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II 
 

SAMMANFATTNING 

 

Arbetet har skett i form av litteraturstudie och undersökningsarbete, samt dialoger 

och samtal med sakkunniga inom de berörda områdena. Uppgiften var att undersöka 

vilka rättsliga konsekvenser kvalitetsbrister i registerkartan kan medföra. För att 

hitta och jämföra gjorda skadeståndsanspråk har samtliga skadeståndsanspråk 

inkomna till Lantmäteriets huvudkontor i Gävle studerats.  

Kvalitetsbristerna som uppkommit på olika sätt är av skiftande karaktär och 

omfattning. Dessa brister i kvaliteten är Lantmäteriet väl medvetna om och det sker 

ett löpande arbete med att rätta till dessa fel och brister. Trots arbetet med att 

förbättra karta och register sker skador som på ett eller annat sätt är kopplade till 

dessa. Rättelse- och kompletteringsärenden i den allmänna delen av 

fastighetsregistret är som med skadeståndsanspråken styrda i lag, framför allt 

fastighetsbildningslagen och skadeståndslagen. Emellertid är 

fastighetsbildningslagen i många avseende att betrakta som en ramlag vilket ger 

handläggaren av inkomna ärenden en stor frihet att själv bestämma åtgärd. Detta har 

föranlett att det inom organisationen finns en osäkerhet om i vilka situationer fel får, 

kan och ska rättas till. Framförallt då det misstänks att någon kan lida skada av den 

vidtagna rättelsen. Samtidigt gör Lantmäteriet gällande att uppgifter registrerade i 

den allmänna textdelen och presenterade i registerkartan, är utan rättsverkan. Har 

den skadelidna följaktligen förlitat sig på uppgifter från fastighetsregistrets allmänna 

del saknas det enligt Lantmäteriet ett orsakssamband mellan vållandet och själva 

skadan. I förlängningen innebär det att de som riktat ett skadeståndsanspråk mot 

Lantmäteriet kommer att bli utan ersättning såtillvida skadan härrör till den 

allmänna delen i fastighetsregistret. Så är dock inte alltid fallet.  

Av resultatet kan det konstateras att det inom organisationen behövs klarare direktiv 

berörande när, om och hur rättelser och kompletteringar i fastighetsregistrets 

allmänna del ska företas. Detta kommer sig av att dessa ärenden idag bedöms olika 

och i vissa fall även felaktigt varvid en enhetlig hantering borde eftersträvas. Inte 

bara för den anställda, utan även för enskilde som begär att en rättelse ska företas. 

Det krävs även en tydligare redovisning från Lantmäteriets sida vilken kvalitet 

fastighetsregistrets allmänna del har samtidigt som det måste börja framgå vilka 

uppgifter Lantmäteriet svarar för. Vilka rättsliga konsekvenser kvalitetsbrister 

medför kräver vidare undersökning.  



III 
 

ABSTRACT 

 

The method for this paper has mainly been literature study and contact with people 

within the field of work. The main objective was to investigate what kind of legal 

consequences the deficiencies of quality in the cadastral index map could result in.  

The shortcomings of the real property register have different origins and appear in 

varying kind of ways. Lantmäteriet is well aware of these shortcomings and putts a 

great deal of work into trying to secure the quality of the system. Although all the 

work that has been put down trying to improve the quality of the `cadastral index 

map´, the lack of quality sometimes leads to detriment for a real estate owner. The 

conclusion of this thesis is that the legal consequence needs further investigation. 

Regarding the emendation and completion of the quality in the `cadastral index map´ 

Lantmäteriet needs to produce better instructions so that people gets the same kind 

of service, regarding witch office the turn to with there requests.   
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Kapitel 1 
 

INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
I fastighetsregistret ingår den digitala registerkartan som Lantmäteriet förvaltar. 

Denna innehåller information om fastighetsindelning, rättigheter, bestämmelser och 

planer. Grunden till registerkartans fastighetsindelning bygger på de gamla 

ekonomiska kartorna som bland annat genom dåtidens produktionsmetoder och 

arbetssätt har en varierande kvalitet. Men brister i kvaliteten kan och har även 

uppkommit på senare tid. Den skiftande kvaliteten i den digitala registerkartan är 

Lantmäteriet väl medvetna om, och genom erfarenheter och olika 

kvalitetshöjningsprojekt har även kunskap om vilka typer av kvalitetsbrister kartan 

innehåller i olika geografiska områden förvärvats.  

Dessa kvalitetsbrister föranleder stundtals skadeståndsanspråk då någon anser sig 

ha lidigt skada av uppgifter hämtade från registerkartan och som ej varit korrekta. 

Alternativt att krav på rättelser och kompletteringar inkommer utan att någon yrkan 

på skadestånd väcks.  Inom Lantmäteriet finns idag en osäkerhet rörande hur dessa 

typer av ärenden ska bedömas och hanteras. Ett av problemen är att Lantmäteriet 

friskriver sig från ansvar, samtidigt som det i lag är klargjort att fel och brister ska 

rättas upp. Emellertid har skadestånd betalats ut och rättelseärenden av samma 

karaktär har både vidtagits och avslagits varvid frågan om vilka rättsliga 

konsekvenser som följer av kvalitetsbrister i registerkartan har lyfts.  

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att belysa vilka följder kvalitetsbrister i 

registerkartan kan komma att medföra. Som ett led i detta undersöks de lagar som 

styr vilka åtgärder som kan, ska och får vidtas vid upptäckt, och eventuellt förfång till 

följd av kvalitetsbrister. Genom att belysa rättsläget för fastighetsregistrets allmänna 

del ur en kvalitetsmässig synpunkt skall nedanstående frågeställningar besvaras: 

 Vad garanterar Lantmäteriet för kvalitet i den digitala registerkartan och 

fastighetsregistrets allmänna textdel? 

 Vad svarar Lantmäteriet för gällande innehållet i den digitala registerkartan 

och fastighetsregistrets allmänna textdel? 

 Finns det ett uniformt arbetssätt som används vid anspråks- och 

rättelseärenden inkomna till lantmäterikontoren?  
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1.3 Avgränsning 
Föreliggande arbete tar upp de kvalitetsbrister uppdagade i den digitala 

registerkartan och kommer därmed indirekt även vara gällande för 

fastighetsregistrets allmänna textdel. Fastighetsregistrets övriga delar kommer 

endast att nämnas för att ge läsaren en översiktlig bild över hur Lantmäteriets 

fastighetsregister är uppbyggt.  

I frågan om hur fel och brister har uppkommit kommer enbart de kartproduktioner 

som ligger till grund för uppbyggnaden av GDB-Alfa att beröras. Vad gäller olika typer 

av kvalitetsbrister kommer företrädesvis kvalitetsbrister härrörande till 

fastighetsgränsernas geometri och lägesnoggrannhet att beröras. Emellertid kommer 

termen kvalitet, fel och brister även att innefatta innehållsmässig kvalitet.  

Utveckling sker fortlöpande på många håll inom Lantmäteriet. Bland annat inom 

området för handläggningsstöd. För närvarande utvecklar Lantmäteriet ett nytt 

handläggningssystem benämnt FRANS som beräknas tas i drift år 2013. Detta system 

och eventuellt andra utvecklingsprojekt kommer inte behandlas i detta arbete då 

syftet är att belysa dagens läge.  

Skador och fel som sker mot avtalskunder av registerkartan eller allmänna textdelen 

lämnas här år sidan. Detsamma gäller eventuella preskriptionstider.  

1.4 Metod 
I det föreliggande arbetet redovisas undersökt material som ansetts vara relevant för 

arbetet. Av det presenterade materialet kommer slutsatser att presenteras, men det 

betyder inte att andra genom samma material kan komma att dra andra slutsatser än 

de presenterade.  

Arbetet har företrädesvis genomförts i form av en litteraturstudie. Relevant material 

har analyserats och redovisats med syfte att undersöka vilka konsekvenser 

kvalitetsbrister härrörande till fastighetsregistrets allmänna del kan komma att 

medföra. För att inhämta information och upplysningar har även personlig kontakt 

tagits med relevanta personer inom Lantmäteriet.  

I avsnittet rörande kvaliteten i registerkartan har undersökningsarbete genomförts. 

Detta har skett genom att jämföra registerkartans redovisning mot 

förrättningshandlingarna för enstaka fastigheter inom områden för de olika 

kartproduktionsområdena. Information rörande kvaliteten har även insamlats 

genom skrivet material, och då främst material från ALBIN-projektet.  

För att belysa den juridiska situationen i ämnet har det svenska regelsystemet, 

tillsammans med förarbeten och lagkommentarer presenterats. Ett problem har vart 

bristen på anspråk mot Lantmäteriet som har prövats av högre instans.  

För att finna de anspråk mot Lantmäteriet som gjorts har material erhållen av 

Elisabeth Herder på Lantmäteriet använts. Anspråk rörande den digitala 
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registerkartan och fastighetsregistrets allmänna del har sonderats ut från det 

erhållna materialet varefter några av de besluten tagna beställts från Gävle för att ta 

reda på vad som yrkats och vad som föranledde utfallen i respektive ärende.  

1.5 Disposition  
Kapitel 1, Inledning, presenteras arbetets bakgrund, syfte, avgränsningar, metoder 

och disposition.   

    I kapitel 2, Fastighetsregistret, introduceras fastighetsregistret och dess 

uppbyggnad med en övergripande förklaring om registerkartans syfte och innehåll. 

Kapitlet avslutas med en kort redogörelse om vem som använder registerkartan och 

deras generella kvalitetskrav.  

    Kapitel 3, Registerkartans kvalitet, redogör kortfattat om de kvalitetsbrister som 

finns i registerkartan och några orsaker till detta.   

    Kapitel 4, Rättsfigurer, omfattar en redogörelse över hur fastighetsregistret kom att 

se ut som det gör idag samt en redovisning över det svenska regelsystem som styr 

fastighetsregistrets allmänna del.   

    I kapitel 5, Lantmäteriets ansvar, behandlas ansvaret att rätta och ersätta skador 

som uppkommer genom kvalitetsbrister. Som ett led i det utreds begreppet 

myndighetsutövning och huruvida den digitala registerkartan kan anses utgöra 

maktbefogenhet över enskild.   

    I kapitel 6, Anspråk, redogörs för några av de skadeståndsanspråk som är riktade 

mot Lantmäteriet där yrkan grundar sig på skador uppkomna genom fel eller brister i 

fastighetsregistrets allmänna del. Vidare behandlas rättelser och kompletteringar 

med ändamål att tydliggöra för några av de situationer där det sker.   

   Kapitel 7, Slutsatser & Diskussion, redogör avslutningsvis för slutsatser, 

diskussioner samt fortsatta studier.  
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Kapitel 2 
 

FASTIGHETSREGISTRET 

2.1 Allmänt 
Fastighetsregistret utgörs av fem delar med fastighetsanknuten information. Dessa 

delar består av en allmän del, inskrivningsdel, adressdel, byggnadsdel samt en 

taxerings-uppgiftsdel. Registret kan även innehålla annan information om den har 

samband med någon av registrets andra delar, emellertid ska tilläggsinformationen 

hållas skiljd från registrets övriga delar.1 

Den allmänna delen är Sveriges officiella register över landets indelning i fastigheter 

och samfälligheter2 och består av två huvuddelar, textdel och registerkarta. Textdelen 

innehåller förutom information om fastigheters och samfälligheters 

registerbeteckning uppgifter rörande koordinater för dessa, tillkomstdatum, areal, 

servitutsförhållande, delaktighet i gemensamhetsanläggningar, planer och 

bestämmelser samt kvarter. Inskrivningsdelen innehåller information som rör 

ägarförhållanden och rättigheter för fastigheten, såsom lagfart, tomträttsuppgifter, 

köpeskilling, inteckningar, anteckningar och tidigare ägare. Adressdelen innehåller 

belägenhetsadresser för fastigheterna. Byggnadsdelen är kopplad till flera av de 

andra delarna i fastighetsregistret men är den del som enskilt innehåller uppgifter 

om byggnader som inrymmer lokaler, industrier, bostäder etc. Till taxeringsdelen 

hämtas varje år uppgifter från Skatteverket om taxerings- och värderingsuppgifter 

rörande mark och byggnader för fastigheterna.3   

Även om det är Lantmäteriet som är ytterst ansvariga för de registrerade uppgifterna 

i fastighetsregistrets allmänna del, är innehållet i den allmänna delen styrd utav flera 

samverkande processer utanför Lantmäteriets kontroll. Exempelvis är Lantmäteriet 

beroende av att från kommun och länsstyrelse få uppgifter rörande planer och 

bestämmelser. Detta innebär att om det ingående materialet som registreras är 

bristfälligt så kan det leda till följdfel nästa gång materialet används genom att de nya 

besluten grundar sig på ett bristfälligt underlag.4  

2.2 Registerkartan 

Registerkartans uppgift är att visuellt och grafiskt redogöra för information lagrad i 

fastighetsregistret. Kartpresentationen kan ske med ett urval av olika kombinationer 

av registerinformation, samt övrig information som hjälper användaren att orientera 

sig i kartbilden.  

                                                           
1 19 kap. 3 § FBL 
2 Lantmäteriet, Fastighetsregistret - Allmänna delen/Textdel – Presentation [Internet] 
3 Julstad, Barbro,  s.55-ff 
4 LMV, Registerkartan - grundläggande teori 
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Förordningen om fastighetsregister, redogör för vilken information som 

registerkartan skall redovisa. Bland annat skall gränser och beteckningar för 

fastigheter redovisas samt servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar, 

ledningsrätter, vägrätter, planer m.m. Även indelning i län, kommuner, socknar m.m. 

ska redovisas.5  

Steget att sluta föra analog registerkarta, till att börja med ajourhållning av 

fastighetsindelningen digitalt, togs av varje enskild Lantmäterimyndighet6. Men för 

att få börja använda digitala registerkartan var varje lantmäterimyndighet tvungna 

att ansöka om tillstånd hos Lantmäteriverket7. Detta då det fanns ett antal generella 

krav vilka var tvungna att vara uppfyllda innan övergång fick ske. Kraven rörde 

karthanteringen med utgångspunkterna att tillgängligheten inte fick komma att 

försämras i jämförelse med tidigare analogt förda karta. Detta yttrade sig bland annat 

genom att varje lantmäterikontor var tvunget till att ha utrustning så att allmänheten 

skulle kunna betrakta och göra utdrag ur den digitala registerkartan. Eftersom den 

digitala registerkartan var nyproducerad ställdes även krav på att aktualiteten och 

fullständigheten skulle uppfylla samma standard som för den tidigare analogt förda 

kartan. Vidare fanns det ett övergripande krav på att varje enskilt kartobjekt skulle 

vara kvalitetsmärkt, dvs. kunna härledas till dess ursprung. I realiteten innebar det 

att detaljernas ursprungsuppgifter fanns i en så kallad kvalitetspärm för att senare 

digitaliseras.8 

Det var genom att den analoga registerkartan slutade föras som den digitala 

registerkartan, tillsammans med fastighetsregistrets allmänna textdel, blev det 

officiella registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter9. Det är 

emellertid möjligt att föra registerkartan analogt än idag. I så fall ingår den analoga 

registerkartan definitionsmässigt inte i fastighetsregistret utan hör till detta10. 

