimyndighetens 

perspektiv, onekligen något som inte påverkar omfattningen av gränsmarkering. När 

deltagarna i enkät ombetts att utvärdera sitt eget arbete framgår det att en övervägande del 

anser sig själva markerat i behövlig omfattning, se figur 7. Följaktligen finns det goda 

förutsättningar för en fortsatt rättssäker fastighetsbildning. 

 

5.2.4. Förändrat synsätt 

I en diskussion om förändrat synsätt på gränser finns det två intressanta spår att följa. En 

del handlar om att titta på hur sakägare och förrättningslantmätare upplever behovet av 

gränsmarkering idag jämfört med förr. Ett annat led i diskussionen handlar om att blicka 

framåt och betrakta hur DRK-koordinater med juridisk rättsverkan kommer att påverka 

bedömning, tolkning och tillämpning av fysiska gränsmarkeringar i framtiden.  

 

När statligt anställda förrättningslantmätare ombetts att besvara frågor om eventuella 

förändringar, så går åsikterna något isär. Huvudsakligen identifieras förändringar i 

teknikutvecklingen inom positionsbestämning. Även synen på basnivåer ges som en 

förklaring till ett förändrat synsätt på gränsmarkeringar, vilket två statliga 

förrättningslantmätare poängterar.  

 

Övervägande del av kommunala förrättningslantmätare ser ingen förändring vare sig hos 

sakägare eller från Lantmäterimyndighetens perspektiv. Kommunalt anställda 

förrättningslantmätare G uppger dock att det skett en förändring, som det är svårt att svara 
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på vad det beror på. Den enskilda förrättningslantmätare spekulerar i att det troligtvis har 

att göra med en generationsväxling. 

 

Intervjuade mätningsingenjör ser överlag inte någon större förändring. Ett förändrat synsätt 

kan dock observeras som visar sig i exploateringsområden, vilket K poängterar. Även 

mätningsingenjör I har upplevt mindre förändringar över tid i stadsmiljö. Ett 

anmärkningsvärt resultat av förändringar framkommer av enkäten där 36,1 % upplever en 

attitydförändring från Lantmäteriets perspektiv, se figur 9. Resultatet ger ett motiv till att 

analysera vikten av gränsmarkerings betydelse idag. Resultat från enkät ger en uppfattning 

om att den praktiska omfattningen av gränsmarkering i huvudsak är oförändrad, se figur 8. 

 

Frågeställning IV om förändrat synsätt på gränsmarkering har också undersökts genom att 

söka svar på vilka fördelar respektive nackdelar det finns med DRK-koordinater med 

juridisk rättsverkan. Kopplingen är något otydlig, men det ger ändå en idé om hur begreppet 

behövlig omfattning av gränsmarkering kommer att behandlas i framtiden. Svar från 

intervjupersoner indikerar att idag överväger nackdelarna de potentiella fördelarna med 

systemet. En tveksam bild av positiva aspekter lyfts fram av förrättningslantmätare och 

mätningsingenjörer som innefattar spekulationer om att förrättningar skulle bli enklare och 

billigare. Förrättningslantmätare G beskriver en något mer positiv bild av DRK-koordinater 

med juridisk rättsverkan genom att framhäva att det förberedande planeringsarbetet skulle 

underlättas samt att fastighetsbildning i tätort skulle effektiviseras. Nackdelar framkomna 

i intervjuer innefattar att det skulle kräva avancerad teknisk utrustning av sakägare. En 

beskriven nackdel kopplas dessutom till kravet på förståelse, vilket C påpekar. Dåligt 

inmätta gränser påverkar möjligheter till att övergå till DRK-koordinater, vilket bland annat 

framhålls av förrättningslantmätare E. Den samlade bilden från förrättningslantmätare av 

införande av DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är att i dagens läge överväger inte 

fördelarna de nackdelar som kan uppkomma. Positiva aspekter som lyfts fram är 

kostnadseffektivitet, rättslig entydighet, samt att en konflikt mellan gränskoordinat och 

markeringens läge undviks. I förlängningen skulle det sannolikt minska antalet 

fastighetsbestämningar. Nackdelarna med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan 

utgörs av problem med mätningsfel, otydlighet på marken och den bristfälliga tekniska 

utrustning som finns idag.  
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Mätningsingenjörer anser att kostnadseffektivitet är en fördel. Även arbeten i 

exploateringsområden kan underlättas med DRK-koordinater med juridisk rättsverkan. 

Registerkartans kvalitet, dagens teknik och otydlighet för sakägare är en samlad 

beskrivning av mätningsingenjörers syn på nackdelar beträffande DRK-koordinater med 

juridisk rättsverkan. Resultat från enkäten visar en svag positiv inställning till en övergång 

från fysiska gränsmarkeringar till DRK-koordinater med juridisk rättsverkan, se figur 11. 
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6. Slutsatser 
Slutsatser redovisas under respektive frågeställning. 

 

Frågeställning I: Hur påverkar yrkeserfarenhet med lantmäteriförrättningar 

förhållningssätt till behövlig omfattning av gränsmarkering? 

