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Sammanfattning 
Vattendrag och stränder graderades under 1700-1800-talet mycket lågt (impediment) då 
marken inte var odlingsbar. Samma mark är idag eftertraktad av människor för fritids- eller 
permanentboende i en lugn miljö. Problem kan idag uppstå vid gränssättningen av 
strandfastigheter som nybildas. Problemen är vanligen kopplade till var gränserna verkligen 
är belägna och var fastighetsägarna anser att gränserna borde vara belägna.  För att 
bestämma var gränserna går måste lantmätaren gå tillbaka till ursprungshandlingarna för 
stamfastigheten och utföra en grundlig arkivforskning. 

Syftet är att undersöka hur gränssättningen utförs idag. Frågor som besvaras i studien är: 
Hur bestäms gränserna för strandfastigheter juridiskt? Hur ser noggrannheten ut för 
gränserna i vattenområden och har djupkurvans osäkerhet någon inverkan på 
gränssättningen? På vilket sätt kan batymetrisk laserskanning, jämfört med nuvarande 
metoder, vara en lämplig metod för att bestämma strandfastigheters gränser? 

Metoden som valdes var kvalitativa intervjuer. Intervjuerna utfördes med utvalda personer 
på Lantmäteriet samt företaget Airborne Hydrography AB. 

Teorin bakom undersökningen uppdelades i tre delar. Första delen behandlar Lantmäteriets 
arbetssätt vid gränssättning av strandfastigheter. Den andra delen behandlar 
strandfastigheter och lagarna som ska följas för att bilda dem. Den tredje delen behandlar 
batymetrisk laserskanning och den tekniska noggrannheten instrumenten är kapabla att 
leverera. 

Resultatet visar att noggrannheten på gränserna i vattenområdet är svårbedömda då 
redovisning av gränserna ofta saknas och ursprungliga strandlinjen är svår att lokalisera. 
Laserbatymetri kan i vissa fall inverka positivt på gränssättningen i strandfastigheters 
vattenområden och underlätta lantmätarens arbete med gränssättningen. Slutsatsen är att 
lantmätarna är tvungna att utföra omfattande arkivforskning för att kunna bestämma 
strandlinjen och att handlingarna i en förrättning blir svårare att tolka ju äldre 
stamfastigheterna är. 

Genom att undersöka nuvarande tillvägagångssätt vid strandfastigheters gränssättning och 
föra ihop resultatet med den laserbatymetriska mätmetoden fann författarna en möjlig 
lösning för de osäkra gränserna i vattenområden. Strandlinjen, 300 meters gränslinjen samt 
var 3 meters djupkurvan är belägen. 
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Abstract 
Beach front property’s boundaries 
A study of boundaries in water. 
Water areas and beaches were during the 18- and 19 century’s very low graded (waste land) because 
it was not possible to grow any crops on the grounds. The same properties are today highly 
regarded real-estate. People buy beach front properties as summer homes or as permanent living, in 
a low stress environment. Because of this, the establishment of the estates boundaries can create 
problems when new beach front properties are created. The problems are usually linked to where 
the land boundaries really are located and where the property-owners consider it to be. To establish 
where the boundaries really are located the surveyor must perform a thorough archival research on 
the original property. 

The purpose of this study was to investigate how the establishments of the estates boundaries are 
performed today. Questions to answer are: How are the boundaries’ established legally? How 
accurate are the boundaries in water areas, and have the uncertainty of the 3 meter depth curve any 
influence on the boundaries? Can the bathymetric laserscanner, compared with the current method, 
be a suitable method to establish the boundaries of beach front properties? 

The method selected in this study was qualitative interviews. The interviews were performed with 
experienced people from the Swedish “Lantmäteriet” and the company Airborne Hydrography AB. 

The theory was divided in three parts. Part one addresses “Lantmäteriets” role and workings with 
creating beach front property. Part two addresses the laws involved in creating beach front 
property. Part three addresses bathymetric laserscanning and the technical accuracy the instrument 
are capable of. 

The result shows that the accuracy of the boundaries in water areas are difficult to assess due to 
lack of references that often are missing and the shoreline is hard to locate. Laserbatymetri can in 
certain cases have a positive effect on beach front properties boundaries border setting in water 
areas and help the surveyor. The conclusion is that the surveyor must undertake an extensive 
archival research to find the shoreline and it is more difficult the older the original properties are. 
By examining the current method of establishing these boundaries and mix the result with the 
bathymetric laserscanning method the authors found a possible solution for the uncertain 
boundaries of water areas. The shoreline, 300meters boundary line and where the 3 meters depth 
curve is located.  
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Förord 
Examensarbetet är avslutningen på en treårig utbildning till Lantmäteriingenjör på 
Högskolan Väst i Trollhättan. 

Ett stort tack till våra handledare Håkan Jensen och Ulf Ernstson från Högskolan Väst 
som guidat oss genom examensarbetet. 

Vi vill även tacka våra respondenter från Lantmäteriet och Airborne Hydrography AB. Per 
Rexon, Krister Lindgren och Ingela Boije af Gennäs från Lantmäteriet har hjälpt oss med 
lagar och tillvägagångssätt vid hantering av gränser. Swante Welander från AHAB som har 
bidragit med de tekniska kunskaperna och tillvägagångssätten vid batymetrisk 
laserskanning. De har stått ut med de mest konstiga frågor och alltid svarat med en glimt i 
ögat. 

Arbetet med uppsatsen har delats lika mellan författarna. 