Digitaliseringen kom att medföra att tillgängligheten förbättrades avsevärt, vilket 

kom att ställa allt högre krav på ajourhållning och uppdatering. Som en följd av det 

började Lantmäteriet år 2004 att skriva in i sin författningssamling att om ny 

information införs i textdelen skall den även vara införd i registerkartan senast två 

dagar efter det att textdelen uppdaterats, såvida inga särskilda omständigheter 

föreligger.11 

                                                           
5 37 § Förordningen om fastighetsregister, SFS 2000:308 
6 LMV Handbok DRK, Kap. 2.2.1. 
7 År 2008 kom sedermera landets lantmäterimyndigheter och Lantmäteriverket att bli 
samlade till en myndighet under namnet Lantmäteriet. 
8 LMV, Handbok DRK – Kap. 2.2-ff 
9 Lantmäteriet, Fastighetsregistret - Allmänna delen/Textdel – Presentation [Internet] 
10 Prop 1999/2000:39 s.66 
11 Till 39 § LMVFS 2004:1   
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Bild 1. Utdrag ur registerkartan12  

Många företag och myndigheter använder registerkartan i verksamheten vilket 

ställer höga krav på tillgängligheten. Genom Lantmäteriets lagringsdatabas 

Geodatabank-alfa (GDB-Alfa) möjliggörs det att användare oberoende av varandra 

kan ta ut material samtidigt som ny data kan föras in och gammal data kan 

uppdateras och underhållas. Grundtanken med GDB-Alfa är att den ska kunna 

hantera stora mängder data samtidigt som den ska kunna hantera många användare 

samtidigt och ha god tillgänglighet med hög säkerhet. GDB-Alfa underhålls centralt 

genom Lantmäteriet eller via kommunala lantmäterier via systemet Bryggan. Idag 

lagras fastigheternas geometri och information i separata system där 

identitetssättning sker manuellt mellan systemen. Detta kan dock leda till 

motsägelser mellan de olika systemen.13 

2.2.1 Vem använder registerkartan? 

Den digitala registerkartan tillsammans med fastighetsregistrets övriga delar 

används flitigt av aktörer på alla kanter i samhället. Förutom Lantmäteriet är flera 

statliga myndigheter, tillsammans med privata aktörer beroende av 

fastighetsregistret i sin verksamhet.  

Följande grupper av användare kan i vida drag sägas ha användning av 

registerkartan med följande användningsområden14: 

 Lantmäteriet – fastighetsbildning, arkivutredning. 

 Kommunala förvaltningar – exploatering, planering. 

 Statliga verk – infrastruktursplanering, GIS-analyser. 

                                                           
12 Hämtad från Lantmäteriets kartprogram AutoKa-Vy. 
13 LMV, Registerkartan – Grundläggande teori s.6-26 
14 Andreasson, Kristin (Lund 2008)  s.26 
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 Statliga bolag – skogsbruk, fastighetsförvaltning. 

 Privata företag – bygg- och infrastrukturprojekt, fastighetsmäkleri, skogsbruk 

m.m. 

 Enskilda fastighetsägare – sökväg till fastighetsregistrets textdel, orientering i 

grannskapet. 

Inom vissa av ovannämnda verksamheter och användningsområden kan det fordras 

att uppgifter, vilka inte är knutna till registreringsinformation krävs. Många 

användare av fastighetsregistret bearbetar och samkör därmed registerinnehållet 

med andras eller egna databaser för att informationen sedan ska kunna användas för 

det önskade ändamålet. Exempel på detta är kommuner vid statistikproduktion, 

planering av äldreomsorg, barnomsorg, bygglovshantering, miljö- och hälsoskydd 

m.m. Men även inom privat verksamhet är det vanligt att informationen från 

fastighetsregistret hämtas för att sedan användas gemensamt med andra databaser. 

Skogsbolagen med alla sina medlemmar och många fastigheter är en verksamhet där 

detta sker kontinuerligt.15 Skogsbolagen har även börjat använda sig allt mer av 

registerkartan sedan användandet av GPS och maskinstyrning blivit mer vanligt i 

produktionen.   

Det är inte bara vid infrastruktursatsningar och planläggning som statliga 

verksamheter utöver Lantmäteriet är i behov av ett väl fungerande fastighetsregister. 

Kronofogdemyndigheten och Skatteverket är två exempel på verksamheter där 

fastighetsregistret medför ett ovärderligt hjälpmedel. Vid sidan av de statliga 

myndigheterna är kreditinstituten en av de större privata kunderna av 

fastighetsregistret, som likt fastighetsmäklare och försäkringsbolag använder 

registret för att undersöka hur fastigheten är belastat med inteckningar samt dess 

ägarförhållande och taxeringsinformation. Privatpersoner har även de börjat 

använda sig utav fastighetsregistret i allt större utsträckning. Det är framförallt ny 

teknik som gjort registret mer lättillgängligt och användarvänligt16. Generellt kan 

man säga att digitaliseringen och uppbyggnaden av databaserna under mitten av 

1990-talet har medfört att fastighetsregistret tillsammans med registerkartan blivit 

mer lättillgängligt och fått ett bredare användningsområde. Inte minst tackvare den 

senaste tidens teknikutveckling som revolutionerat användningen av 

registerinformationen. 

Av den tidigare gjorda undersökningen Kundbild av DRK-kvalitet  har det 

konstaterats att kraven och behoven på registerkartans kvalitet varierar. Exempelvis 

efterfrågar fler el- och skogsbolag att registerkartan har en hög kvalitet vad gäller 

aktualitet och fullständighet, medan gränsers lägesnoggrannhet har prioriterats lägre 

av dessa aktörer. Kommuner och statliga organisationer hade i undersökningen 

skilda krav på kvaliteten. Många delar av nämnda verksamheter ställde höga krav 

                                                           
15 Prop. 1999/2000:39 s.65-ff 
16 Andreasson, K. s.26  
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både på registerkartans lägesnoggrannhet och aktualitet, medan andra delar av 

samma organisation, framför allt vid vissa typer av analyser och planeringar endast 

erfordrade en måttlig kvalitet. Privata företag och personer menas ha nytta av 

registerkartans information för någon enstaka fastighet. Registerkartan används då 

främst som ett orienteringshjälpmedel för att komma in i registrets övriga delar, där 

normal fallet är att det ”efterfrågas en enkel översikt av vilka fastigheter som omger 

en viss fastighet i syfte att jämföra uppgifter om köpeskilling, taxeringsvärde etc.”17 

 

 

 

 

                                                           
17 Ibid. s.26-27 
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Kapitel 3 
 

REGISTERKARTANS KVALITET 
 

3.1 Allmänt 
Med kvaliteten menas i detta kapitel den geometriska lägesnoggrannheten för 

fastighetsgränser, det vill säga hur rätt fastigheternas gränser redovisas på 

registerkartan mot dess rätta läge i verkligheten.  

 

Registerkartans kvalitet varierar kraftigt. Från mycket hög noggrannhet som framför 

allt uppenbarar sig i tätorter, till stora avvikelser från gränsernas rätta läge på 

framförallt landsbygden. Även redovisningen av fastigheternas utformning och 

utbredning kan vara felaktiga. Förenklat är anledningen till registerkartans 

varierande kvalitet att produktions- och ajourhållningsmetoden har sett olika ut 

under årens lopp. Detta tillsammans med att de sista årens teknikutveckling har 

medfört att de äldre produktionsmetodernas resultat ej klarar av de kvalitetskrav 

dagens aktörer ställer på registerkartan.  

Lantmäteriet är väl medvetna om registerkartans kvalitetsbrister varvid alla detaljer 

som lagras i `GDB-Alfa´ innehåller en kvalitetsmärkning som anger detaljens  

medelfel i millimeter. Dock är det på landsbygden vanligt att medelfelen är generellt 

satta varvid gränsens korrekta lägesmedelfel ej kan utrönas. Även uppgifter om hur 

gränsen är tillskapad ska lagras med uppgifter om mätningens ändamål och vilken 

mätteknik som använts. Tanken är att tillvarata de punkter med högst 

lägesnoggrannhet och låta de styra vid fortsatt arbete, varvid databasens kvalitet 

successivt kommer förbättras. Angivna medelfel ska även förhindra att materialet 

används på fel sätt18. 

3.2 Framställning av ekonomiska kartor 

Merparten av landsbygdens fastighetsredovisning i dagens digitala registerkarta 

bygger på de ekonomiska kartorna som upprättades under den så kallade 

”gränssättningstiden” mellan år 1935-197719. Framställningen skedde både genom 

                                                           
18 LMV, Handbok Registerkarta, kap 9.1 
19 LMV, ALBIN – Metodstudie inför geometriförbättringar av fatighetsindelningen på 
landsbygd 

”Registerkartan är bara till för att kunna se vem man har som granne” 

      /R.L, lantmätare 
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”byråarbete och fältarbete” och delades in i de tre huvudstegen; förberedande arbete, 

fältarbete samt rit- och reproduktionsarbete20.  

Det förberedande arbetet börjades med att man kraftigt förminska lantmäteriets 

kartor till skala 1:10 000 eller 1:20 000 med hjälp av fotografisk eller pantografisk 

teknik på ett genomskinligt material. Fastighetsindelningen byggdes sedan upp 

sockenvis genom att förminskningarna passades in på en geodetiskt framställd 

fotokarta med hjälp av de detaljer som bilden samt kartan visade. Metoden kallas 

idag fotomosaik. I de fall där karta över fastigheten saknades eller de förminskade 

kartorna ej kunde passas in genomfördes i samband med fältarbetet inrekognosering 

av dessa. På fotokartan tolkades även myrar in inom ramen för förarbetet för att på 

så sätt kunna göra betydande besparingar under fältarbetet.  

 
Bild 2. Ekonomisk karta över Måttsund, Norrbottens län, skala 1: 10 000 utgiven år 

1948.21 

Vid fältarbetet genomfördes förutom inrekognosering av de gränser som ej kunde 

fastställas under förarbetet, en klassificering av kartans övriga innehåll. Många 

kartdetaljer som skulle mätas doldes utav träd och trädskuggor varvid även en 

inmätning av dessa var tvungna att ske för att kunna passa in fastigheterna på 

fotobilden. Vanligaste tillvägagångssättet var att från en identifierbar detalj på 

fotobilden ta kompassriktning och medelst stegning mäta avståndet till de punkter 

som skulle passas in.22  

Fältarbetet registrerades sedan genom att kopior av fotobilden delades i fyra delar 

kallade fältkoncept där rekognosören efter varje dag förde in dagens arbete med 

tuschpenna med den noggrannhet som erfordrades för det berörda området.23  

Då fältarbetet var klart sammanfogades koncepten till ett blad. Rit- och 

reproduktionsarbetet fortgick sedan med att fastighetsindelningen gicks över genom 

att jämföra de förminskade lantmäterikartorna och jorderegistret vartefter 

                                                           
20 Sveriges kartläggning tillägg 1958-1967 s.24 
21 Ekonomiska kartan, Blad: 24L6g 
22 Sveriges kartläggning, tillägg 1958-1967 s.24-25 
23 Ibid s.25-26 
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resterande fastighetsutredningar genomfördes. Kopior av de färdigtryckta kartorna 

lämnades sedan till respektive lantmäterikontor för ajourhållning. 

Fastighetsredovisningen ajourhölls med skiftande metoder på de olika kontoren, allt 

från noggranna numeriska metoder till grova grafiska inpassningar genom att 

kraftigt förminska förättningskartorna.24  

3.3 Den forcerade databasuppbyggnaden 

En övergång till en digital kartteknik påbörjades redan i slutet av 1960-talet av några 

få specialister med begränsade insatser. Men efterfrågan av en digitalt hållen 

registerkarta började inte växa sig stark förens i slutet av 1980-talet för att bland 

annat kunna använda ekonomiska kartans innehåll i de geografiska 

informationssystem (GIS) som började komma ut på marknaden.25  

Arbetet att överföra de ekonomiska kartorna till digitalform innebar att omfattade 

insatser krävdes. Förutom att bygga upp en databas och digitalisera samtliga 

ekonomiska kartor, krävdes stora resurser för utbildning och inköp av teknisk 

utrustning. Genom 1992  års budgetproposition gavs möjligheten att bygga upp en 

standardiserad och strukturerad databas genom att täcka vissa bitar av kostnaderna 

via externa intressenter genom förtida inbetalningar av nyttjanderättsavgifter. 

Projektet beräknades att kosta 500 miljoner kronor och genom en massiv insats 

avslutades arbetet med den forcerade databasuppbyggnaden år 1997.26 En anledning 

till att uppbyggnaden kunde fortskrida så snabbt och vara klar redan 1997 var att det 

i stort sett inte förekom något fältarbete.27  

Metoderna för överföringen av analoga kartor till digitalform varierade under 

uppbyggnadtidens skede med fyra olika modeller som i likhet med de ekonomiska 

kartornas skala 1:10 000 och 1:20 000 anses ha påverkat geometrin i den digitala 

registerkartan. De FDU-modeller som användes under uppbyggnaden var28:  

 Forcerad kartdigitalisering. Överföring av befintliga ajourförda original till 

digital form. Inget fältarbete förekom. 

