
FASTIGHETSGRÄNSERNAS 
LÄGESNOGGRANNHET
STRATEGISK INRIKTNING



INDEX
 Inledning

 Uppdraget
 Strategisk inriktning - vad innebär det?
 Fastighetsgränsen i sitt sammanhang; avgränsning och fördjupning
 Nyttor

 Strategisk inriktning
 Säkert, snabbt, tillgängligt
 Sammanställning i tabell 

 Utåtblick och framåtblick
 Vår omvärld
 Nästa steg?



UPPDRAGET:

Strategisk inriktning för Lantmäteriets långsiktiga arbete med att förbättra 
lägesnoggrannhet för gränserna i registerkartan.

Visa vägen
Vara ett stöd för ställningstaganden

Kvalitetsarbete idag, exempel:
Kvalitetsutveckling fastighet, geometri
Avtal rörande registerkartan (DRK-avtal) 
Samverkan Skogsstyrelsen
Rätta Kartan
Mäta och följa upp kvalitet



STRATEGISK INRIKTNING

 Konkretiserar vägen till visionen (vad vill vi uppnå) 
 Visar på en önskad förflyttning 
 För att uppnå ett effektivt, proaktivt arbetssätt med helhetssyn
 Realiseras genom att brytas ner i prioriterade aktiviteter (hur uppnår vi).

Koppling mot övriga strategier såsom geodatastrategi, digitaliseringsstrategi 



FASTIGHETSGRÄNSEN I SITT SAMMANHANG 

Uppdraget avser fastighetsgränsens redovisning/ lägesnoggrannhet såsom den 
hanteras digitalt! Även gräns samfällighet. Notera att fastighetsgräns kan sammanfalla 
med andra gränser, ex riksgräns, län, kommun, detaljplan och allmänt vatten.



NYTTOR

KVALITET OCH DIGITALISERING: Betydelsen av korrekthet/  bättre 
lägesnoggrannhet på fastighetsgränserna i registerkartan är stor 
och ökar hela tiden. 
En ökad korrekthet – en förutsättning för att möjliggöra 
användning av informationen i digitala tjänster; t.ex. i en digital 
detaljplan eller översiktsplan. 
Förändring sker också vad gäller användare av informationen 
och användningsmönster – behov av att leva upp till 
behovsbilden i samhället med avseende på lägesnoggrannhet för 
fastighetsgränser.



SAMHÄLLSNYTTOR
Bättre lägesnoggrannhet på fastighetsgränser i form av god digital 
information ger nytta i form av att (exempel):
- Stödja beslutsfattande (tillförlitlig digital information)
- Ge positiv effekt kopplat till hållbar utveckling, (bättre lägesnoggrannhet) 
- Ge större säkerhet (färre tvister) 
- Förenkla för berörda (informationen möjlig att använda i digitala tjänster, 
snabbare hantering) 

God digital information om fastighetsgränser ger tillsammans med annan 
information möjlighet till ytterligare analyser, förståelse och värdefulla insikter 
kopplat till utveckling och förvaltning.
- T. ex. avseende säkra rättigheter och restriktioner kopplat till markens 
användning, vattenförvaltning, att kunna förutse och mildra effekt av 
klimatförändringar, att hantera efterverkningar av exempelvis en skogsbrand.
- Informationen utgör i sig en delmängd i ett antal s.k. ekosystem för olika sektorer, 
återfinns i olika processer (infrastruktur, jord- och skogsbruk, etc. ). Är ofta en 
grundläggande informationsmängd.
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FASTIGHETSGRÄNSERNAS LÄGESNOGGRANNHET -VAD VI VILL UPPNÅ? 

Säker och tillförlitlig digital information om fastighetsgränser. 
Bättre precision avseende läge

Effektivare processer och effektivare användning av informationen i olika 
samhällsbärande processer. 
Möjliggöra fortsatt digitalisering, användning i olika former av automatiserade 
processer. 

Leva upp till förväntningar, behov kopplat till samhällsutveckling, processer och 
användning. 
Tydlig och tillgänglig information kring fastighetsgräns och dess kvalitet. 

säker, tillförlitlig, bättre precision

effektivare, möjliggörande

kundorienterat, tydligt, tillgängligt, kommunicerat

Säkert

Snabbt

Tillgängligt

1

2

3



Fastighetsgränsen har stor betydelse i samhället och för 
markens användning. 

Fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet stödjer digital 
transformation och ett hållbart samhälle.

Strategisk inriktning: Säkert, snabbt och tillgängligt



Fastighetsgränsen har stor betydelse  i samhället och för markens användning. 

Fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet stödjer digital transformation och ett hållbart samhälle.

Strategisk inriktning: Säkert, snabbt och tillgängligt

Strategiska 
fokus-
områden

Kvalitetslyft
Lyfta informationens kvalitet så att den stödjer digital transformation 
och ett hållbart samhälle. 

Rättsverkande koordinater
Förbereda inför ett ev. införande av 
rättsverkande koordinater och de möjligheter ett 
sådant skifte ger.

Vad vill vi 
uppnå?

Bättre lägesnoggrannhet på fastighetsgränserna. (säkert)
 Säker och tillförlitlig digital information om fastighetsgränser.  (säkert)
Möjliggöra fortsatt digitalisering, användning i automatiserade processer. 

(snabbt, tillgängligt)
Effektivare processer och effektivare användning av informationen i olika 

samhällsbärande processer. (snabbt)
Leva upp till förväntningar, behov kopplat till samhällsutveckling, processer 

och användning. (tillgängligt)
Tydlig och tillgänglig information kring fastighetsgräns och dess kvalitet. 

(tillgängligt)

 Se tabellen till vänster
 Ett förberedande arbete inför ett ev. införande av 

rättsverkande koordinater (koppling mot 
lagutvecklingsinitiativ). 



Fastighetsgränsen har stor betydelse i samhället och för markens användning. 

Fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet stödjer digital transformation och ett hållbart samhälle.

Strategisk inriktning: Säkert, snabbt och tillgängligt

Strategiska 
fokus-
områden

Kvalitetslyft
Lyfta informationens kvalitet så att den stödjer digital transformation och ett 
hållbart samhälle. 

Rättsverkande koordinater
Förbereda inför ett ev. införande av 
rättsverkande koordinater och de 
möjligheter ett sådant skifte ger.

Hur uppnår 
vi detta?

Kvalitetsmärkt digital information om fastighetsgränser (enligt satta parametrar/ 
specifikation).  (säkert)

Kvalitetssäkrad information till nivå som stödjer digital transformation (säkert, snabbt) 
Kvalitetssäkrad information till den nivå att gränspunkt har sådan noggrannhet att 

den kan sägas vara förberedd för att användas som rättsverkande koordinat (säkert, 
snabbt) 

Tillgängliggjord, publicerad information om kvalitet (tillgängligt)
Ta fram en analys för att beskriva nytta, kostnader, konsekvenser av bättre 

lägesnoggrannhet
Innovation/ piloter (deltagande kopplat mot innovation)

 Fortsätta se på möjligheter att samla in information från annan huvudman (ex. Skogsnäringen).
 Ev. genomföra en pilot kring crowdsourcing?
 Se på möjligheter att använda ny teknik som AI kopplat till arbetet med att förbereda punkter?
 Ev. se på en fortsättning av studie kring användning av laserdata för att identifiera och ajourhålla information? 
 Genomföra innovationsseminarium kring digital fastighet, digitala gränser – vad innebär detta?

Omvärldsbevakning (deltagande kopplat mot omvärldsbevakning)

Aktivt deltagande i lagutvecklingsinitiativ
Ta fram en analys för att beskriva nytta, 

kostnader, konsekvenser av rättsverkande 
koordinater

Innovation/ piloter (deltagande)
Omvärldsbevakning (deltagande)
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OMVÄRLD 
• Agenda 2030 

Smarta och Hållbara processer
Digitalisering och ny teknik

Information om fastighetsgräns inklusive dess lägesnoggrannhet är en grundbult 
i en mängd processer och central för ett flertal ekosystem. Exempelvis för: 
- Klimat och miljö
- Mark och vattenförvaltning
- Samhällsbyggnad
- Kulturmiljö
- Kris och beredskap
- Näringar
- Bank och finans
- Den enskilde

Smart landsbygd



HANDLINGSPLAN
 Konkretisera inriktningen i form av handlingsplan. 

I planen beskrivs och paketeras ett antal aktiviteter. 

 Som utgångspunkt används tabellen, strategisk inriktning.

 Dessutom används material från bl.a. tidigare intervjuer, pågående 
aktiviteter och omvärldsbevakning som inspel för handlingsplanen.



TACK!