Alla figurer och ekvationer som presenteras är gjorda av författarna själva om inget annat 
anges. 

 

Trollhättan juni 2014 

Annika Gustafsson & André Jägerev 
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FBL  Fastighetbildningslagen (1970:988) 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

MB  Miljöbalken (1998:808) 

Strandskydd Del av miljöbalken 7 kap. 13 – 18 §§ 

Hemman En äldre benämning på jordbruksfastighet som blivit bokförd i 
kronans jordeböcker med visst mantalsvärde 

Skiften En uppdelning av mark mellan olika fastigheter 

Fångeshandling En handling som en överlåtelse av fastighet grundas på. 
Exempelvis köpebrev, bouppteckning 

Pantograf Ett mekaniskt instrument som används för att skapa 
avbildningar i olika storlekar som är likformiga till originalet 

GIS Geografiska Informations System. GIS är en kombination av 
kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i en dator 

GNSS Global Navigation Satellite System. Samlingsnamn för 
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GPS Global Positioning System. Det amerikanska satellitbaserade 
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1 Inledning 
Marken inom Sveriges är uppdelad i fastigheter. Enligt jordabalken 1 kap. 1 § (JB) är 
fastigheter jord men i vissa fall består fastigheter av mer än enbart jord. En fastighet 
kan bestå av enbart markområde, mark- och vatten områden samt enbart av 
vattenområde. Fastigheter är vanligen avgränsade horisontellt på ytan och kallas då för 
två dimensionella fastigheter (2D). Det finns även fastigheter som avgränsas både 
horisontellt och vertikalt. Sådana fastigheter kallas för tre dimensionella fastigheter 
(3D). Strandfastigheter är en kombinerad fastighet som inte enbart består av mark 
utan även ett vattenområde kan ingå. En skillnad mellan mark- och vattenområden 
finns i begreppet äganderätt. Äganderätt har fastighetsägaren över marken. På grund 
av att vattnet är i ständig rörelse anses det inte vara lämpligt att benämna 
vattenområden med äganderätt. Istället benämns vattenområden som ingår i en 
fastighet med begreppet att ägaren har rådighet över vattnet1. 

Gränser 

Gränser har haft stor inverkan genom historien. Krig har utkämpats för att gränser på 
en karta ska flyttas. I de flesta fall har den angripande sidan velat utvidga sitt 
territorium för att befolkningen krävde mer plats eller för att marken de ville erövra 
var speciellt värdefull. Gränserna som studien kommer att behandla är inte så stora 
som ett helt lands gränser utan mindre områden som vanligen ägs av privatpersoner 
eller företag. Gränser ska berätta för en fastighetsägare var fastigheten är belägen i 
förhållande till andra fastigheter. De ska också visa hur stor fastigheten är samt var 
den börjar och var den slutar. 

Gränsernas bestämning är, i Sverige, Lantmäteriets uppgift. Lantmäteriet har ansvaret 
för de över tre miljoner fastigheter som finns inom Sverige. Lantmäteriet ska på ett 
rättssäkert sätt bestämma var gränserna ska vara belägna mellan fastigheterna. Det är 
ett stort arbete som utförs för att gränserna ska bestämmas på ett rättssäkert sätt. 
Banker och andra fodringsägare ska kunna lita på att fastigheten som sätts i pant för 
ett lån kan säljas och inbringa det belopp som behövs för att de ska gå skadefria ur 
affären. Det är fastigheter som till stor del är säkerhet för pengar som lånas ut. Därför 
kan det sägas att till stor del vilar det svenska ekonomiska systemet på just fastigheter. 

Gränser ska vara markerade på ett sådant sätt i terrängen, att missförstånd om var 
gränsen är belägen inte ska kunna uppstå. På land utförs markeringar av gränserna 
med hjälp av till exempel rör som slås ned i marken eller borras ned i berg. En sådan 
markering mäts sedan in i ett koordinatsystem med hjälp av avancerad mätutrustning. 
Koordinaterna för markeringarna förs sedan in i Registerkartan som punkter i 
koordinatsystemet. Noggrannheten på punkterna blir idag cirka ± 5 centimeter. 

Gränserna i vattenområden är svåra att mäta in med dagens utrustning. Finns det 
kobbar och skär där gränsen ska bestämmas kan en utmärkning ske men det är i de 

1 Bengtsson (2007) 
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flesta fall är inte möjligt att utföra en utmärkning. Om en utmärkning inte kan utföras 
ska koordinaterna för gränspunkterna markeras/redovisas på förrättningskartan. 
Gränserna i vattenområden är därför svårare att uttyda än gränserna på land. 

Kartor 

Historiskt har kartor använts under långa tider. Det var ett sätt för härskare att se hur 
stort riket var och gränsernas placeringar. Kartorna användes ofta för lokalisera gårdar 
och egendomar, vilket var mycket viktigt då kungen eller kejsaren ville driva in skatter. 
I krigssituationer var och är kartor ett hjälpmedel då olika kartor innehåller 
information om viktiga strategiska för- och nackdelar. Finns det vägar? Var är de 
belägna? Hur ser terrängen ut i ett område? Kan trupper ta sig fram eller är det en myr 
som måste undvikas? Frågor av stor betydelse har kunnat besvaras med hjälp av 
detaljerade kartor. Beroende på hur noggrann och uppdaterad informationen i 
kartorna har varit så har krig förlorats eller vunnits. 