 Forcerad ortofotorevidering. Förenklad revidering inom områden med 

ortofotobaserad karta äldre än 1980. Ingen inpassning av fastighetsindelning 

till nytt ortofoto gjordes. Inga fastighetsgränsfrågor utreddes på fält. 

 Forcerad fotomosaikrevidering. Förenklad revidering inom 

fotomosaikområden. 

Inpassning av fastighetsindelning gjordes till nytt ortofoto. Inga 

fastighetsgränsfrågor utreddes i fält. 

                                                           
24  LMV, ALBIN – Metodstudie inför geometriförbättringar av fatighetsindelningen på 
landsbygd 
25

 Sveriges kartläggning, tillägg 1988-1997, s.10-11 
26 Ibid.  
27 LMV, ALBIN – Metodstudie inför geometriförbättringar av fatighetsindelningen på 
landsbygd 
28 Ibid. 
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 Fullständig revidering. I samband med framställning av Gula kartan (dåtidens 

registerkarta). Inpassning av fastighetsindelning gjordes till nytt ortofoto. En 

liten del fastighetsgränsjusteringar gjordes i samband med fältarbetet. 

 

3.4 Kvalitetsbrister  

De ekonomiska kartorna producerades mellan år 1935-1977 i två olika skalor, och 

den forcerade databasuppbyggnaden (FDU) skedde mellan år 1992-1997. Bild 3 visar 

hur produktionen av de ekonomiska kartorna och den forcerade 

databasuppbyggnaden ser ut i Norr- och Västerbottens län. Grön färg representerar 

produktionen av ekonomiska kartan i skalområdet 1:10 000 och gul färg står för 

skalområdet med 1:20 000. Röd färg representerar den områden där nyproduktion 

av registerkartan kom att ske i samband med FDU. Som synes är stora delar av 

inlandet blankt, vilket beror på att ingen registerkarta producerades inom dessa 

områden, den så kallade Vita Kartan. För närvarande driver lantmäteriet projektet 

Vita Kartan där nyproduktion av registerkarta sker med syftet att få en heltäckande 

registerkarta över Sverige.  

 
Bild 3. Ekonomiska kartans och FDU:s produktionsområden i Norr- och 

Västerbottens län 

I ett av Lantmäteriets pågående projekt29 undersöktes kvaliteten i registerkartan på 

nedan redovisade orter. Syftet var att utarbeta arbetsmetoder för att kvalitetshöja 

registerkartan. Av projekttrapporten framgår att lägesnoggrannheten varierar 

kraftigt vilket testresultaten i tabellen nedan visar, se tabell 1. 

                                                           
29 LMV, ALBIN – Metodstudie inför geometriförbättringar av fatighetsindelningen på 
landsbygd  
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Tabell 1. Uppmätta punktmedelfel i de olika testområdena för `ALBIN – Metod-

studie inför geometriförbättringar av fastighetsindelningen på landsbygd 30´.  

Medelfel i meter Bromölla Grytgöl Ockelbo Ängesbyn 

Befintlig i GDB-Alfa 3.549 5.216 7,689 9,682 

Uppmätt min-max 0-11,675 0-12,024 0-27,161 0-33,433 

 

Av studien framgick det att den allmänna uppfattningen om lägesnoggrannheten 

stämde med verkligheten. Det vill säga att det maximala felet var cirka tre gånger 

större än medelfelet för orten och att medelfelet för delar av Norrbottens län ligger 

på ca tio meter31.  

 3.4.1 Kvalitetsbrister i ekonomiska kartans produktionsområden  

När de ekonomiska kartorna började framställas i skalan 1:10 000 vidtogs ett 

grundligt utredningsarbete som medförde att den innehållsmässiga kvaliteten blev 

hög. Problemen som följde med fotomosaikmetoden var att geometrin förvanskades 

genom att den kraftigt förminskade fastighetskartan ibland blöttes för att kunna töjas 

och passas in mot resterande fastighetsgränser.  

 
 Bild 4. Fel redovisade fastighetsgränser i skalområdet 1:10 000.32 

Bild 4 är ett exempel från Linköpings kommun från fastigheterna Gaveln 1:10 och 

1:11. Genom Albin-projektet har dessa fastigheter rättats upp varvid de gröna 

linjerna som är fastighetsgränsens rätta läge nu är redovisade i registerkartan. Innan 

kvalitetshöjningen genomförde var det de röda linjerna som var fastighetens gränser 

enligt registerkartan vilka låg så pass fel att byggnaderna hamnade utanför 

fastigheten . Även i produktionen av 1:20 000 kartorna har skevande 

fastighetsgränser uppkommit på grund av uppbyggnadsskalan. Men ett grundligt 

utredningsarbete har som i skala 1:10 000 gjort att den innehållsmässigt stämmer väl 

                                                           
30

 Ibid. 
31 Jansson, R. Muntlig.  
32

 LMV, ALBIN – Metodstudie inför geometriförbättringar av fatighetsindelningen på 
landsbygd 

12m 
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överens med verkligheten. Alla skalfel är emellertid inte orsakade genom 

produktionsmetoderna av de ekonomiska kartorna. Även vid uppbyggnaden av den 

digitala registerkartan kom gränser att börja skeva. Detta har bland annat medfört att 

hus karterade efter flygbilder hamnat utanför fastighetsgränserna.  

  

Bild 5 & 6 visar hur nyproduktionen vid den forcerade databasuppbyggnaden har fått 
gränser att börja skeva samt missplacerats. 33,34 

 

3.4.2 Kvalitetsbrister till följd av den forcerade databasuppbyggnaden  

Den forcerande databasuppbyggnaden kan delas in i två grupper: Nyproduktion och 

digitalisering av redan befintliga registerkartor.  

Grunden för en tillförlitlig och bra registerkarta bygger på ett ordentligt och noggrant 

utredningsarbete för att bland annat få med alla fastigheter, ströängar, samfälligheter 

m.m. som skall redovisas på registerkartan. För nyproduktionen av registerkartan 

under den forcerade databasuppbyggnaden var utredningsarbetet under all kritik. 

Som ett exempel på den undermåliga utredningen kan nämnas fastigheten Tjåmotis 

2:3 i Jokkmokks kommun. Fastigheten är fri från åtgärder sedan laga skiftet 

genomfördes 1905 där fastigheten tilldelades 11 ströängar. Dessa ströängar är i 

dagens registerkarta inte redovisade35.  

  

Bild 7-8. Felaktig fastighetsutbredning, Bromölla Grödby 91:1 i Skåne län36,37. 

                                                           
33 LMV, akt 25-ARJ-1334. Förrättningshandling 
34 Hämtad från Lantmäteriets kartprogram AutoKa-Vy. 
35 LMV, akt 25-JOK-95, Laga Skifte BB karta Del 3, bl. A-B 
36

 LMV, ALBIN – Metodstudie inför geometriförbättringar av fatighetsindelningen på 
landsbygd 
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På vissa håll är dock problemet av motsatt karaktär. Somliga fastigheter har fått sina 

ströängar redovisade i registerkartan. Problemet är att de mer eller mindre är 

utplacerade efter godtycke. Detta har medfört att vissa ströängar innehåller 

högproduktiv skogsmark med avverkningsmogna träd. Ett annat problem som 

uppdagats där nyproduktion av fastighetskartan skedde under 

databasuppbyggnaden är att fastigheter tappades bort och därför inte redovisas 

överhuvudtaget38.  

Vid digitaliseringen av de ekonomiska kartorna gjordes generaliseringar och 

feltolkningar vilket medförde att somliga fastigheter erhöll fel utbredning och form. 

De röda linjerna i bild 7 visar på fastighetsgränsernas redovisning i den digitala 

registerkartan. Gröna linjen är fastighetens verkliga utbredning. Bild 8 visar 

förrättningskartan från 1948, fastigheten har sedan tillkomst vart fri från åtgärder.39 

                                                                                                                                                                 
37

 Akt nr: 11-IVE-814, förrättningskarta. 
38 Jansson, R. Muntligt 
39 LMV, ALBIN – Metodstudie inför geometriförbättringar av fatighetsindelningen på 
landsbygd 
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Kapitel 4 
 

RÄTTSFIGURER 

4.1 Allmänt  
I samband med att den forcerade databasuppbyggnaden startade i början av 1990-

talet genomgick lantmäteri- och fastighetsdataverksamheterna en omstrukturering 

som är en av de större som genomförts inom svensk statsförvaltning40. 

Omstruktureringen arbetades fram genom SOU 1993:99 samt propositionen 

1993/94:214 och gick i huvuddrag ut på att omstrukturera verksamheten så att den 

statliga lantmäteriverksamheten skulle omfatta Lantmäteriverket och en 

lantmäterimyndighet i varje län. Genom detta avvecklades även de särskilda 

fastighetsregistermyndigheterna vars ansvarsområden flyttades över till de nya 

myndigheterna som ansvarade för fastighetsbildning41. Skälet för denna 

omstrukturering var att fastighetsbildning och fastighetsregistrering skulle 

genomföras av samma myndighet då fastighetsbildningen ej blir fullbordad innan 

registrering har skett42. Detta, samt att den databas som var under uppbyggnad 

skulle innehålla den officiella fastighetsindelningen som tillsammans med kartor och 

handlingar i förrättningsarkivet utgör den legala beskrivningen av fastigheterna i 

fråga om beteckningar, omfattning, läge m.m.43 Propositionen resulterades i att den 

nya organisationen infördes 1 januari 199644.  

4.2 Registerkartans styrning, tillkomst och förvaltning 
Registerkartan innehåll styrs av `förordningen (2000:308) om fastighetsregister´ och 

förs med stöd av `lagen (2000:224) om fastighetsregister´45 samt lantmäteriverkets 

föreskrifter (LMVFS 2000:2) om hur fastighetsregistrets allmänna del skall föras med 

stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister.  

Förordningen trädde i kraft 1 juli år 2000 och ersatte den tidigare 

Fastighetsregisterkungörelsen (1974:1059). Samma datum trädde även lagen om 

fastighetsregister i kraft vilket gjorde att inskrivnings- och fastighetsregistret som 

tidigare var två skilda register sammanfördes och bildade det gemensamma 

fastighetsregistret som vi känner det idag. De tidigare registren utgjorde från och 

med inträdandet två skilda delar i registret tillsammans med en taxeringsdel, 

adressdel, och en byggnadsdel. Fastighetsdelen benämndes den allmänna delen46. 

                                                           
40 Prop 2005/06:5 s12 
41 Prop 1993/94:214 s20 
42 1 kap. 2§ FBL 
43 Prop 1993/94:214 s20-21 
44 Prop 2007/08:134 s34 
45 1 § Förordningen (2000:308) om fastighetsregister 
46 Prop 1999/2000:39 s73-74 
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Anledningen till att registerkartan togs med i fastighetsregistret var att den efter 

uppbyggnaden av GDB-Alfa kunde föras digitalt och därmed blev en integrerad del av 

fastighetsregistret. Det ansågs att registerkartan och fastighetsregistret skulle få ett 

nära samband och gemensamma användningsområden47.  

Utöver förordningen om- och lagen om fastighetsregister berörs frågan om 

registerkartans juridiska omfattning och handläggning av fastighetsbildningslagens 

(1970:988) 19:e kapitel.  

Förvaltningen och driften av fastighetsregistret sköts av Lantmäteriet48. Det är även 

deras rättighet och skyldighet att föra in uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del. 

Regeringen har dock möjligheten att besluta att annan myndighet än Lantmäteriet får 

föra in eller ändra uppgifter i den allmänna delen. Sådant beslut får enbart avse 

uppgifter som enligt annan lagstiftning än fastighetsbildningslagen skall redovisas i 

den allmänna delen49. Även införande av uppgifter i taxeringsdelen och 

inskrivningsdelen är Lantmäteriet ensam om att få göra. Även om annan myndighet 

än Lantmäteriet kan komma att få behörighet att föra in och ändra uppgifter är det 

Lantmäteriet som i slutändan tar det fulla ansvaret för registret och svarar således 

för eventuella anspråk även om den felande uppgiften härstammade från exempelvis 

en kommun50.  

4.3 Fastighetsbildningslagen och skadeståndslagen m.m.  

I förordningen om fastighetsregister har det klargjorts att den som i tjänsten finner 

eller misstänker ett fel i fastighetsregistret ska anmäla detta till Lantmäteriet varvid 

en rättelse av felaktigheten skall ske omedelbart. Om rättelse ej kan ske utan hinder 

och felet är av den karaktären att den har eller kan komma att riskera registrets 

tillförlitlighet eller föranleda osäkerhet kring rättsläget ska en anmärkning om 

förhållandet föras in i registret51. Utöver rättelse i registret finns möjlighet för 

skadedrabbad att vid sakskada, personskada eller ren förmögenhetsskada erhålla 

ersättning utifall samtliga rekvisit är uppfyllda.  

4.3.1 Rättelse 

Som nämnt ovan är Lantmäteriet enligt lag ytterst ansvarig för driften, underhållet 

och för den information lagrad i fastighetsregistrets allmänna del. Rättelser av 

felaktigheter i fastighetsregistrets allmänna del genomförs med stöd av 19 kap. 4 § 

FBL. Om redovisningen är ofullständig eller helt saknas kan komplettering ske med 

stöd av 16 § förordningen om fastighetsregister. Skulle felet vara hänfört till 

förrättningsakten styrs rättningen genom 26 § förvaltningslag (1986:223).  

                                                           
47 Ibid. s.87 
48 2 § Förordningen (2000:308) om fastighetsregister 
49 19 kap 6§ FBL  
50 Prop 1999/2000:39 s123 
51 79 § Förordningen (2000:308) om fastighetsregister 
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19 kap 4 § första mening fastighetsbildningslagen redogör att ”om en uppgift i 

fastighetsregistrets allmänna del är uppenbart oriktig, skall uppgiften rättas”. 

Rättelserna som kan vidtas enligt nämnda paragraf kan delas in i tre 

rättelsekategorier:  

 Enkla fel.  
 Komplicerade fel. 
 Fel uppkomna genom tekniska fel. 

De enkla felen handlar ofta om skrivfel eller annan sådan försummelse i registret. 