Erfarenhet av handläggning och praktiskt fältarbete är avgörande faktorer i bedömning, 

tolkning och tillämpning av behövlig omfattning av gränsmarkering. Någon större skillnad 

mellan hur statligt respektive kommunalt anställda förrättningslantmätare förhåller sig till 

problemet föreligger inte. En viss skillnad finns, som har att göra med markens nyttjande 

att göra. Kommunala förrättningslantmätare har uppgett i intervju att de arbetar mycket i 

exploateringsområden. Lantmäteriförrättning i de områdena skiljer sig mycket från 

landsbygd, inte minst i förfarandet med gränsmarkering. Exploatörer vill vanligen undvika 

att fastighetsgränser markeras på grund av markens nyttjande, eftersom gränsmarkeringar 

stör byggnadsprocessen. Problem med att gränsmarkering måste undvaras i 

exploateringsområden har uppmärksammats i studien. För förrättningslantmätaren innebär 

detta i praktiken att ärendet måste bevakas och markering måste i vissa fall utföras efter 

lantmäteriförrättnings avslutande.  

 

Frågeställning II: Hur gör Lantmäteriet en bedömning och tolkning av vad som är 

behövlig omfattning av gränsmarkering? 

Slutsatser som framgår av genomförd studie, visar att bedömning och tolkning hos statligt 

och kommunalt anställda förrättningslantmätare samt mätningsingenjörer baseras på 

Lantmäteriets handböcker. Handbok enhetligt arbetssätt innehåller ett dokument med 

basnivå för fältarbete, som både förrättningslantmätare och mätningsingenjörer är väl 

förtrogna med.  

 

Frågeställning III: Hur tillämpas gränsmarkering i behövlig omfattning? 

Mätningsingenjören har stort inflytande på omfattning av gränsmarkering. Det beskrivs 

från intervjuade förrättningslantmätare och mätningsingenjörer att mätningsingenjören i 

praktiken fattar beslut om behövlig omfattning av gränsmarkering. Resultat från enkät 

bekräftar den bilden. Samarbetet mellan förrättningslantmätare och mätningsingenjörer 
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fungerar väl, eftersom mätningsingeören vanligen har kunskap och erfarenhet för att göra 

korrekta bedömningar. 

 

Frågeställning IV: Hur påverkar digitala gränskoordinater med juridisk rättsverkan 

synen på gränsmarkering? 

Den samlade bilden av DRK-koordinater med juridisk rättsverkan är att det finns både 

fördelar och nackdelar med ett sådant system. I dagsläget överväger nackdelarna och det är 

osannolikt att fastighetsgränser inom den närmaste tiden kan ersätta fysiska 

gränsmarkeringar på marken. Något större förändrat synsätt på gränsmarkering på grund 

av DRK-koordinater med juridisk rättsverkan visar inte studien. Gränsmarkering är en 

väsentlig del i arbetet med att verka för en rättssäker fastighetsbildning. 

 

6.1. Framtida forskning 

Förslag till framtida studier som framkommit efter genomförd studie är: 

 

 Analysera vilken påverkan exploatörer har på gränsmarkering. Som denna studie 

visar är det många förrättningslantmätare och mätningsingenjörer som låter sig 

influeras av exploatörers påtryckningar i markeringen av gränser. Hur 

rättssäkerheten påverkas är väsentligt att undersöka. 

 

 Behövlig omfattning kan undersökas från sakägares perspektiv. En studie från 

fastighetsägarens synvinkel skulle komplettera forskning inom ämnesområdet. 

 

 Upprepa studien i större skala och göra statiska generaliseringar i en större 

population skulle vara ett värdefullt komplement till denna studie. En sådan 

omfattande studie om gränsmarkering i behövlig omfattning skulle dock kräva tid 

och resurser från Lantmäteriet. 
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 Vanligen markeras gränser på skogsfastigheter med hänsyn till brytpunkter och 

siktlinjer. En idé är att studera större skogsfastigheter och mäta avstånd mellan 

gränsmarkeringar och bedöma om det utförts i behövlig omfattning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

1.  Hur länge har du arbetat som förrättningslantmätare? 
 
2. Arbetar du på ett kommunalt eller ett statligt lantmäterikontor? 
 
3. Vilken/vilka typer av förrättningar handlägger du? 
 
4. Vilken erfarenhet har du av gränsmarkering i fält? 
 
5. Lagstiftaren uttrycker att gräns skall märkas ut i behövlig omfattning, FBL 

4:27. Vilka riktlinjer har du för att bedöma vad som är behövlig omfattning 
vid gränsmarkering? Hur tydliga är dessa riktlinjer? 

 
6. Anser du att Lantmäterimyndigheten uppfyller villkoret om behövlig 

omfattning? Hur är det på ditt kontor? 
 
7. Hur gör du en bedömning av vad som är behövlig omfattning av markering 

av gränser? Vilken/vilka faktorer är avgörande för omfattningen av 
gränsmarkering? 

 
8. Diskuteras frågan om gränsmarkeringars omfattning i verksamheten? 
 
9. Från Lantmäterimyndighetens perspektiv, har du upplevt någon förändring 

under din verksamma tid som förrättningslantmätare när det gäller attityder 
till behovet av gränsmarkeringar? 

 
10. Från sakägares perspektiv, har du upplevt någon förändring under din 

verksamma tid som förrättningslantmätare när det gäller attityder till 
behovet av gränsmarkeringar? 

 
11. Upplever du att sakägare har mycket synpunkter på behovet av markering 

av gränser? 
 
12. Hur ser samarbetet ut med mätningsingenjören när det gäller 

gränsmarkeringar? Vad är deras syn på saken? 
 
13. Vilka fördelar ser du med digitala gränskoordinater med juridisk rättsverkan? 
 
14. Vilka nackdelar ser du med digitala gränskoordinater med juridisk 

rättsverkan? 
 

15. I din erfarenhet som förrättningslantmätare tycker du överlag att gränser har 

markerats i behövlig omfattning i de förrättningar du varit delaktig i? Ge gärna 

exempel.  



 

 

Bilaga 2 - Enkätfrågor 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