Vid arbete med bestämmande av gränser ska lantmätaren upprätta en 
förrättningskarta där gränserna ska vara utmärkta. Förrättningar som utförs på äldre 
fastigheter ska använda gamla skifteskartor och fångeshandlingar för att se hur 
gränserna bestämdes när fastigheten kom till. Arkivforskning ingår som en stor del av 
arbetet då en ny fastighet bildas. De gamla förrättningskartorna och 
fångeshandlingarna ska tolkas och fastigheter där vattenområden ingår, kan enligt 
respondenterna2 vara bland de svåraste förrättningar en lantmätare kan utföra. Dagens 
Registerkarta är digitaliserad från äldre kartor med olika skalor (storlekar) och 
koordinatsystem. När omformning av skalor och koordinatsystem utförs kan 
noggrannheten i vissa fall försämras. Det innebär att fel kan uppstå då gränserna på 
kartan inte överensstämmer med de verkliga gränserna i terrängen. Under 
utbildningen har så stora fel som 120 meter påvisats av föreläsare. Oftast ligger felen, 
enligt respondenterna3, mellan 1 centimeter och 4,5 meter. 

1.1 Bakgrund/ problembeskrivning 
Före år 1928 delades, under olika skiftesformer, de nuvarande fastigheterna upp från 
hemman (fastigheter). Hemman brukades ofta gemensamt av hela byar men delades 
upp i mindre andelar som bönderna själva skulle äga. Vid uppdelning av marken var 
det viktigt att fördelningen blev så rättvis som möjligt. Marken graderades därför in i 
system som talade om hur odlingsbar marken var. Vattendrag och stränder graderades 
mycket lågt (impediment) då marken inte var odlingsbar4. Strandfastigheter har gått 
från att vara nästan värdelös mark, under 1700-1800-talet, till att idag vara 
eftertraktade. 

När hela strandfastigheter, som har ett vattenområde kopplat till sig, säljs kommer 
vattenområdet automatiskt att ingå vid försäljningen. Om en del av fastigheten säljs 

2 Avsnitt 2.3 
3 Avsnitt 2.3 
4 Ekbäck (2012) 
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följer inte vattenområdet automatiskt med i försäljningen. Vattnet kommer att tillhöra 
stamfastigheten om inte vattenområdet specifikt omtalas i köpehandlingarna. 
Strandfastigheters gränser kan vara markerade på fastighetskartan men så är inte alltid 
fallet. 

Dagens digitala fastighetskarta är inte pålitlig och har ingen rättslig verkan. Rexon5 
säger att fastighetskartan är digitaliserad från äldre kartor med olika skalor och 
koordinatsystem. Uppbyggnaden av den digitaliserade kartan startade i början av 
1990-talet. Osäkerheten i fastighetskartan kan ge köpare av strandfastigheter, eller 
vilken fastighet som helst, en felaktig uppfattning om var gränserna går. 

Hittills är det bara strandfastigheters gränser på land som stakats ut. Exempelvis med 
dubb i berg eller rör i marken vilket är tillförlitliga och bestående metoder som håller i 
många år. Markering i vatten utförs mycket sällan och då enbart vid särskild 
gränsutmärkning. Enligt Lindgren6 är särskild gränsutmärkning ovanlig och kostsam. 

Vattenområden delas in i enskilt respektive allmänt vatten. Allmänt vatten finns i 
havet och de större sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Det 
enskilda vattenområdet ingår alltid i fastighetsindelningen medan det allmänna vattnet 
inte tillhör någon fastighet. Det allmänna vattnet har därför ingen ägare i rättslig 
mening. I lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde finns bestämmelser som 
gäller för avgränsningen mellan enskilt och allmänt vatten (avsnitt 4.7). Till enskilt 
vatten, som gränsar mot allmänt vatten, hör vattenområdet som finns inom 300 meter 
från strandlinjen. Finns det en ö inom 300 meter från strandlinjen som är minst 100 
meter ska 300 meters området utgå från ön. Vidare gäller också att om djupet är 
mindre än tre meter, vid 300 meters gränsen, förlängs gränsen utåt tills djupkurvan på 
3 meter sammanfaller med gränsen. I de sjöar och vattendrag som inte har allmänt 
vatten sträcker sig gränsen ut till mitten av sjön/vattendraget där den möter en annan 
enskild vattengräns från motsatt håll.  Den information som finns om vattendjupet är 
i vissa fall 100 år gammal och härrör från gamla sjökort. På de gamla sjökorten, som 
nu digitaliserats, användes handlodning från båtar vilket resulterade i att sjökorten inte 
har den noggrannhet som är önskvärd idag. 

För att mäta topografi finns det flygburna system med laserskannrar. System med röd 
laser användes då Sveriges landområden laserskannades för att ta fram den nya 
nationella höjddatamodellen (NNH). Ett arbete Lantmäteriet startade sommaren år 
2009 och beräknas vara färdigt år 20157. Den röda lasern kan inte tränga igenom 
vattenytan utan reflekteras så att endast nivån på vattenytan bestäms. En nyare form 
av laserskanning som mäter havsbottnars topografi är den batymetriska 
laserskanningen. Metoden används ofta utomlands men nu även i Sverige. En 
batymetrisk laserskanner fungerar på samma sätt som en vanlig laserskanner med det 
tillägget att inte bara en laser utnyttjas utan minst två. En ordinär infraröd laser som 

5 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
6 Krister Lindgren Lantmätare, intervju april 2014 
7 Lantmäteriet. Nya nationella höjddatamodellen 
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används i de flesta skannrar och en grön laser som har en annan våglängd. En grön 
laser har förmågan att tränga igenom vattenytan där den röda lasern endast reflekterar. 
Den röda lasern ger avstånd och vinklar till vattenytan medan den gröna ger avstånd 
och vinklar till bottenkonturen. Skillnaden i höjd mellan den röda och den gröna 
lasern ger djupet i vattenmassan. Laserskanningen förklaras närmare i avsnitt 5.2. 