Dessa utmärks genom att vare sig fastighetsägare, rättighetshavare eller annan kan 

komma att påverkas negativt av rättningen som vidtas. Står det klart att ingen kan 

komma att lida skada får därmed rättelse ske omedelbart, utan att fastighetsägare 

eller annan berörd part meddelas.  

En så kallad komplicerad rättning föreligger utifall felet inte bara är beskaffat i 

fastighetsregistret utan även i förrättningshandlingarna. Om det framgår av 

rättelsens karaktär att åtgärden som skall vidtas kan eller kommer att medföra skada 

för fastighetsägare eller annan rättighetshavare föreligger också ett komplicerat fel. 

Framgår det att rättelsen inte kommer att innebära något förfång för berörda parter 

är åtgärden ändock att se som komplicerad om ett större utredningsarbete måste 

vidtagas för att klargöra om ett fel faktiskt föreligger.  

Vid komplicerade rättningar krävs det att de berörda parterna bereds tillfälle att 

yttra sig i ärendet då rättelseåtgärden vid denna typ av rättelser i regel grundar sig 

på ett särskilt registreringsbeslut52. Åtgärden skall även lämnas med en 

besvärshänvisning utifall någon önskar överklaga beslutet. ”Visserligen torde en 

rättelse i registret i allmänhet inte vara av den beskaffenheten att någon fråga om 

förfång kan bli aktuell. Om det emellertid gäller t.ex. att rätta ett fel som uppkommit 

vid redovisningen av en ändring i fastighetsindelningen genom fastighetsreglering, 

kan det tänkas att rättelsen innebär skada för rättsägare som har inrättat sig efter 

den oriktiga redovisningen. I sådant fall torde ändring i fastighetsredovisningen inte 

böra ske annat än med ledning av avgörande vid fastighetsbestämning eller i allmänt 

tvistemål om fastighetsindelningens beskaffenhet”.53  

Regeln att fastighetsägare och rättighetshavare alltid ska kontaktas och beredas 

tillfälle att yttra sig i frågan kan ses som en inskränkning i möjligheten att rätta 

felaktigheter och kvalitetshöja fastighetsregistret. Likväl konstaterade utredarna vid 

översyn av fastighetsbildningslagen i och med att Europeiska Gemenskapens 

dataskyddsdirektiv54 och personuppgiftslagen55 trädde i kraft. Inskränkningen i 

                                                           
52 LMV, Handbok Registerkarta, kap 6.1.7  
53 LMV, Handbok Fastighetsbildningslag, kap 19.4.1 
54 95/46/EG 
55 Personuppgiftslag (SFS 1998:204) 
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möjligheten att rätta uppgifter var enligt utredarna nödvändig för att skydda 

fastighetsägares och rättighetshavarens intressen56.  

Genom propositionen Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m.57 kom 

staten att åläggas ett strikt ansvar för tekniska fel i fastighetsregistrets allmänna del. 

Skulle fel föreligga vilket har sitt ursprung genom ett tekniskt fel i fastighetsregistret 

får rättelse ske. Detta även om åtgärden skadar eller kan orsaka skada för 

fastighetsägare och rättighetshavare. Emellertid skall fastighetsägare och 

rättighetshavare alltid beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. Det strikta ansvaret 

ansågs skydda den allmänna omsättningen58. Begreppet `tekniskt fel´ är i sig inte 

beskrivet i fastighetsbildningslagen men är indirekt förklarat i annan lagstiftning till 

att beröra programmeringsfel59. Till begreppet hör även skador som uppkommer 

genom fel på hårdvara60.  

4.3.2 Ersättning 

Det allmännas skadeståndsansvar kom vid införandet av skadeståndslagen 

(1972:207) att drastiskt ändras. Före skadeståndslagens tillkomst var det allmännas 

ansvar vid myndighetsutövning mycket begränsat, vilket yttrade sig i att den enskilda 

tjänstemannen själv fick svara för skadeståndsanspråk. Genom införandet kom stat 

och kommun att få ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten som 

avsåg myndighetsutövning.  

Tanken var vid uppförandet av skadeståndslagen att vid händelse av ett eventuellt 

myndighetsmisstag ge den enskilde ett ekonomiskt skydd. Förfarandet innan lagens 

inträdande kunde nämligen leda till problem både för den anställde som orsakat felet 

som för den enskilde som yrkat ersättning Till detta skall föras att då den skadelidna 

befunnit sig i en beroendesituation ansågs det att den tidigare ansvarsfriheten för 

myndigheter vid rena förmögenhetsskador var otidsenlig61.  

De skador som kom att bli ersatta via skadeståndslagen skulle vara uppkomna genom 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning62. Alternativt vid fel eller försummelse 

vid lämnande av uppgift eller råd63. Ersättning via fastighetsbildningslagen utgår 

endast för de skador som har sin uppkomst genom tekniska fel64. 

Skadeståndslagens tredje kapitel om skadeståndsansvar för det allmänna reglerar 

handläggningsfel där staten kan komma att svara för personskada, sakskada samt ren 

förmögenhetsskada som vållats via fel eller försummelse vid myndighetsutövning65. 

                                                           
56 Prop. 1999/2000:39 s.120-121 
57 Prop. 1999/2000:39 
58 Ibid. s.147 
59 Andreasson, K. s.120 
60 Herder, E. Muntligt   
61 Andreasson K, s.121-122.  
62 3 kap. 2 § SkL  
63 3 kap. 3 § SkL 
64 19 kap. 5 § FBL 
65 3 kap. 2 § 1p SkL 
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Har staten eller kommunen genom fel eller försummelse lämnat felaktiga 

upplysningar eller råd kan staten bli ersättningsskyldig för ren förmögenhetsskada 

som uppkommer därav66. Till skillnad från skadeståndslagens 2 § om försummelse 

vid myndighetsutövning gäller regeln i 3 § om felaktiga upplysningar och råd inte 

företag eller organisationer som har anförtrotts myndighetsutövning.  

Informationen myndigheten lämnat måste vara felaktig för att skadeståndslagen skall 

kunna tillämpas, det räcker alltså inte med att den är dålig eller bristfällig67. 

Emellertid räcker det inte att uppgiften är fel i sig, det krävs även att myndigheten 

har varit oaktsam vid lämnandet av den eller de uppgifter som orsakat skada68. 

Uppgiften som lämnas skall även ligga inom myndighetens verksamhetsområde69.   

I avhandlingen `På gränsen till framtiden´ menar författaren Kristin Andreasson att 

skadeståndsansvaret vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning generellt har 

följande kriterier och aspekter att beakta för det allmännas ansvar för fel vid 

myndighetsutövning70: 

 Culpa-ansvar, dvs. det krävs ett vållande (oaktsamhet) av felet 

eller försummelsen. 

 Objektiv bedömning av vållandet, dvs. ingen betydande hänsyn 

till orsaken bakom felet eller försummelsen. 

 Adekvat kausalitet, dvs. relevant orsakssamband mellan felet 

eller försummelsen och skadan. 

 Skada skall kunna konstateras. 

 Principalansvar, dvs. arbetsgivaren har ansvar för den enskilde 

arbetstagarens fel eller försummelse.  

Försummelse vid myndighetsutövning innefattar härav även processuella fel och 

exempelvis felskrivningar i förrättningshandlingar71.  

Genom statens strikta ansvar för tekniska fel i fastighetsregistret skall ersättning utgå 

till den som lider skada på grund av ett tekniskt fel. Så även om felet kommer av 

annan anordning vilken är ansluten till registret hos lantmäteriet. Ersättningen ska 

emellertid sättas ned eller helt utgå om den skadedrabbade medvetet har medverkat 

till skada genom eget vållande. Vidare har den fastighetsägare eller rättighetshavare 

som till följd av beslut om rättning lider skada rätt till kompensation om inte den 

skadelidna med avseende på felets art eller andra omständigheter ägde eller borde 

ha ägt kännedom om felets förekomst72.  

                                                           
66 3 kap. 3§ SkL 
67 Thomson Reuters, lagkommentar nr 51, 3 kap. 3 § SkL.  [internet]  
68 Andreasson K. s.128 
69 Prop. 1997/98:105  s.38 
70 Andreasson, K. s.122   
71  Ibid.  
72 19 kap. 5 § FBL. 
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Kapitel 5 
 

LANTMÄTERIETS ANSVAR 

5.1 Allmänt  
Som tidigare redovisat varierar kvaliteten i den digitala registerkartan väldigt 

kraftigt. Ett problem som Lantmäteriet lägger ner stora resurser på att förbättra 

genom olika proaktiva kvalitetshöjningsprojekt. Trots registerkartans skiftande 

kvalitet har den svenska allmänheten ett grundmurat förtroende för att de kartor och 

uppgifter Lantmäteriet förvaltar och ansvarar över stämmer överens med 

verkligheten.  

Emellertid gör Lantmäteriet gällande att fastighetsregistrets allmänna del är utan 

juridisk verkan. Med andra ord är vare sig textdelen eller registerkartan juridisk 

bindande för någon part med ett undantag, beteckningarna på registerenheterna73. I 

övrigt är det alltid förrättningsakternas uppkomst genom besluten i förrättningen 

som utgör myndighetsutövning och därmed utgör de juridiskt bindande dokumenten. 

Tillsammans med de lagligen tillkomna gränsmarkeringarna redogör urkunderna för 

fastigheternas rätta läge, omfattning, rättigheter m.m. Fastighetsregistrets allmänna 

del skall därmed endast ses och användas som en sammanställning av de olika 

förrättningsakterna där registerkartan enkom är till för att se hur fastigheterna ligger 

gentemot varandra74.  

Att registret endast skall ses om en sammanställning av urkunderna är en gammal 

ståndpunkt som togs upp redan i förarbetet till jordregistret som började föras år 

190875. Vid upprättandet av jordregistret avsågs det ej att skapa en ny 

fastighetsindelning. Marken ansågs redan vara indelad, varvid registrets mål ”utgör 

[–] egentligen allenast en sammanställning av uppgifter ur jordeboken med 

avsöndringsbilaga och därtill hörande handlingar, lantmäterihandlingar och hos 

domstolarna förvarade handlingar. Denna sammanställning göres visserligen under 

ämbetsmannaansvar, men kan den ej tillerkännas egenskapen av vitsord ägande 

urkund, då den ej erhåller någon skärskild fastställelse, utan varje däri förekommen 

anteckning hänför sig till handlingar, som i särskild ordning vunnit fastställelse”76. 

Registrering skulle med andra ord ske och bygga på de urkunder 

fastighetsindelningen grundar sig på, själva registreringen kom att bli helt passiv 

utan rättverkan.  

                                                           
73 LMV, Handbok fastighetsregistrering, avsnitt 11.1. 
74 Herder.E. Muntligt 
75 Rhode, Knut. Uppsala 1941. s.4 
76 Ibid. s.5-6. 
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Generellt sett har allmänheten dålig uppfattning på vilka uppgifter i 

fastighetsregistret som är bindande och som staten garanterar är korrekta. Av den 

anledningen kom Lantmäteriet att vid utskrifter av registerkartan från Lantmäteriets 

kartvisningsprogram `AutoKa Vy´ tydliggöra att redovisningen inte är juridiskt 

gällande, genom att i nederkant på utskriften, lägga till texten ”Kartredovisningen har 

inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar.”  

5.2 Myndighetsutövning 
Definitionen av begreppet myndighetsutövning är av intresse för tolkning gentemot 

skadeståndslagen då den där används som avgränsning för det allmännas 

skadeståndsansvar77. Hellner och Malmquist menar dock att det anförda i prop. 

1972:5 sidan 311 och 498 ger begreppet myndighetsutövning en vidare innebörd i 

skadeståndslagen än i förvaltningslagen. Vid tolkning av begreppet i 

skadeståndslagen talas det om skada vid myndighetsutövning. Det kan således 

komma att räcka med att den skadegörande åtgärden står i visst samband med ett 

handlande som innebär myndighetsutövning.78   

I propositionen till riksdagen med förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, 

m.m.79 anförde dåvarande departementchef att det utmärkande för 

myndighetsutövning är att det rör sig ”om beslut eller andra åtgärder som ytterst är 

uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållanden till medborgare”80. Den 

enskilda skall befinna sig i ett beroendeförhållande och måste rätta sig efter de beslut 

det allmänna fattar för att inte behöva komma att utsättas för någon form av 

tvångsmedel.  

Besluten som myndigheterna utövar på den enskilde behöver dock ej vara av 

missgynnande karaktär utan kan även vara gynnande för den enskilde. Dock är 

kravet för att myndighetsutövning skall förekomma att ”myndigheten grundar sin 

befogenhet att bestämma på en författning eller något annat beslut av regeringen 

eller riksdagen81”. Av begreppet framgår även att den inte omfattar andra ärenden än 

sådana där saken avgörs ensidigt genom beslut av myndigheten.  

Utanför begreppet myndighetsutövning faller uppgifter som lämnas som råd, 

upplysningar eller andra besked som ej är bindande för vare sig myndigheten eller 

den enskilde. Även tjänster som myndighet träffar via avtal faller utanför begreppet 

myndighetsutövning då den enskilde anses vara skyddad av det civilrättsliga 

regelsystemet82.  

Frågan om den ekonomiska kartan utgjorde myndighetsutövning restes bland annat 

genom Södra Skogsägarnas skadeståndsanspråk år 1994 mot staten med anledning 

                                                           
77 3 kap 2 § SKL 
78 Prop. 1972:5 s. 311, 498. Hellner & Malmqvist s.31. 
79 Prop. 1971:30 
80 Ibid. s.331 
81 Hellner & Malmquist. s.23-ff 
82 Hellner & Malmquist (2007) 
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av felaktig gränsmarkering i den ekonomiska kartan83. Lantmäteriet överlämnade 

ärendet till justitiekanslern (JK) för avgörande, där JK i sitt utlåtande resonerade hur 

vida den ekonomiska kartan kan anses utgöra myndighetsutövning. JK menade att 

Lantmäteriet i sin instruktion har fått till uppdrag att med ett slags monopol 

framställa, underhålla och publicera allmänna kartor. JK ansåg vidare att trots att 

Lantmäteriets verksamhet är att utge de ekonomiska kartorna har det uppdraget 

närmast en servicekaraktär. Detta då framställningen av de ekonomiska kartorna inte 

direkt medför någon omedelbar rättsverkan mot den enskilde och att verksamheten 

inte kan anses vara uttryck för statens befogenheter att utöva makt över den 

enskilde. ”Av dessa skäl kan Lantmäteriverkets utgivning av den ekonomiska kartan 

enligt min bedömning - oavsett vad som kan ha uttalats av någon av mina företrädare 

- inte vara att hänföra till någon myndighetsutövning”84. Visserligen menar JK i sitt 

vidare resonemang att fel begicks av Lantmäteriet år 1977 då gräns som ändrats vid 

gränsbestämning 1943 inte rättats i den ekonomiska kartans reviderade utgåva 

1977. Dock föreligger det inte Lantmäteriet att företa ändringar i upprättade kartor 

på grund av upptäckta fel.  

