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Förrättningslantmätaren 
= tjänsteman vid statlig eller kommunal
lantmäterimyndighet

• Utredare

• Medlare

• Teknisk expert

• Värderare

• Beslutsfattare

• Registrerare

Inga privata lantmätare

Vem bestämmer? 



1 statlig
lantmäteri-
myndighet

(Lantmäteriet) 

2 regioner
~50 lokalkontor

39 
kommunala
lantmäteri-

myndigheter

Sveriges lantmäterimyndigheter 



Lantmäteriet

The Swedish mapping, cadastral and land registration authority

Division Geodata

Förvaltar Fastighets-
registret
(*Matrikkel &
Grunnbok*)
Kartverk

Division 
Fastighetsbildning

Utför förrättningar och 
registrerar resultaten
(*oppmåling, jordskifte, 
grensetvister & 
matrikkelføring*)

Division 
Fastighets-
inskrivning

Registrerar ägarbyten, 
inteckningar och 
avtalsrättigheter 
(*tinglysing*)

Tjänsteexport 
Internationellt arbete, främst biståndsprojekt



Förrättningsprocessen (fastighetsbildning)

Ansökan Sammanträde

Beslut
(*vedtak*)

Besvärstid 
(*ankefrist*)

Offentligt 
resultat

Utredning, 
kontakter

Fältarbete, 
karta

• Fastigheter och 
ägare som berörs

• Samråd med 
Länsstyrelsen etc.

• Yrkanden
• Information och diskussion
• Juridisk prövning 
• Förslag till beslut

• Efter laga kraft:
Registrering i 
Fastighetsregistret

• Fastighetsbildnings-
• Tillträdes-
• Ersättnings-
• Kostnadsfördelnings-

Mark- och
miljödomstolen



Förrättningskarta Digitala registerkartan



Dokumentationen – viktiga bevis för framtiden

Protokoll

– Beskriver förrättningens gång

• Ansökan och yrkanden

• Sammanträden

• Utredningar

• Värderingar

– Innehåller alla beslut och skälen
till dessa

Förrättningskartan

– Beskriver åtgärden grafiskt och 
numeriskt (koordinater, 
längdmått etc.)

Beskrivning

– Beskriver åtgärden i ord, 
fastighet för fastighet 



Förrättningskartan

• Storskalig karta, ofta 1:1000

• Juridiskt bindande dokument 
om fastighetsgränser (beskrivning 
av gränsmärken, koordinater etc.)

• De flesta sådana kartor och 
andra förrättningsdokument är 
skannade och sparade i det 
digitala arkivet ”Arken”



Digitala registerkartan  
- en ungefärlig översiktskarta

• Ursprungligen digitaliserad utifrån småskaliga papperskartor 
(ekonomiska kartan i skala 1:10 000)

• Fastighetsgränser med varierande lägesnoggrannhet: 
centimeter till tiotals meter 

• Gränserna är inte juridiskt 
bindande

• Topografiska detaljer är
generellt korrekta

• Stort användningsområde i 
samhället



Fastighetsbestämning 

Förrättningsåtgärd med tillämpning av

materiella regler om gränser i Jordabalken (1972)

Ca 1000 ärenden/år:

• Oklara fastighetsgränser, ofta i samband 
med annan åtgärd (avstyckning etc.)

• Tvistiga fastighetsgränser = grannfejder

• Övrigt: klargörande om servituts omfång, 
markområdes tillhörighet till fastighet etc.

I vissa fall finns möjlighet för fastighetsägarna 
att enas om mindre gränsjusteringar, som då 
beslutas av lantmäterimyndigheten



Urminnes hävd enligt 1732 års Jordabalk är inte längre tillämplig

Gränshävd, som omfattas av en övergångsbestämmelse från 
1972, är fortfarande teoretiskt möjlig men svår att bevisa:

• 20 års oklandrad hävd senast 1971 av en del av en 
intilliggande fastighet

• baserad på en överenskommelse om flyttad gräns
= en övergång av äganderätten till området

Slutsats: Gränser ligger i princip fast, enligt fastighetsbildnings-
beslutet eller ett ev. senare fastighetsbestämningsbeslut

Hävdeinstitut
– i princip överspelade för gränser



• Fler och fler aktörer i samhället ställer krav 
på korrekta (och öppna) geodata

• Utvecklingen går mot omfattande 
digitalisering och även viss automatisering 
av myndigheters verksamhet

2008: Doktorsavhandling med konsekvens-
analyser av några olika svenska 
”systemalternativ” där koordinater skulle 
vara juridiskt bindande för gränser: 
På gränsen till framtiden – Möjligheter till 
koordinatbestämda fastighetsgränser

LMV-rapport 2008:2, se http://www.lantmateriet.se/sv/Om-

Lantmateriet/diariet-och-informationsredovisning/rapporter/2006-
2012/

Idag: Frågan diskuteras i olika sammanhang, 
men inga förslag har hittills presenterats

Vad blir juridiskt bindande i framtiden?

http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/diariet-och-informationsredovisning/rapporter/2006-2012/