De flesta strandfastigheterna har vid något tillfälle gränsat mot en strandlinje och 
beroende på omständigheter som landhöjning, dikning, utfyllnad eller erosion kan den 
strandlinje som fanns när fastigheten bildades idag vara förflyttad. Att strandlinjen har 
ändrats under årens lopp utgör ett problem för Lantmäteriet då de vid en uppdelning 
av en strandfastighet ska utgå från den strandlinje som fanns när den ursprungliga 
fastigheten bildades8. Problemen vid ny- och ombildning av strandfastigheter är 
kopplade till var gränserna verkligen är belägna och var fastighetsägarna anser att 
gränserna borde vara belägna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Huvudsyftet är att undersöka hur gränserna för en strandfastighet bestäms. I 
huvudsak ska den rättsliga utgångspunkten för strandfastigheters gränssättning 
undersökas. Vidare ska den tekniska noggrannheten av gränser belägna i vattnet 
utanför strandfastigheten undersökas. 

Ett delsyfte är att undersöka om djupkurvans osäkerhet vid 300 metersgränsen 
inverkar på gränssättningen för strandfastigheter. 

Ytterligare delsyfte är att undersöka om batymetrisk laserskanning kan vara en lämplig 
metod vid bestämningen av strandfastigheters gränser både på land och i vattnet. 

Frågeställningar som kommer besvaras i studien är: 

• Hur bestäms gränserna för strandfastigheter juridiskt? 

• Hur ser noggrannheten ut för gränserna i vattenområden och har djupkurvans 
osäkerhet någon inverkan på gränssättningen? 

• På vilket sätt kan batymetrisk laserskanning, jämfört med nuvarande metoder, 
vara en lämplig metod för att bestämma strandfastigheters gränser? 

1.3 Avgränsningar 
Studien kommer endast att behandla strandfastigheters gränser utanför planlagt 
område i Sverige. Vidare omfattar studien en ytlig förklaring av utstakningen och 
utmärkningen av strandfastigheters gränser. Dessutom behandlar studien mätmetoden 
batymetrisk laserskanning. 

Slutligen kommer följande delar ej att ingå: samfälligheter, nyttjanderätter, servitut, 
fiske, tomträtter, 3D fastigheter, gränser tillkomna genom inlösen, expropriation eller 

8 Julstad (2011) 

 4 

                                                 



Strandfastigheters gränser - En studie av gränser i vatten. 

annan tvångsåtgärd. Ej heller den ekonomiska aspekten kommer att behandlas i 
studien. 
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2 Metod 
En studie kan genomföras med olika metoder. I avsnitt 2.1 redovisas metoden som 
användes i studien följt av en motivering av metodvalet i avsnitt 2.2. Vidare redovisas 
i avsnitt 2.3 val av det material som ligger till grund för studien. Avslutningsvis finns i 
avsnitt 2.4 en beskrivning av hur arbetet praktiskt gick tillväga. 

2.1 Metodteori 
Valet av metod beror på vad studien ska besvara och är styrande för resultatet. Det 
vanligaste är att skilja på två huvudtyper av metoder, kvalitativ och kvantitativ. 
Fördelen med kvalitativ metod är att den minimerar bortfallet av respondenter 
eftersom en personlig kontakt oftast tas. Medan den kvantitativa kan öka bortfallet i 
de fall respondenterna inte fyller i det utsända frågeformuläret. Ytterligare fördel den 
kvalitativa metoden har är att det vid intervjutillfället går att ställa följdfrågor och få 
kompletterande och fördjupade svar. Den intervjuade kan också tala friare samt direkt 
vid intervjun be om förklaring på det som är oklart, något som gör att det ger en 
högre validitet. Nackdelen med den kvalitativa metoden är att det kan ta tid att 
sammanställa intervjusvaren eftersom det vid de flesta tillfällen inte finns färdiga 
svarskategorier ikryssade som vid det kvantitativa frågeformuläret. I den kvalitativa 
intervjun kan det också vara svårare för respondenten att svara ärligt då intervjuaren 
sitter framför medan det vid ett kvantitativt frågeformulär, som kryssas i anonymt, är 
lättare att vara ärlig.9 

För att få en djupare kunskap i ämnet användes intervjuer som är en kvalitativ 
insamlingsmetod. Intervju är en direktutfrågning som kan ske genom personlig 
direktkontakt, via telefon eller via mail.  Vid en intervju är det primärdata som 
insamlas.  Det vill säga information som samlades in för att användas i studien. En 
intervju kan genomföras på olika sätt, strukturerat, semistrukturerat eller 
ostrukturerat. I den strukturerade intervjun tas alla färdigformulerade frågor upp i en 
bestämd ordning. I den semi-strukturerade intervjun är det vanligen bara 
ämnesområdet som är bestämt och frågorna formuleras efterhand beroende på 
respondentens reaktion och svar. Medan den ostrukturerade intervjun kan ses som ett 
vanligt samtal där frågorna kommer som det faller sig. 10 Med en viss struktur finns 
möjligheten att jämföra den information som samlats in men nackdelen kan samtidigt 
leda till att information tappas. Vidare är ett kännetecken på kvalitativ intervju att 
respondenten själv formulerar sina svar i motsats till en kvantitativ där denne istället 
får kryssa i svaren på frågorna. 11 