5.2.1 Är den digitala registerkartan att klassa som myndighetsutövning? 

Att de ekonomiska kartorna inte utgjorde någon form av myndighetsutövning står 

klart genom JK:s resonemang och beslut i ärendet 1994 C.9 nämnt ovan. Frågan är 

dock om uppbyggnaden av det digitala fastighetsregistret och de nya lagar och 

kompletteringar som gjorts i befintliga författningar har medfört att rättsläget för 

den digitala registerkartan och där igenom även fastighetsregistrets allmänna textdel 

har kommit att ändrats. 

År 2002 begärde regeringen att en utredning skulle tillsättas med uppdrag att 

utvärdera och komma med förslag rörande den statliga lantmäteriverksamheten. 

Utredningen resulterade i rapporten `Lantmäteriet – nya vägar för ökad 

samhällsnytta, (SOU 2003:111)´. I rapporten menas att det offentliga åtagandet som 

Lantmäteriet har, genom att som ensam aktör ansvara för förrättningsverksamhet i 

Sverige, är en modell som skall fortsätta. Utredningens förslag att Lantmäteriet även i 

fortsättningen skulle ha ett helhetsansvar förankrades med avsikten att ”stödja ett 

högt förtroende för förrättningsverksamheten och främja en hög uppmärksamhet på 

rättsäkerhetsfrågor”.85 Att delar av en förrättning skulle kunna upphandlas av andra 

aktörer ansågs trots det just sagda ha en positiv inverkan86. Emellertid ansågs det 

obestridligt att besluten i en förrättning inte skulle kunna fattas av andra än 

Lantmäteriet för de beslut berörande fastighetsgränser, fastighetsrättsliga 

förhållanden, ersättningar m.m. då dessa beslut utgör myndighetsutövning87. Detta 

resonemang är i linje med fastighetsbildningslagen om att en ändring i 

                                                           
83 JK-beslut 1994 C.9, Dnr 3636-93-40 
84 Ibid. 
85 SOU 2003:111 s.20 
86 SOU 2003:111. s.248 
87 SOU 2003:111. s.242 
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fastighetsindelningen inte är fullbordad innan registrering har skett i 

fastighetsregistrets allmänna del88.  

I och med regeringens utredning `Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten, 

m.m.´89 kom 4 kap. 34a § FBL om fastighetsbildningsförrättning att formuleras om. I 

utredningen kom det att framgå att Lantmäteriet får sluta avtal med annan 

myndighet att utföra vissa förrättningsförberedande uppgifter. Orsaken till att dessa 

förberedelser inte får utföras av andra än myndigheter är att de till lika med 

förrättningen i sin helhet var att se som myndighetsutövning. Detta på grund av att 

de förrättningsförberedande momenten direkt kommer ligga till grund för uppgifter 

som förs i register90. Därav är det enbart myndigheter med kompetens inom 

lantmäteriområdet som får utföra dessa åtgärder. Paragrafen kom åter att ändras via 

proposition 2007/08:134, i utläggningarna kom dock ej paragrafens grundmening 

och tolkning att ändras. De åtgärder som är av karaktär att de inte får upphandlas av 

andra aktörer är beskrivna i 4 kap. 25 § första stycket samt 27-28 §§ 

fastighetsbildningslagen.  

I förarbetet till fastighetsbildningslagen och dess andra paragraf konstaterades att 

det fanns ett stort behov av en klar och tydlig fastighetsredovisning som 

kontinuerligt visar gällande fastighetsbestånd91. För att genomföra en sådan ändring 

var fastighetsregistret tvunget att tilldelas en begränsad aktiv roll, till skillnad mot 

det äldre registret som var att se som helt passivt. Anledningen var att lagstiftarna 

ville att fastighetsbegreppet i fastighetsbildningslagen skulle komma till användning 

så att termen `fastighet´ fick betydelse av registerfastighet. Att denna terminologi inte 

använts tidigare beror på att jorderegistret enbart ansetts utgöra en 

sammanställning av vad vissa urkunder innehöll om en fastighetsbildning som 

existerade oberoende av registret. Som en följd av att jorderegistret haft en passiv 

roll har man inte velat låta registeruppgifterna bli omedelbart bestämmande för vad 

som skall anses som en fastighet eller inte. Genom förarbetet togs emellertid steget 

mot ett mer aktivt register genom att registreringen kom att definiera vad som skall 

betraktas som en fastighet enligt fastighetsbildningslagen. Det mer aktiva registret 

stoppades emellertid där, det ansågs uteslutet att i dåvarande läge låta registret få 

vitsord beträffande omfattningen och beskaffenheten av olika fastigheter92.  

Genom den centrala betydelsen som registreringen kom att få för 

fastighetsbildningens juridiska giltighet samt för definitionen vad en fastighet är 

enlig fastighetsbildningslagen beslöts det att bestämmelsen skulle införas i lagens 

inledningskapitel snarare än i 19:e kapitlet om fastighetsregistret93. I och med att 

                                                           
88 1 kap. 2 § FBL 
89 Prop. 1995/96:78 
90 Ibid. s.76 
91 Prop 1969:128 del B s.75 
 
92 Prop 1969:128 del B s.77 
93 Ibid s.75-77. 



 25 

fastighets- och inskrivningsregistret sammanfördes genom antagandet av 

förordningen om fastighetsregister och lagen om fastighetsregister år 2000 kom 

paragrafen att få följande lydelse:  

1 kap. 2 § FBL 

Fastigheterna skall redovisas i fastighetsregistrets 

allmänna del. Bestämmelser om fastighetsregistret 

finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister. 

Fastighetsbildning och fastighetsbestämning är 

fullbordade, när uppgift om åtgärden har införts i 

fastighetsregistrets allmänna del. 

Beslut som tas vid förrättning i fastighetsbestämnings- och 

fastighetsbildningsärenden har således ingen rättsverkan innan registrering har skett 

i fastighetsregistrets allmänna del94. Dock vidhöll departementschefen i förarbetet att 

beslut tagna i förrättningar berörande tillträde har rättslig verkan gentemot 

sakägarna även före registrering95.  

Trots det ovan sagda menas det på att registreringsuppgifternas karaktär gör att de 

faktiska uppgifterna som registreras saknar formell rättskraft, med undantag för 

själva registerbeteckningen96. Därav är uppgifterna i den allmänna delen ej att se som 

myndighetsutövning. Detta då det saknas en adekvat kausalitet mellan fel och skada 

då den skadedrabbade förlitat sig på uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del97. 

Detta har konstaterats i ett skadeståndsärende rörande fel gränsredovisning i 

registerkartan där det i utlåtandet klargjordes att de i dessa typer av ärenden saknas 

ett orsakssamband mellan försummelsen och skadan som anses föreligga då 

bestämmelser om gränsers rätta sträckning är bestämt i 1 kap. 3 § jordabalken98. 

 

                                                           
94 1 kap 2 § FBL 
95 Prop. 1969:128 del B s.79 
96 Sundström, Lennart. Muntligt 
97 Andreasson, K. s123-124 
98 LMV Dnr 2003-794 
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Kapitel 6 
 

ANSPRÅK 
 

6.1 Allmänt  
Medan det endast är ett fåtal skadeståndsanspråk som går till beslut varje år, är det 

desto fler anspråk som kommer in som kräver rättelser eller kompletteringar av 

registerkartan eller den allmänna textdelen. Lantmäteriet gör gällande att 

uppgifterna i registerkartan är utan juridiskverkan, men har i vissa fall en förpliktelse 

att rätta fel och ersätta uppkommen skada.  

De kvalitetsbrister som uppdagas och leder till anspråk mot Lantmäteriet kan delas 

in i de två kategorierna skadeståndsanspråk och begäran om rättelse eller 

komplettering.  

6.1.1 Urvalskriterier 

De skadeståndsanspråk som redovisas i föreliggande arbete är utvalda efter följande 

kriterier: 

 Anspråken ska vara gjorda efter införande av `Lagen om fastighetsregister´ 

och `Förordningen om fastighetsregister´ år 2000 och fram till och med juni 

2009.  

 Anspråket grundar sig i fel eller brister i registerkartan eller 

fastighetsregistrets allmänna textdel. 

För urval av åtgärder rörande rättelser och kompletteringar har ovan nämnda 

kriterier använts. Redovisningen av de rättelser och kompletteringar som är utvalda 

är presenterade i figur 1. Dessa är enbart hänvisningar till de akter där rättelsen är 

antecknad. Detta då redovisningen för enkla rättelser är väldigt knapphändig. För de 

rättelser som registreras i registret har även där enbart en hänvisning till akten 

redovisats.  

6.2 Skadeståndsanspråk 
Antalet rena skadeståndsanspråk som inkom till Lantmäteriverket i Gävle mellan år 

2000 och juni 2009 uppsteg till 157 stycken, endast 118 kom att gå till beslut. Utav de 

ärenden där beslut fattades var det ca 39 procent av skadeståndsanspråken som kom 

att leda till ersättning.99 

Skadeståndsanspråken rörande fastighetsregistrets allmänna textdel och 

registerkartan kom att uppgå till omkring 20 stycken under samma period. 

                                                           
99 LMV, Statistik Skadestånd 1996-t.o.m juni 2009.xls 
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Merparten av skadeståndsanspråken yrkade att de lidigt skada pågrund av 

felredovisade uppgifter i textdelen100.  

Denna typ av ärenden utgör ett problem för Lantmäteriet. Inte minst för de anställda 

på de lokalkontoren runt om i landet som är de första som får bemöta de 

skadedrabbade sakägarna. Problemet som uppstår är att volymen på ärendena finns 

samtidigt som frekvensen på inkommande ärenden är så pass låg att det inte byggs 

upp några rutiner. Det skapar en osäkerhet i organisationen hur denna typ av 

ärenden skall hanteras. Det har bland annat föranlett att medarbetare felaktigt har 

utlovat rättelser m.m. Men även att denna typ av frågor stannar upp då frågan hur de 

ska hanteras inte klart framgår av handläggningsstödet som finns. I det fall frågan ej 

remiteras vidare kan det komma att medföra olägenheter och onödig tidsåtgång både 

för den anställde och för den skadedrabbade101.  

6.2.1 Sammandrag av skadeståndsanspråken 

I tabell två på sida 28 är samtliga skadeståndsanspråk rörande den digitala 

registerkartan och fastighetsregistrets allmänna text del mellan år 2000 och juni 

2009 redovisade. De gråmarkerade är de anspråk som har gåtts igenom i detta arbete 

och är nedan kort sammanfattade. 

                                                           
100 LMV, Statistik Skadestånd 1996-t.o.m juni 2009.xls 
101 Jansson, R (muntlig 2010-05-07) 
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Tabell 2. Sammanställd statistik över skadeståndsärenden mellan januari 2000 – juni 

2009102.  

Dnr Inkom Beslut 
Skadeståndsgrun
d 

Besluts
-datum 

Utbetalt 
belopp Län 

JK 
/LMV JK:s beslut 

2008-
2773 okt-08 Avslag 

Felaktigt areal i 
fastighetregistret maj-09 0 Halland     

2007-
1710 sep-07 Avslag 

Vilseledande 
information i 
registerkarta jun-08 0 Västra Götaland     

2007-
2041 nov-07 Avslag 

Felaktigt areal i 
fastighetsregistret apr-08 0 Gävleborg     

2006-
60 jan-06 

Ersättn-
ing 

Fel i fastighets-
registret feb-07 

Ersättnin
g för ev 
skada 
efter 
fram-
ställning Dalarna     

2005-
1053 maj-05 Avslag 

Felaktig 
fastighetsbeteckni
ng i registerkarta  nov-05 0 Stockholm     

2004-
1008 maj-04 Avslag Felaktig areal i FR okt-04 0 Skåne     

2003-
794 apr-03 Avslag 

Felaktigheter i 
registerkarta jun-03 0 Kronoberg     

2003-
2425 dec-03 Avslag 

Ledningsrätt 
redovisas  
ej i FR jun-04 0 Stockholm JK   

2002-
724 apr-02 

Ersättn-
ing Fel areal i FR maj-03 6 500 Uppsala JK 

Ersättning  
(LMV 

avslag) 

2002-
1019 maj-02 Avslag 

Fel i FR om att 
fastighet 
har del i fiskerätt maj-07 0 Västra Götaland JK Avslag 

2001-
49 jan-01 

Ersättn-
ing 

Felaktig 
upplysning om  ett 
visst 
område tillhör 
fastighet jan-01 7 570 Norrbotten     

2000-
2021 sep-00 Avslag 

Felaktiga 
uppgifter i FR feb-03 0 Stockholm     

2005-
1750 sep-05 Avslag 

Felaktig 
avverkning av 
träd jan-06 0 Västmanland     

2003-
2198 nov-03 

Ersättn-
ing 

Fel i FR, försumlig 
 handläggning nov-04 66 900 Västernorrland     

2005-
2385 dec-05 Avslag 

Fel i 
fastighetsregistret maj-06 0 Stockholm     

2005-
1812 Sep-05 

Ersättn-
ing 

Felaktig 
upplysning Jan-06 

10 000 
och ny 
förrättnin
g Norrbotten   

2007-
1320 jul-07 Avslag 

Undermåligt 
kartmaterial som 
medfört att 
byggnad placerats 
fel apr-09 0 Dalarna   

 

                                                           
102 Sammanställt från ”Statistik skadeståndsärenden 1996-t.o.m juni 2009” 
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Dnr: 2006-60  

Två makar förvärvade en fastighet med uppfattning utifrån fastighetsregistret att 

fastigheten hade andelar i ett 30-tal olika samfälligheter. Emellertid hade alla 

samfällighetsandelar sex år tidigare överförts utan att detta registrerats i samband 

med registrering av övriga delar av förrättningen. Makarna anhöll att de lidigt skada 

på grund av de felaktigt uppgifterna i fastighetsregistret vid köpet genom att de 

betalat ett högre belopp för fastigheten än dess egentliga värde. I Lantmäteriverkets 

bedömning konstaterades att den aktuella fastigheten hade felaktiga uppgifter 

redovisade i fastighetsregistrets allmänna del. Vilka uppstått genom försummelse vid 

registreringshandläggningen i ärendet sex år tidigare. Denna försummelse ansågs 

medfört en skada för makarna, varvid Lantmäteriverkets beslut innebar att makarna 

skulle ersätts för eventuell skada. 