9 Larsen (2009) 
10 Björklund m.fl. (2003) 
11 Larsen (2009) 
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2.2 Metodval 
I studien passade den kvalitativa metoden bra eftersom syftet var att skaffa en djupare 
förståelse för strandfastigheters gränssättning och undersöka möjligheten att använda 
batymetrisk laserskanning vid dess gränssättning. Fördelarna med den kvalitativa 
metoden, som beskrivits i avsnitt 2.1, ansågs överväga de nackdelar som fanns 
eftersom valet av intervjupersoner på Lantmäteriet gjordes utifrån rekommendationer 
från andra lantmätare vilka ansåg att intervjupersonerna hade fördjupade kunskaper 
inom ämnet. Eftersom det gick att ändra frågorna efterhand och respondenterna 
tilläts att ta upp saker de själva betraktade som viktiga gav det en hög validitet. För att 
säkerställa en hög reliabilitet var det noga att hålla isär intervjusvaren för att veta vem 
som sagt vad.12   

För insamling av information användes intervjuer. Insamlingsmetoden valdes för att 
få tillgång till mycket information om strandfastigheters gränser och den batymetriska 
laserskanningen, främst då den batymetriska laserskanningen som utförs med ett 
HawkEye III instrument. Att kunna framföra en problemställning till respondenterna 
och få ett direkt svar som var kopplat till verkligheten var viktigt. Både strukturerad 
intervju men även semistrukturerad intervju användes i studien. I de fall personer 
intervjuades samtidigt som anteckningar fördes var det lätt att gå miste om viktiga 
fakta. Under den personliga intervjun var därför båda författarna närvarande för att 
kunna föra anteckningar samtidigt som frågorna ställdes. I vårt fall användes en 
kombination av strukturerad och semistrukturerad intervjuform. Ett antal 
utgångsfrågor, som arbetats fram under inläsningen av materialet, gav upphov till 
följdfrågor som formulerades efterhand som respondenten svarade på 
utgångsfrågorna. Beroende på svaren kunde författarna formulera ett flertal 
underfrågor.13 

2.3 Urval 
Metodböckerna som användes i studien valdes på grund av att de använts i tidigare 
kurser och författarna ansåg att de vara goda val. 

• Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera14 

• Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod15 

Urvalet av rapporter och böcker berörande strandfastigheters gränser utgjordes av två 
rapporter, en doktorsavhandling samt tidigare kurslitteratur. Valet av kurslitteraturen 
gjordes på grund av tillgänglighet samt tidigare erfarenhet från böckerna. Efter att ha 
läst delar av Kristin Andreasson doktorsavhandling togs beslutet att utesluta sökning 

12 Larsen (2009) 
13 Björklund m.fl. (2003) 
14 Björklund m.fl. (2003) 
15 Larsen )2009) 
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av rättsfall och ytterligare artiklar. Kristin Andreasson säger i sin doktorsavhandling 
att: 

 

Det kan vidare konstateras att doktrinen inom området delvis är inaktuell, eftersom 
den till största delen daterar från tiden före jordabalken och fastighetsbildningslagen. 
Den litteratur som har utgetts inom detta eller närliggande fastighetsrättsområden 
under senare tid behandlar gränsfrågor mestadels översiktligt. Av ovan nämnda följer 
att tolkningen av gällande rätt till stor del får baseras på rättsfall från hovrätten samt 
Lantmäteriverkets anvisningar och handböcker. Beträffande de gränsrelaterade 
hovrättsmålen rör flera visserligen komplicerade situationer, men få av dessa utslag ger 
tydlig ledning i vissa svåra och principiellt intressanta frågor om lagtillämpning. 
Lantmäteriverkets anvisningar och handböcker, å sin sida, är relativt omfattande och 
till stor del uppdaterade beträffande gränsfrågor. De och andra av Lantmäteriets 
dokument (bl.a. LMV-rapporter), samt tidskriftsartiklar och examensarbeten, 
används därför som referensmaterial. (Andreasson 2008 s.10) 

 

Av det skälet valdes kurslitteratur, lagtext, Lantmäteriets juridiska handböcker, och 
rapporter. 

Följande material valdes: 

• På gränsen till framtiden – möjligheter till koordinatbestämda 
fastighetsgränser16 

• Fastighetens gränser17 

• Speciell fastighetsrätt: miljöbalken18 

• Allmänt vatten – ett grumligt ämne19 

• Fastighetsbildning och fastighetsbestämning, om fastighetsbildningslagen 
m.m.20 

• Fastighetsindelning och markanvändning21 

• Lantmäteriets Handbok FBL Kapitel 1-422 

• Lantmäteriets Handbok FBL Kapitel 5-1923 

• Ett kompendium om Miljöbalken (MB): för en hållbar utveckling24 

16 Andreasson (2008) 
17 Karlsson (2004) 
18 Bengtsson (2007) 
19 Andreasson m.fl.( 2012) 
20 Ekbäck (2012) 
21 Julstad (2011) 
22 Lantmäteriverket Handbok FBL Kapitel 1-4 (2013) 
23 Lantmäteriverket Handbok FBL Kapitel 5-19 (2013) 
24 Ett kompendium om Miljöbalken: för en hållbar utveckling (2012) 
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Urvalet av artiklar, rapporter och böcker berörande batymetriska laserskanning 
utgjordes av fyra vetenskapliga artiklar/rapporter samt kurslitteratur. Valet av 
kurslitteraturen gjordes även här på grund av tillgänglighet samt tidigare erfarenhet av 
boken. Artiklarna/rapporterna valdes på grund av sitt historiska och tekniska innehåll 
inom laserskanning och laserbatymetri. 

Följande material valdes: 

• Costal engineering applications of high-resolution lidar bathymetry25 

• Airborne lidare bathymetry26 

• Rod Laser – The first laser was a rod laser27 

• Mätning av bottentopografi och kustlinjer med laser batymetri- 
pilotstudie28(sammanfattning bilaga E) 

• Geografisk informationsbehandling: teori, metoder och tillämpningar29 

 

För att hitta sakkunskap inom ämnet som berörs kontaktades olika företag. 
Lantmäteriverket valdes eftersom de har kunskaper rörande fastigheter och dess 
gränser. Eftersom det statligt och kommunala Lantmäteriet ska arbeta efter samma 
lagar och regler valdes endast det statliga Lantmäteriet på grund av de goda kontakter 
som författarna hade sedan tidigare. En personlig kontakt med Lantmäterikontoren i 
Lidköping och Uddevalla togs. De gav i sin tur information om personer med 
fördjupade kunskaper inom ämnet. Respondenterna som intervjuades på Lantmäteriet 
angående fastighetsgränser var: 

 

• Per Rexon (lantmätare, Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning, Region 
Väst, Vänersborg) 

• Ingela Boije af Gennäs (lantmätare, Lantmäteriet, Gävle) 

• Krister Lindgren (lantmätare, Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning 
Region Väst, Göteborg) 

 

Krister Lindgren rekommenderade vid den första intervjun även en 
lantmäterirapport30 som infogades i referensmaterialet. Reliabiliteten ansågs hög 
eftersom respondenterna varit verksamma länge inom sina ämnesområden. 

25 Irish m.fl. (1998) 
26 Guenther (2004) 
27 Amler (2007) 
28 SGI (2006) 
29 Harrie (2013) 
30 Andreasson m.fl.( 2012) 
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För att få kunskap om mätmetoder i vattenområden valdes företag som arbetar med 
havs- och sjömätning av olika slag. Eftersom batymetrisk laserskanning är vanlig 
utomlands, men har börjat användas även i Sverige, kunde ett urval av både utländska 
och svenska artiklar användas vid inläsningen på ämnet. Efter utförda sökningar av 
företag som utför mätning av hav- och sjöbotten hittades Airborne Hydrography AB 
(AHAB) i Jönköping. Företaget valdes på grund av sin teknikutveckling av 
batymetriska laserskanningsinstrument. Från AHAB kontaktades Swante Welander, 
marknadschef. Sökandet resulterade därmed i tre intervjuer inom det statliga 
Lantmäteriet samt en intervju på AHAB i Jönköping. 

2.4 Tillvägagångssätt 
Studien började med inläsning av ämnet. För att hitta information om 
strandfastigheters gränser samt laserbatymetri utfördes sökningar i de databaser som 
fanns till förfogande på Högskolan Väst. Olika sökord användes och ett urval av både 
svenska och engelska artiklar/rapporter kontrollerades. Sökningen innefattade både de 
svenska och engelska uttrycken av följande ord: 

• Batymetrisk laserskanning, batymetri, laserbatymetri 

• Strandfastighet, strandfastighetsgräns, strandfastigheters gränser, sjötomt, 
sjöfastighet 

• Laserskanning 

Sökorden som innefattade strandfastigheter gav ett fåtal träffar men en rapport31 samt 
en doktorsavhandling32 utvaldes ur materialet. De var utformade av Kristin Karlsson 
(numera Land, tidigare även Andreasson) och innehöll en beskrivning av ämnet 
fastighetens gränser. Doktorsavhandlingen låg till grund för att endast använda 
lagtext, Lantmäteriets juridiska handböcker (avsnitt 2.3). Till sökningen efter 
artiklar/rapporter som berörde batymetrisk laserskanning användes sökordet 
laserskanning eller det engelska uttrycket laserscanning. Orden gav ett stort antal 
träffar vilket gjorde att ytterligare urval var nödvändigt. Efter flera dagars sökande i 
databaserna och inläsning av ett flertal artiklar/rapporter gjordes ett urval av två 
svenska och två engelska artiklar/rapporter som var relevanta för studiens 
batymetriska del och som kunde användas som referensmaterial. De 
artiklar/rapporter som valdes innehöll den information som behövdes för att få en 
ökad kunskap i ämnet. Även kurslitteratur från föregående kurser i programmet 
användes. 

Parallellt med sökningar och inläsning av materialet kontaktades, för författarna, 
kända personer på Lantmäteriet för att få svar på frågan vem eller vilka inom 
Lantmäteriet som har fördjupade kunskaper inom ämnet strandfastigheter och dess 

31 Karlsson (2004) 
32 Andreasson (2008) 
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gränssättning. Frågorna resulterade i tre personers namn med sådana kunskaper. 
Personerna kontaktades omgående via mail. För att få ytterligare kunskaper om 
tillvägagångssättet vid en havs- och sjömätning kontaktades, via mail, det privata 
företaget AHAB i Jönköping. Företaget använde flygande plattformar och batymetrisk 
laserskanning. De har också utvecklat egna skanningsinstrument innehållande den 
senaste tekniken vilket gjorde att författarna kom överens om att försöka kontakta 
just dem. Även andra företag har kontaktats men det visade sig vara mycket svårt att 
nå dem trots flertalet mail och telefonsamtal. Kontakt upprättades endast med 
telefonister på respektive företag. Efter halva tiden utan resultat togs beslutet att 
arbeta om syftet samt frågeställningarna och styra studien mot det juridiska hållet. 