Dnr: 2005-1812. Akt nr: 25-F2006/198  

Vid en avstyckningsåtgärd år 1992 försummades att i förrättningsakt och 

registerkarta redovisa att ett vägservitut belastade den nybildade fastigheten. Då 

fastighetsägaren efter kontakt med Lantmäteriet fått upplysning om att inget servitut 

belastade dennes fastighet kom jordvärme att grävas ned under servitutsområdet. 

Lantmäteriverkets utredning konstaterade att Lantmäteriet hade givit felaktiga 

upplysningar som en följd av att de rätta uppgifterna inte återfanns på det ställe där 

de borde ha varit registrerade, dvs. i förrättningsakten samt fastighetsregistret. Vid 

upplysningar till allmänheten begränsas utredningsförfarandet till de två 

dokumenten. ”Därför är det viktigt att den information som LM lämnar bygger på ett 

vederhäftigt underlag”103. Härav ansåg Lantmäteriverket att Lantmäteriet handlat 

vårdslöst vid avstyckningen 1992 genom att inte redovisa det aktuella servitutet på 

fastigheten, och därigenom lämnat felaktiga uppgifter till fastighetsägaren. Genom 

detta kom Lantmäteriet att stå för förrättningskostnaden för att flytta det befintliga 

servitutet samt kostnaden för att bryta den nya servitutsvägen.  

Dnr: 2005-2548   

Två fastigheter med gemensam gräns hade i sina respektive urkunder fått den 

gemensamma gränsen redovisad i två separata lägen. Fastighetsägaren för 

fastigheten 7:39 avverkade skog på vad denne ansåg vara sin fastighet utifrån sin 

urkund. Grannfastighetens ombud informerade då både ägaren till 7:39 och föraren 

av skogsskördaren att gränsens läge var oklar. Avverkningen fortsatte detta till trots 

varefter ombudet för 7:26 yrkande att Lantmäteriet skulle stå för kostanden av en 

gränsbestämning samt för ersättning med 1000 kr per fel avverkat träd i enlighet 

med Sveaskogs praxis. Lantmäteriet kunde efter utredning ej fastslå gränsens 

korrekta läge varpå gränsbestämning erfordrades för att besluta gränsens rätta läge. 

Då urkunderna uppkom genom så kallade kopieringsförrättning, en allmänt 

vedertagen metod att använda i de fall då inga nya gränser eller gränsmarkeringar 

tillkommer vid en förrättning, får tvisten lösas med en ny lantmäteriförrättning. 

                                                           
103 Akt 25-F2006/198, bilaga C s.2 
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Därmed är det upp till de berörda fastighetsägarna att avgöra om de vill bekosta en 

ny förrättning eller inte.  

Dnr: 2005-1750, Akt nr: 1917-1059  

Då en avstyckningslotts fastighetsgräns redovisats felaktigt på registerkartan kom 

stamfastighetens ägare att avverka skog på avstyckningslotten. Detta föranledde att 

skadestånd yrkades av avstyckningslottens ägare mot Lantmäteriet att de skulle 

ersätta de träd som avverkats felaktigt med stöd av registerkartan. Den felaktigt 

redovisade fastighetsgränsen skulle dessutom rättas i registerkartan. 

Lantmäteriverket beslutade att skadeståndsanspråket ej skulle bifallas i avseende av 

ersättningen för de fel avverkade träden. Rättelse av registerkartan skedde genom 

registerbeslut.  

 
Dnr: 2005-1053  

I samband med att den ekonomiska kartan upprättades över Stockholms län 1952 

kom två fastighetsbeteckningar att kastas om. Genom detta har en tomtägareförening 

kommit med skadeståndsanspråk mot staten för betalda fakturor avseende inställd 

fastighetsbestämning och utförd arkivutredning utav Arkivtjänst. Föreningen yrkade 

även på ersättning för tidsspill och engagemang som krävts av medlemmarna. Som 

grund för sitt yrkande anförde föreningen att Lantmäteriet vid upprättande av ny 

version av registerkarta ändrat fastighetsbeteckningen på en ö tillhörande 

föreningen. Försummelsen ansågs ha orsakat både föreningens medlemmar och 

berörda grannar osäkerhet och merarbete under flera år. Lantmäteriverkets 

bedömning klargjorde att misstag gjordes vid upprättande av den ekonomiska kartan 

1952 och att preskriptionstiden på 10 år började löpa i och med kartans upprättande 

genom preskriptionslagens 1 och 2 §§. Varpå föreningens möjlighet att erhålla 

skadestånd har upphört. Till detta anfördes att fastighetsbeteckning inte har tilldelats 

någon rättsverkan. Med hänsyn till detta konstaterar Lantmäteriverket att ersättning 

för yrkade inte kan utgå.  

Dnr: 2004-1008  

Lantmäteriverket erhöll ett yrkande om ersättning med ett belopp som motsvarar 

459 kvadratmeters andel av erlagd köpeskilling för en fastighet samt stämpelskatt 

och fastighetsskatt för motsvarande andel. Yrkandet grundade sig på att 

fastighetsregistret angett fastighetens areal att vara 459m2 större än dess verkligen 

omfattning. I utredningen Lantmäteriverket vidtog konstaterades att fastigheten i 

frågan härrörde från år 1903 genom avsöndring, och därefter varit berörd av både 

avsöndringar och sedermera förrättningar. I det fall det råder osäkerhet kring areal 

på en fastighet vilken härstammar från en avsöndring, menar Lantmäteriverket att en 

gränsbestämning måste till för att fastställa dess areal. Detta då äldre arealuppgifter 

från de gamla köpehandlingarna inte sällan är ofullständiga eller rent av felaktiga. 

Men trots att en gränsbestämning genomförts, vilken konstaterade att redovisningen 

i fastighetsregistrets allmänna textdel var felaktig kan ingen ersättning utgå till de 

sökande enligt Lantmäteriverket. Detta då den redovisad areal inte härrör från något 
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beslut av Lantmäteriet utan är en konsekvens av den ursprungliga avsöndringen. 

Vidare påpekas det i utredningen att uppgifterna som redovisas i fastighetsregistrets 

allmänna del inte har någon rättsverkan. Lantmäteriverket kunde genom detta inte 

finna att något fel eller försummelse förekom från myndighetens sida och därav 

avslogs yrkandet.   

Dnr: 2003-794  

En fastighetsägare har vid avverkning av skog på sin fastighet förlitat sig på 

registerkartan varvid han även kom att avverka på grannfastigheten i tron att 

området tillhörde hans fastighet. Genom detta riktade ägaren för fastigheten vilken 

fått sin skog avverkad mot sin vilja ett skadeståndsanspråk mot staten. Yrkandet 

gällde att bli ersatt för de träd som felaktigt hade blivit avverkade. I 

Lantmäteriverkets yttrande konstateras det att yrkande part bör rikta sitt anspråk 

mot den fastighetsägare som utfört avverkningen och inte mot staten. Vidare 

framhölls det att huvudprincipen för att bestämma fastighetsgränser sträckning och 

läge är de lagligen tillkomna gränsmarkeringar på marken104. Om 

gränsmarkeringarnas läge ej längre kan fastställas med säkerhet har gränsen den 

sträckning som man med ledning av förrättningskartor och handlingar kan antagas 

varit åsyftat. Genom detta, samt att syftet med registerkartan endast är att ge en 

översikt över fastighetsindelning, ansåg Lantmäteriverket att Lantmäteriet ej har 

gjort sig skyldiga till något fel eller försummelse.  

Dnr: 2002-724  

Lantmäteriverket erhöll ett skadeståndsanspråk rörande felaktiga arealuppgifter i 

fastighetsregistrets allmänna del, vilka härstammade från att ett fel begåtts vid 

fastighetsbildning och fastighetsreglering. Ärendet remitterades vidare till JK med 

hänvisning till 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av 

skadeståndsärenden mot staten. I yrkandet framgick att ägaren till fastigheten lidit 

ekonomisk skada då en potentiell köpare av fastigheten backat ur affären när han fått 

reda på att fastigheten var mindre än vad som tidigare framgått av 

fastighetsregistret. På grund av detta var fastigheten inte längre lämplig för köparens 

tänka verksamhet. I Lantmäteriverkets utredning framgick det att berörda 

lantmäterikontor handlat försumligt vid genomförd förrättning genom att efter de 

vidtagna förrättningsåtgärderna angett en felaktig areal i registret. Dock 

konstaterades det i bedömningen att ”en förutsättning för att staten skall vara 

skadeståndsskyldig i ett ärende som det aktuella, är dels att en lantmäterimyndighet 

har handlat felaktigt eller försumligt vid en förrättning, dels att den felaktiga eller 

försumliga handläggningen har medfört någon skada”. Även om det konstaterats att 

Lantmäteriet handlat försumligt avsåg yrkandet en påstådd ekonomisk skada om 

förlorat försäljningsvärde på fastigheten.  Skadeståndsanspråket avsåg alltså ett 

antaget värde som enligt Lantmäteriets tolkning av skadeståndslagen ej gör staten 

skadeståndsskyldig. Genom detta ansågs inte heller ansökandets andra anspråk om 

ersättning för arbete och rådgivning i ärendet ligga till grund för ersättning.  

                                                           
104 Enligt 1 kap. 3 § Jordabalken 
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JK:s bedömning var i linje med Lantmäteriverkets med den skillnaden att felet ansågs 

beröra ägaren till fastigheten genom att de tillgängliga uppgifterna om 

fastighetsbildningen vilselett ifråga om fastighetens areal. Anspråken som var riktat 

mot staten var att ersätta skada för en utebliven fastighetsförsäljning men i likhet 

med Lantmäteriverket ansåg JK att ersättning ej kan utgå för en förmodad skada. 

Skadan som istället kom att ersättas var utifrån antagandet att han likväl köpt 

fatigheten med vetskap om dess rätta areal, men betalat ett lägre pris för den. Genom 

att beräkna kvadratmeterpriset för den köpta fastigheten erhölls en köpeskilling som 

troligen skulle erlagts om rätt areal hade varit känd105.  

6.3 Rättelser och kompletteringar 
Förutom skadeståndsanspråken, inrapporteras uppgifter till Lantmäteriet att 

felaktigheter föreligger utan att något anspråk riktas mot staten. Många gånger rör 

det sig om anställda på Lantmäteriet som i sitt arbete upptäcker felaktigheter eller 

brister. Även fastighetsägare eller rättighetshavare begär/ansöker om att få uppgifter 

i endera registerkartan eller fastighetsregistrets allmänna textdel upprättade.  

Gemensamt för dessa är att de ska genomgå en prövning för att klargöra huruvida fel 

faktiskt föreligger, samt utifall felet är av sådan karaktär att det kan rättas upp enligt 

19 kap. 4 § fastighetsbildningslagen eller 16 § förordningen om fastighetsregister. 

Detta är en konstant prövning som görs av de på Lantmäteriet som har hand om 

dessa ärenden ifall rättning skall ske eller inte106. Dessa rättningar eller 

kompletteringar kan delas in i två grupper: registrerade, respektive oregistrerade. 

Alternativt komplicerade respektive enkla fel. I de fall rättelsen eller kompletteringen 

i registret är av en så kallad enkel karaktär, registreras åtgärden endast i en akt på 

det kontor som är ansvarig för denna typ av ärenden. Om utredningsarbetet kring en 

rättelse är mer omfattande, krävs det att ett särskilt registreringsbeslut fattas. Vilket 

medför att åtgärden skall dokumenteras i registret, samt att de upprättade 

handlingarna efter avslutat ärende arkiveras107.  

Vid bedömning hur de inkomna rättelse- och kompletteringsärenden ska hanteras är 

det viktigt att ha i åtanke att rättelsen kan vara av sådan karaktär att det i framtiden 

kan komma att behövas dokumentation i ärendet. Även om åtgärden idag är att 

betrakta som ett enkelt fel. Rättelsen kan nämligen medföra att problem eller frågor 

framöver, varvid dokumentation behövs för att klargöra varför och på vilka grunder 

åtgärden vidtogs. Denna bedömning tillsammans med prövningen om åtgärden kan 

komma att leda till förfång görs av varje enskild handläggare. I brist på tydliga 

riktlinjer sker den prövningen mellan tummen och pekfingret och ser olika ut i de 

olika länen108. 

                                                           
105 JK beslut, Dnr 2628-02-40.  
106 Teordorsson, G. Muntligt 
107 Till 16 § ,LMVFS 2000:2. 
108 Melberg, B. Muntligt 
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Av anmälan109 mot Lantmäteriet angående handläggning och beslut om rättelse enligt 

19 kap. 4 § fastighetsbildningslagen framgår det att avvägningen som görs om en 

rättelse skall eller kan genomföras inte alltid är fullt så enkel att göra. Bedöms det att 

rättelse ska göras är det sedan frågan om rättelsen skall ske med eller utan 

registerbeslut samt om besvärshänvisning skall lämnas. Anmälan grundar sig i att 

Lantmäteriet år 2005 erhöll en begäran att en fastighetsgräns som varit föremål för 

en gränsbestämning 1939 och 1957 skulle rättas upp på registerkartan. Till följd av 

detta skulle även arealen eventuellt korrigeras. Lantmäteriet korrigerade gränsen 

efter viss korrespondens och skickade med registreringsbeslutet samt en kartkopia 

där den berörda gränsens sidmått var angivet till 39,4 meter. Detta beslut var enligt 

fastighetsägaren felaktigt, rätt sidomått skulle vara 47,7 meter. Ärendet kom 

sedermera att hamna hos justitieombudsmannen (JO). Där konstaterades att 

gränsmåttet hade rättats upp till 47,7 meter i registerbeslutet med en anteckning, 

medan justering på registerkartan ej genomförts med motiveringen att justeringen 

understeg en millimeter i registerkartans normalskala (1:10 000). JO kom att granska 

ärendet inte utifrån bedömningar som kräver särskild sakkunskap, utan avsåg att 

kontrollera Lantmäteriets handläggning av ärendet. Av JO:s utredning framgår det att 

Lantmäteriet i samband med registerbeslutet inte lämnat någon underrättelse om 

hur beslutet kunde överklagas. Detta hade inte skett då korrigeringen av gränsen inte 

ansågs gå någon part emot. JO riktade dock kritik mot att besvärshänvisning inte 

lämnats och att Lantmäteriet borde ha tagit reda på om sakägaren önskade överklaga 

beslutet, vilket var fallet.  