Tillvägagångssätt intervjuer 
Intervjuer med de fyra personerna (tre från Lantmäteriet samt en person från AHAB) 
som tidigare föreslagits genomfördes för att få ny kunskap i ämnet. Efter mail- och 
telefonkontakt skedde tre av intervjuerna främst via mail och telefon på grund av att 
personerna inte hade möjlighet att ta emot oss för en personlig intervju. Nackdelen då 
en personlig kontakt inte kunde fås var att kroppsspråket inte kunde observeras, något 
som kanske skulle underlättat tolkningen av svaren. En personlig intervju kunde 
genomföras på Lantmäteriet i Vänersborg. Reliabiliteten ansågs ändå hög eftersom de 
valda respondenterna varit verksamma länge inom sina ämnesområden. Frågor till 
intervjuerna på Lantmäteriet arbetades fram genom bearbetning av vår frågeställning 
och genomläsning av referensmaterialet. Frågeställningen bröts ned i underfrågor som 
inte kunde besvaras av referensmaterialet33. En kortare telefonintervju med Krister 
Lindgren (lantmätare, Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning Region Väst, 
Göteborg) användes för att testa frågorna och få idéer till en bättre frågeställning som 
passade studien. Även en kortare personlig intervju med Ingela Boije af Gennäs 
(lantmätare, Lantmäteriet, Gävle) genomfördes i Gävle. Den personliga intervjun 
genomfördes med samma frågeställning som till Krister Lindgren men gav ingen ny 
information. En personlig intervju med Per Rexon (lantmätare, Lantmäteriet, Division 
Fastighetsbildning, Region Väst, Vänersborg) genomfördes med båda författarna 
närvarande. Inför intervjun beslutades att en strukturerad frågeställning skulle 
användas inledningsvis. När den aktuella frågeställningen avklarats påbörjades även en 
semistrukturerad intervju. Tillvägagångssättet gav svar på frågorna som avhandlats 
med de föregående respondenterna på Lantmäteriet samt gav uppslag till nya 
frågeställningar som författarna tidigare inte haft kunskap om. När intervjuerna 
sammanställts kom det fram frågor som Per Rexon besvarat men inte de andra 
respondenterna, därför skickades kompletterande frågor via mail till Krister Lindgren 
och Ingela Boije af Gennäs. 

Det valda företaget, AHAB, svarade inte på flera veckor men slutligen knöts 
kontakten med Swante Welander (sakkunnig och marknadschef). Swante Welander 
gick med på att svara på frågor via mail då det föreslogs. Han skickade också 

33 Bilaga A 
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produktblad som granskades. Från informationen i produktbladen samt de 
vetenskapliga artiklarna kunde sedan frågeställningar arbetas fram vilket resulterade i 
en intervjumall för AHAB34. Frågorna skickades därefter till Swante Welander för att 
få mera kunskap om batymetrisk laserskanning. 

  

34 Bilaga B 
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3 Lantmäteriets arbetssätt vid gränssättning av 
strandfastigheter 

Huvudsyftet i studien är att undersöka hur gränserna för en strandfastighet bestäms. 
Det är Lantmäteriet som i Sverige ansvarar för fastigheterna och gränssättningen av 
dem. Avsnittet kommer att förklara hur de kan arbeta vid en förrättning av en fiktiv 
strandfastighet. Här kommer författarna att förklara när och hur de olika lagarna 
(avsnitt 4) kommer in i förrättningen samt hur inmätningen av gränserna går till. 

3.1 Lantmäteriets arbetssätt 
Lantmäteriet är en förvaltningsmyndighet som prövar fastighetsbildningsfrågor vid en 
lantmäteriförrättning. En bestämning av fastighetsgränser börjar med en ansökan om 
fastighetsreglering, avstyckning, klyvning eller en fastighetsbestämningsförrättning. En 
ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av sökande eller ett eventuellt ombud. I 
vissa fall kan en muntlig ansökan göras men endast under ett sammanträde med 
sakägare. Den muntliga ansökan kan då behandlas av lantmätaren om den kan 
bearbetas inom samma förrättning som den skriftliga ansökan. I ansökan ska 
exempelvis anges vilka åtgärder fastighetsägaren vill genomföra och vilka fastigheter 
som är berörda av åtgärden. Det är här Lantmäteriets utredningsplikt kommer in. En 
lantmäteriförrättning bygger på att lantmätaren på egen hand ska utreda ärendet samt 
se till att de allmänna och enskilda intressen som kan uppkomma skyddas enligt den 
så kallade officialprincipen. Enligt respondenterna35 används lagarna i 1 kap. 2-5 §§ 
JB, 3 kap. 1 § samt 5 kap. FBL vid fastställande av strandfastigheters gränser. I vissa 
fall används också Lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken (JP) 17-18 § om 
det är nödvändigt. Lagarna förklaras vidare i avsnitt 4. 