Nedan redogörs för ett axplock av de rättelser och kompletteringar som gjorts i 

fastighetsregistret sedan införandet av den digitala registerkartan. Många av de 

kompletteringar och rättelser som genomförs är av så kallade enkla fel och har därav 

ej registrerats och fått något ärende-, akt- eller diarenummer. Istället redovisas 

datum då åtgärden vidtogs. Vidare innebär det att flertalet rättelser är knapphändigt 

dokumenterade varvid information om omfattningen på utredningen som gjordes för 

att konstatera fel och på vilken grund rättningen företogs är bristfällig.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 JO-beslut 635-2007, 3510-2008. / LMV Dnr: 2005-2548 



 
 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rättelser och kompletteringar.  

Problemet kring hanteringen av dessa rättelser och kompletteringar beror inte på att 

det aldrig hinner byggas upp rutiner för denna typ av ärenden så som för 

skadeståndsärenden. Snarare handlar det om att veta vart gränsen går mellan en 

komplicerad rättelse och en enkel. Samt om det är en rättelse som Lantmäteriet skall 

utföra på bekostnad av dem eller om det är ett sådant fel att den som ansöker om 

rättelsen skall stå för kostnaden. Men som för skadeståndsärendena så skapar det en 

osäkerhet i organisationen och att rättelser som egentligen inte skulle ha genomförts 

har kommit till stånd och vice versa110. 

                                                           
110 Jansson, R (muntlig 2010-05-07) 
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Kapitel 7 
 

SLUTSATS & DISKUSSION 
 

7.1 Diskussion  
För många är det ej känt att de uppgifter som står i fastighetsregistrets allmänna del 

är utan rättsverkan. Detta har troligen sin grund i att registerkartan genom 

digitaliseringen har kommit att bli en integrerad del i fastighetsregistret samtidigt 

som användningen har ändrats. Numera är nämligen registerkartan i de flesta fall 

ingången till registrets övriga delar samtidigt som den har kommit att få ett allt 

närmare samband med de skrivna uppgifterna.  

Några av de följder kvalitetsbristerna i den allmänna delen i fastighetsregistret kan 

medföra står klart av redovisat material. Orsaken till dessa kvalitetsbrister har visat 

sig vara av skiftande karaktär. En huvudorsak är att dagens registerkarta är 

uppbyggd av fler olika kartproduktioner där respektive produktionsserie vid 

upprättandet haft skiftande kvalitetskrav. Samt att metoder som inte var lämpliga för 

ändamålet användes under den forcerade databasuppbyggnaden. Kartproduktionen 

är och kommer alltid vara en fortgående utvecklingsprocess där nya metoder 

används, men där den slutgiltiga kvalitetsstämpeln alltid sätts av de anställda som 

utfört arbetet.  

Problemet som uppkommit på senare tid är att dagens verktyg och arbetsmetoder 

tillsammans med en dålig kunskap om registerkartans bristande kvalitet, medfört att 

brister och fel i registerkartan enklare uppdagas. Innan möjligheten att förändra 

kartskalan såväl som mäta gränser och arealer i registerkartan, utgjorde en felaktig 

gränsredovisning inget mer än någon, och i värsta fall några millimeters fel 

redovisning på registerkartan. En felavvikelse som de flesta aldrig skulle ha noterat. 

Men med felaktiga kunskaper och för hög tilltro till Lantmäteriets kartor och register 

kan samma gränsredovisning idag innebära att ekonomiska skador uppkommer. 

Förenklat och skralt kan man säga att teknikutvecklingen har medfört att 

lägesnoggrannheten i registerkartan har försämrats. Samtidigt har 

teknikutvecklingen bidragit till att öka innehållsrikedomen tack vare att fler detaljer 

enklare kan och skall redovisas.  

Frågan är om man kan säga att registerkartan och fastighetsregistrerat allmänna 

textdel har dålig kvalitet och innehåller fel av betydelse om dess syfte och mening 

endast är att sammanställa och ge en översiktlig bild över fastighetsindelningen i 

Sverige? Blir inte de fel och kvalitetsbrister endast en subjektiv bedömning utav 

nyttjaren av systemet, vars uppfattning om fel, i grunden beror på okunskap och för 

hög tilltro till karta och register?  
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Jag menar att det med Lantmäteriets resonemang är just så. Men att ett fortsatt 

arbete med att kvalitetshöja karta och register är ett måste och ett mål för att få en 

innehållsmässigt komplett registerkarta med en hög geografisk lägesnoggrannhet. 

Innan den visionen uppfylls, anser jag att mer måste satsas på att upplysa och 

informera användarna av Lantmäteriets kartor och register om vilken kvalitet som 

kan förväntas och att uppgifterna bara ska ses som en sammanställning av besluten 

redovisade i förrättningshandlingarna. Frågan är varför detta inte har skett tidigare, 

är Lantmäteriet rädda för att förlora sitt anseende och förtroende från allmänheten?  

Av de nämnda rättelseåtgärderna under kapitel 6.3 framgår det som nämnts i 

rapporten, att ingen enhetlig hantering finns för denna typ av ärenden. Exempelvis 

har det för vissa rättelser av arealer lämnats besvärshänvisning, rättelsen har 

registrerats och handlingar arkiverats111. Samtidigt har det i andra fall vare sig 

registrerats att en rättelse av arealen har vidtagits, och än mindre varför112. Bland de 

rättelser som inte registreras, eller lämnats med besvärshänvisning finns även 

justering av gräns i registerkartan113. Borttagning av delareal114, områden115 samt 

delägande fastighet116. Av detta och övriga rättelser presenterade i bilagorna framgår 

att de allra flesta rättelser sker utan registreringsbeslut och besvärshänvisning. Detta 

torde bero på att den som handlägger ärendet ej anser att rättelsen kan leda till något 

förfång. Vilket inga uppgifter borde kunna göra då dessa enligt Lantmäteriet endast 

är en sammanställning av uppgifterna i förrättningshandlingarna, och därav av den 

beskaffenheten att något förfång knappast borde kunna ske. Emellertid menar JO 

genom sitt utlåtande i det ovan presenterade ärendet 3510-2008, att vidtagna 

rättelser av uppgifter i textdelen skall lämnas med besvärshänvisning. Därmed torde 

samtliga rättelse- och kompletteringsärenden rörande gräns och areal frågor 

handläggas som en komplicerad rättelse och även registreras.  

Av samtal med anställda inom Lantmäteriet står det klart att den gängse 

uppfattningen är i linje med organisationens ståndpunkt, att registerkartan inte har 

någon rättsverkan. Men av skadeståndsanspråken redogjorda för framgår det att det 

inte är fullt så enkelt som att säga att skador härrörande från fastighetsregistrets 

allmänna del inte är ersättningsgrundande. I de fall där ersättning har utgått handlar 

det ofta om att fel har gjorts i samband med förrättning och fel redovisas i 

förrättningshandlingarna. Emellertid finns det fall som utmärker sig. Bland annat i 

skadeståndsanspråksärendet där ett 30-tal samfälligheter inte hade avförts ur 

fastighetsregistret117. Som regel skall förrättningshandlingarna alltid undersökas. I 

detta fall var förrättningshandlingen rätt, felet hade uppkommit vid registreringen av 

åtgärden. Men även om försummelse skett genom att det vid registrering glömts att 

avföra fastighetens andelar i samfälligheterna, torde det saknas ett orsakssamband 

mellan skadan och vållandet. Detta då fastighetsägarna, tillika kärande i målet, endast 

                                                           
111 Akt nr: 0330-05/38, 0382-05/79 & 0381-05/87 
112 2007-08-07, Mariestads kommun 
113 2008-09-19, Marks kommun 
114 2009-09-29, Norbergs kommun 
115 2009-10-29, Vårgårda kommun 
116 2009-09-29, Hallstahammars kommun 
117

 LMV Dnr 2006-60 
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undersökt uppgifterna i fastighetsregistret och inte uppgifterna i 

förrättningshandlingarna. Likväl kom ersättning att utgå för att Lantmäteriet genom 

försummelse glömt registrera förändringen i samband med övriga delar i 

förrättningen. Även utlåtandet som gjordes i samband med beslut i 

skadeståndsärendet rörande två fastighetsbeteckningar som kastats om innehåller 

ett utlåtande som utmärker sig118. I beslutet framhölls att ersättning inte kan utgå i 

ärendet bland annat på grund av att registerbeteckningen inte har tilldelats någon 

rättsverkan. Emellertid är registerbeteckningen enligt presenterat material rättsligt 

gällande. Vidare kan nämnas ärendet LMV Dnr:2002-724/JK Dnr 2628-02-40, där 

fastighetsägaren blev ersatt för att hans fastighet var redovisad större än den 

egentligen var i både fastighetsregistret och i förrättningshandling. Men av vad som 

framgår av beslutshandlingen undersökte fastighetsägaren bara arealen i 

fastighetsregistret, varvid ett orsakssamband torde saknas. För även om 

förrättningshandlingen var fel så var det ur fastighetsregistret han fått den felande 

uppgiften. Det enda som därmed skiljer detta ärende mot andra liknande är att denna 

fastighetsägare hade ”turen” med sig att felet även var beskaffat i 

förrättningshandlingen.  

I frågan huruvida den allmänna delen i fastighetsregistret är att se som 

myndighetsutövning har det framgått att införandet av begreppet ej har kommit att 

omfatta fastighetsregistrets allmänna del. Såtillvida fel eller försummelse vid 

lämnande av råd eller upplysningar inte kan göras gällande eller det rör sig om 

registerbeteckningarna. Detta trots att en förändring i fastighetsindelningen måste 

registreras i den allmänna delen för att vara rättsligt gällande. Registreringen är 

därmed per definition att anse som myndighetsutövning. Emellertid gör Lantmäteriet 

gällande att dessa uppgifter som registreras i sig inte är att se som 

myndighetsutövning då uppgifterna som registreras saknar en adekvat kausalitet 

mellan vållandet och skada. Lantmäteriets resonemang för att styrka det just sagda är 

hänvisade till felaktig redovisning av gränser och arealer. Där det pekas på att den 

rätta gränsdragningen är fastslagen i jordabalken med att en ”gräns som blivit 

lagligen bestämd har den sträckning som är utmärkt på marken”. Till detta ställer jag 

mig lite frågande, inte minst på grund av ovanstående nämnda skadeståndsanspråk. 

Jag anser nämligen att det finns vissa luckor i det resonemang som Lantmäteriet för. 

Visserligen kan ett orsakssamband mellan registerkartans gränsredovisning och en 

fastighets verkliga läge saknas. Men vad gäller andra redovisade uppgifter, är det inte 

lika självklart att ett orsakssamband inte kan uppstå. Vilket inte minst framgår av de 

skadeståndsanspråk som beviljats ersättning. Är det bara ett gammalt synsätt som 

lever kvar från den tiden då det allmänna inte kunde ställas till svars?  

Av skadeståndsanspråken är det inga som har överklagat Lantmäteriets eller JK:s 

beslut. Troligen ligger förklaringen till att ingen har överklagat i att kostnaden för att 

driva en process överstiger värdet av skadan som den skadedrabbade anses ha 

                                                           
118

 LMV Dnr: 2005-1053 
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utsatts för. Bristen på avgöranden i högre instanser och av antalet 

skadeståndsanspråk de sista tio åren gör det svårt att säga vilka konsekvenser 

skadeståndsanspråken leder till. Klart är att det behövs mer utredning i ämnet då det 

i dagsläget finns några obesvarade frågor. 

7.2 Slutsatser  
Av genomgått material har jag kommit fram till att Lantmäteriet borde klargöra två saker 

för användarna av Lantmäteriets register. För det första borde det framgå vilken kvalitet 

användaren kan förvänta sig av registerkartan i det specifika område som betraktas och 

för det andra vilka uppgifter i registerkarta och fastighetsregistrets allmänna del som ej 

äger någon rättslig verkan. Hur detta ska gå till låter jag vara osagt, men klart är att 

texten presenterad på kartutdrag från `AutoKa-Vy´ ej är tillräckligt för att göra detta. 

Samtidigt som upplysning av kvaliteten och registeruppgifternas giltighet förtydligas, 

borde Lantmäteriet uppmana användarna att inrapportera fel och brister som upptäcks 

som ett  led i att ständigt förbättra kvaliteten. Detta skulle enligt mig både medföra att 

allmänheten fick bättre kunskaper om hur man skall tolka och använda registerkartan, 

samtidigt som Lantmäteriet skulle bevara sitt förtroende och höga anseende. 

Sammantaget skulle tydligare information rörande vilka uppgifter som vid fel kan vara 

ersättningsgrundande eller av den karaktären att Lantmäteriet skulle rätta upp den, 

troligen medföra att antalet skadeståndsanspråk skulle minska. För den allmänna 

uppfattningen om att Lantmäteriets kartor och register är oklanderliga och juridiskt 

gällande finns enbart Lantmäteriet att beskylla. 

Lantmäteriet bör även ta fram tydligare direktiv och riktlinjer för hur rättelse- och 

kompletteringsärenden skall hanteras. Även om detta inte upplevs som ett problem så 

har Lantmäteriet en skyldighet att se till att den som vänder sig till myndigheten får 

samma bemötande och samma handläggning oberoende vilket kontor i landet man 

vänder sig till.  

Även om Lantmäteriet driver linjen att skador uppkomma av uppgifter hämtade ur 

den allmänna delen ej har ett orsakssamband mellan vållandet och skadan har det 

framgått att det i vissa fall har gjort just det. Emellertid har ingen närmare slutsats 

dragits än att det även med skadeståndsanspråken synes vara oklart och att mer 

utredning skulle behövas i ämnet.  

Slutligen vill jag bara säga att nu när det digitala fastighetsregistret har funnits i lite 

mer än tio år och där teknikutvecklingen för nyttjandet av registeruppgifterna har 

skett de sista åren är jag övertygad om att antalet skador som uppkommer på grund 

av kvalitetsbrister kommer öka. Detta såtillvida Lantmäteriet inte tar ett större 

ansvar med att klargöra vad som gäller. Det går inte att undgå att den digitala 

registerkartan är ett oerhört bra hjälpmedel och verktyg, så till vida den används på 

rätt sätt med vetskap om dess styrkor och brister.   

Resultatet av arbetet är att det krävs vidare studier för att klargöra de frågor som 

återstår. Jag anser icke desto mindre att det visar på varför det förekommer 
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osäkerhet över vad som gäller och att det är ett problem område som kräver vidare 

studier.  

7.3 Fortsatta studier 
Det finns oklarheter vilka inte har kunnat klargöras inom detta arbete och jag anser 

att dessa frågor är, eller i alla fall borde vara, mål för vidare studier. Inte minst då 

dessa frågor skapar en osäkerhet inom så väl Lantmäteriet som för privatpersoner. 

Huvudfrågan som borde utredas är hur vida fastighetsregistrets allmänna del äger 

någon rättsverkan. För även om det idag görs gällande att ingen rättsverkan finns, 

har jag inte sett eller kommit fram till ett tillfredställande svar på hur tolkningen av 

lagen ser ut för att komma fram till den slutsatsen. Att gränsredovisningen och som 

en följd då även areal uppgifterna inte äger rättsverkan står klart av redogjort 

material men frågan är hur vida övriga uppgifter i registerkarta och 

fastighetsregistrets allmänna del är att se som myndighetsutövning och även äga 

rättsverkan?  Har den allmänna delen inte någon rättsverkan så skall inget förfång 

därmed kunna ske av felaktigt redovisade uppgifter, varvid följdfrågan är varför vissa 

rättelser skall ske med registerbeslut och möjlighet till överklagan då man 

misstänker att någon kan lida skada, och varför man då underminera möjligheten att 

rätta fel och brister då dessa uppgifter bara är en sammanställning av 

förrättningshandlingarna?  

I förordningen om fastighetsregister klargörs det att om ett fel fastighetsregistret är 

av den karaktären att den har eller kan komma att riskera registrets tillförlitlighet 

eller föranleda osäkerhet kring rättsläget ska en anmärkning om förhållandet föras in 

i registret om rättning inte kan ske. Jag anser emellertid att den största risken till 

förlorad tillförlitlighet och osäkerhet kring rättsläget är användarnas okunskap om 

kvalitetsbristerna och gällande rättsläge, varför användarna av fastighetsregistret 

och registerkartan, på ett tydligare sätt måste informeras om vad som i själva verket 

gäller. Hur detta skall ske är ytterligare ett ämne för fortsatta studier, tillika vad en 

tydligare redovisning och med detta ett tydligare ansvar över kvaliteten skulle 

komma medföra för Lantmäteriet.  
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Hjorttorp 4:13-14 Kompletterat med Hjorttorp ga:2 081030 Suj 

Björketorp 14:16 Justerat fastigheten då den låg på fel ställe, enl. felrapport. 081107 

gujoha 

Torestorps prästgård 1:63 Kompletterat med infogrupp 5, 15 och 18 efter påpekade från Inskrivningen. 081205 

ilun 

Mark Flohult 1:46-47 Bytt plats på fastighetsbeteckningarna, som felaktigt blivit omkastade. 081215 

ilun 

Mark Handelsmannen 1 Förrättningen akt 1563-1518, var ej inlagd på register kartan. Den är nu 
inlagd. 

090202 

keh 

Sätila-Hägnen 1:2, 3:1 Lagt till omr 4 på 3:1, justerat  läget på 1:2 enl.felrapport. (Akt 15-sät-1093). 090331 

Ilun 

Tostakulla s:2 Lagt till anmärkningen arealuppgift osäker 090727 
Andn 
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Bilaga 2 RÄTTELSE och KOMPLETTERING I FASTIGHETSREGISTRET Akt: 1493-4 

L A N T M Ä T E R I E T  

 

RÄTTELSE OCH KOMPLETTERING I 

FASTIGHETSREGISTRET 

Akt 

K O M M U N  

MARIESTAD 

1493-4 
 

(SIDA 6/9) 

Björsäter 9:4, 9:7 
Viksnäsudde 1:1 

Björsäter 9:7s skattetal 1/4 mant förs över till Björsäter 9:4. Arealen 
kompl för Viksnäsudde 1:1 och Björs 9:4. Gäller bla. gem ägov. för Björs 
10:3-10:16 som skulle ha tagits bort och förts till i tidigare förr. Orvar 
medd OK 

2006-09-12 
Knut B 

Fibern 8 Ändrat arealen med -7 m² som då stämmer med nymätning. 2006-10-05 

Idale 

Aspen 26 Ändrat arealen med -3 m² som då stämmer med nymätning. 2006-10-05 

Idala 

Rogstorp 5:1, 5:2 och 
5:5 

Lagt in andelstalen för Rogstorp 5:1, 5:2 och 5:5 på Rogstorp ga:1 och 
ga:2. Missades i akt 1493-473 när 5:5,  ga:1 och ga:2 bildades. 

2006-11-22 
 

Knut B 

Åsen 12:1 En gammal gräns låg kvar i kartan och delade Åsen 12:1 i två områden, 
denna tas bort i samband med fastighetsreglering akt 1493-499 

2007-02-08 

Idala 

Käckestad 3:9, 2:25  Ändrat arealerna i Fastighetsregistret vilka blivit 5 kvm fel i samband 
med Trossenförrättning registrerad (akt 1493-488). Beslutsdokumentet 
är rätt.  Avisering till skattekontoret görs men alltså ingen ny akt.  

2007-03-08 

EvaN. 

CamillaJ 

ALBINprojektet Rättningar gjorda i projektet ALBIN-Fastigheter  07-05-03 

Monica 

Hallqvist 

Hemmingstorp 1:97-
100 

Delaktigheten i Sundsmarken ga:2 kom ej med vid registrering av 
förrättning (1493-512), fixades med rättelse dagen efter. 

2007-06-04 

IdaLa 

Kuttern 3 Areal ändrad i FR. Fastigheten har genom beräkningsfel erhållit en areal 
om 1031 kvm. Den rätta arealen ska vara 1035 kvm. 

2007-07-05 

LENOR 

Säby 4:3, 4:17, 4:27-29 Tagit bort åtgärd avstyckning 1493-459 då fastigheterna  av  misstag 
blivit infogade i denna förrättning.   

2007-07-11 

Eva N 

Björsäter 16:4 Arealkomplettering, större avvikelse  2007-08-07 

Gebe 
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Bilaga 3 Rättelser i FR och karta under 2009, FUF, U-län 

Karta FR Kommun Kort beskrivning av rättelsen Datum Sign

Rättelser på fastighetskarta och i FR
FUF+HEBY 2010

x sala registrering av silvergruvan ga:23 2010-01-10 jl

x Köping Församlingsändr för Solberga 1:8,Rysta 1:1, Sörvåle 1:1 mfl 2010-01-14 LEK

x Norberg Föramlingsändr för Högfors 1:10 2010-01-14 LEK

x Fagersta Tillägg av delägare för Långgärdet ga:1 ( 2010-01-19 LEK

x Sala Rättelse/bortag av avtalservitut till akt 1981-1387 2010-01-25 LEK

x Köping Kompl utvidgning av Grömsta ga:1 2010-01-27 LEK

x Hallstah Kompl/inläggning av Björsboda ga:1 2010-01-28 LEK

x Sala Rättelse/avreg av ledningsrätt 19-VÄB-1704.1 2010-02-03 LEK

x Sala Rättelse/kompl av ledningsrätt 19-VÄB-1680.1 2010-02-03 LEK

x Fagersta Kompl med samtliga andelstal till Dunshammar ga:4 2010-02-08 LEK

x Kungsör Kompl/infört last av ledn.serv.1960-426.1 på Kyrkoherden 5 2010-03-03 LEK

x sala Kompl/rättat områdes.bestämmelse införd på Silvergruvan 1:212 2010-03-03 LEK

x sala Aktbet rättat på Silvergruvan ga:23 2010-03-05 LEK

x Köping Rättat omkastade serv 1983-596.1 och 1983-592.2 2010-03-09 LEK

x Norberg Avreg av Örbäck s:19 enl akt 1962-419 2010-02-25 LEK

Karta FR Kommun Kort beskrivning av rättelsen Datum Sign

Rättelser på fastighetskarta och i FR
FUF+HEBY 2009

x Heby Rättat röd text på oreg samf i Sillbo, Målarbotorpet 2009-01-15 JL

x Köping/KungsörInfört församlingsgr i f.d. kommungr vid Hälle 1:6 och borttagning av församlgr som nu sammanfaller med kngr i Hedströmmen2009-01-16 SJ

x Köping Förtydligande av ändamål för samf Ållesta s:7 2009-01-22 TW

x Heby Rättat röd text till Sillbo 1:66 i oreg samf 2009-01-26 LEK

x Heby Kompl med andelstal för delägare i Sillbo s:1 2009-01-26 LEK

x Heby Kompl med anm.text för Östervåla-Svina 1:20-21 2009-01-26 LEK

x Norberg Flyttat Idpunkt och text för Flängan 1:4 omr 4 2009-01-26 LEK

(ca 70 åtgärder raderade i denna lista (författarens anmärkning)

x Norberg Rättning av berörkrets för natura-2000 omr akt 1962-P45 2009-08-24 LEK

x Heby Kompl aktbet för natura-2000, 0331-P09/6 2009-08-24 LEK

x Sala Rättelse Hede 1:45 2009-09-04 jl

x Sala Rättelse Kumla-Boda 1:16 2009-09-04 jl

x Kungsör Hagsta 2:18 2009-09-04 jl

x Sala Kompl/rättn av serv 19-VÄB-645 för Färnebo-Prästgård 1:3, 1:41 2009-09-15 LEK

x x Fagersta Rättning/upphävd tomtindelning akt 1982K-2406 se 1982-P8 2009-09-15 LEK

x Kungsör Himmelsberga 2:6 och 7:1. Rättat gräns vid 2:19 2009-09-18 SJ

x Norberg Infört Spännarhyrttan 2:26 i DRK 2009-09-23 LEK

x Köping Hesta 1:18-19, Holmsta 1:8 Rättelse av gräns och viss lägesförbättring2009-09-29 SJ

x Skinnskat Omr 1 infört i DRK för Långviken 3:16 2009-09-29 LEK

x Arboga Omr 1 infört i DRK för Tåby 1:23 2009-09-29 LEK

x Arboga Omr 1 infört i DRK för Torp 1:6 2009-09-29 LEK

x Norberg Rättelse/borttag av delareal för Norbergsby 5:71 2009-09-29 LEK

x Hallstahq Rättelse/borttag av delägande fast Säby prästgård 1:1 2009-09-29 LEK

x Heby Rättelse/bortag av delomr för Hov 10:3 2009-09-29 LEK  
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Bilaga 4 RÄTTELSE och KOMPLETTERING I FASTIGHETSREGISTRET Akt: 1463-972 

L A N T M Ä T E R I E T  

 

R Ä T T E L S E  O C H  K O M P L E T T E R I N G  I  

F A S T I G H E T S R E G I S T R E T  

 
Akt 

  
1463-972 

Kommun 

Vårgårda 

Trakt (kvarter) 

 

Sid 

1/2 

 
 
Fastighet 

 
 
Skäl och beslut 

Dnr 
Reg.datum 
Signatur 

Hol 4:10 Gränsutvisning och inmätning av östra gränsen av 4:10 

Låg ca 5 m fel. Incheckat 

O073372 

070827  

Skövde 2:57 Text ”förmån” i rättighet 15-IM1-87/34586 ändrad från fritext till 
fastighetsbeteckning i Trossens förmånsfält  

071018 

Leona 

Årred 2:1, 4:2, 4:5 Stavfel Åred i anmärkning samfällighet rättat på  
Årred 2:1 
Särskilt namn ”Nedregården” flyttat från Årred 4:2 till Årred 4:5 där 
byggnaderna numera ligger  

08-02-26 

Leona  

Fastorp 1:1 Ändrat arealen enl. utredning: Areal för avskiljd mark 

inte avdragen tidigare, vilket nu gjorts. 

081201 

ilun 

Hol 14:1, 14:69 Ny gräns mellan 14:69 och återstod av 14:1 inlagd samt  ny id-punkt  14:1/11 
på återstoden av 14:1  som rättelse till akt  1527-486 – rättelsen handlagd i 
ärende O09744 

09-02-23 

Leona 

Holtsäckra 1:7 Ga:2 inritad ca 10m fel, nu flyttad till inmätt läge. 090312 

Bermat 

Eklanda 2:1, 2:16 Verkan på avtalsservitut 05/2812 efter avslutad förrättning så att 
belastningen på E 2:16 även syns under ”17”.  

090818 

Härene s:12 Registrering av servitut till förmån för och belastande 
Härene s:12 i samband med avstyckning  1442-432  

09-08-24 
Leona  

Dalbogården 1:1 Arealen (208111 kvm)på område 2 fördes inte in i FR, har fört in arealen på 
Dalbogården 1:1, akt 1442-425. 

09-10-30 

O091574 

Hägrunga 3:10, 5:8 Tagit bort område 2 av 5:8 och område 3 av 3:10 (bäde FR och karta) . Dessa 
områden är samfällda och fastigheterna ligger istället redovisade som 
delägare i samfälligheterna (Hägrunga s:1-2).  

09-10-29 
MARTGU 
 

Hol 14:3, 14:7 Kompletterat servitut 15-HOL-205.1 med ytterliggare en lastfastighet (Hol 
14:3) 

10-01-25 
MARTGU 

 