Arkivarbetet påbörjas direkt då en ansökan har inkommit till Lantmäteriet. Först 
kontrolleras att den sökande är behörig att söka förrättning. Vanligtvis är det 
fastighetens ägare som kan söka förrättning men i vissa fall kan också andra ansöka. 
Exempel på en ansökan där någon annan än fastighetsägaren söker förrättning är om 
en granne till en viss fastighet önskar ett servitut för en utfart, väg eller 
gemensamhetsanläggning. Beroende på vad för slags förrättning som den ansökande 
yrkar på kommer lantmätaren att arbeta på lite olika sätt. När det gäller 
strandfastigheter är den vanligaste förrättningen, enligt respondenterna36, avstyckning. 

När en avstyckning av en strandfastighet ska genomföras kommer lantmätaren att 
undersöka hur stamfastigheten bildades och om stamfastigheten har ett vattenområde 
kopplat till sig. Har stamfastighetens gränser blivit lagligen bestämda ska 
gränspunkterna finnas redovisade i förrättningskarta eller fångeshandlingar enligt 1 
kap. 3 § JB. Beroende på ålder på stamfastigheten kan markeringarna på land se olika 

35 Avsnitt 2.3 
36 Avsnitt 2.3 
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ut. De kan exempelvis bestå av rör i mark eller berg samt större stenar (så kallade 
råstenar) men även stengärsgårdar kan visa var gränserna är belägna. Om gränserna 
inte blivit lagligen bestämda enligt 1 kap. 4 § JB gäller att ” … rå och rör eller andra 
märken som av ålder ansetts utmärka gränsen.” ska följas. Om stamfastigheten bildades 
innan den nya JB trädde ikraft år 1972 och gränserna har tillkommit vid en avsöndring 
kan lantmätaren ta hjälp av 17 § JP. Avsöndring användes till och med år 1928 och 
ersattes då med avstyckning. I vissa ovanliga fall har gränserna tillkommit efter 
urminnes hävd som också den måste tillkommit innan nya JB år 1972. För att 
urminnes hävd ska träda ikraft måste minst två mansåldrar (cirka 90 år) förflutit innan 
år 197237. Det innebär att det ska finnas dokumentation som styrker hävden så tidigt 
som 1882 för att den ska kunna åberopas. Urminnes hävd kan endast åberopas för 
landgränser och inte för vattengränser. Beroende på omständigheterna kan en 
sakägare yrka på 18 § JP (sämjoägoutbyte) om en gräns har hävdats vara belägen på ett 
visst ställe under minst 20 år och hävden är grundad på en överenskommelse. Då ska 
den hävdade gränsens belägenhet gälla. 18 § JP används enligt respondenterna38 vid 
olika tillfällen och är inte en så kallad död lag. 

Om gränserna i vattenområden inte kan bestämmas men hjälp av 1 kap. 3-4 §§ JB 
kommer 1 kap. 5 § JB in som en undantagsregel enligt respondenterna39. Tolkning av 
den lagen är svår och respondenterna säger att den inte ska användas för att bilda nya 
gränser i vattenområden utan tanken bakom lagen var att bestämma äldre redan 
befintliga gränser i vattenområden. Enligt 1 kap. 5 § JB är det den ursprungliga 
fastighetens strandlinje som gränserna i vattnet ska utgå ifrån. Det är inte enbart själva 
terrängen som inverkar på strandlinjen utan även vattenståndet kan inverka på den 
korrekta strandlinjens belägenhet. Historiskt sett har lantmätaren satt gränsen i den 
naturliga strandlinjen, om vattenområdet inte skulle tillhöra fastigheten, vilket idag kan 
skapa problem. Strandlinjen kan i vissa fall ha flyttat på sig under tidens gång. Den 
kan ha förflyttatas både utåt eller inåt och då ska den ursprungliga strandlinjen tolkas 
fram ur de äldre handlingarna eller markeringarna. Paragraferna i JB och JP ska 
behandlas innan förrättningen kan gå vidare till FBL. 

Det är vid fastighetsreglering, avstyckning och klyvning som nya gränser upprättas. 
Vid en avstyckning, som regleras i 10 kap. FBL, ska lantmätaren avskilja ett bestämt 
utrymme från en befintlig fastighet (stamfastighet) för att kunna bilda en ny fastighet 
(styckningslott). Först ska fastigheten klara de allmänna villkoren i 3 kap. FBL. Den 
första paragrafen i 3 kap. FBL säger till exempel att fastigheten ska vara varaktig och 
lämplig för sitt ändamål. En strandfastighet med ett vattenområde anses inte, av 
Lantmäteriet, att vara en lämplig fastighet för bostadsändamål (permanent eller 
fritidsboende). Om vattenområdet enligt säljare och köpare ska ingå i den nya 
fastigheten kan lantmätaren besluta att fastighetsbildningen inte ska genomföras på 

37 Lantmäteriets Handbok FBL kap. 14 
38 Avsnitt 2.3 
39 Avsnitt 2.3 
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grund av att fastigheten inte anses vara lämpad för sitt ändamål. Därtill kommer 5 
kap. FBL som bland annat innehåller båtnadsvillkoret. Om fastigheten klarar alla 
villkoren som ställs kommer lantmätaren att gå vidare med förrättningen. I de flesta 
fall kommer lantmätaren även att bilda servitut för vägar över annan fastighets mark 
eller lägga till den nya fastigheten till en redan befintlig samfällighet eller 
gemensamhetsanläggning. 

När fastigheten har uppfyllt alla krav kommer lantmätaren att utfärda ett 
fastighetsbildningsbeslut och gå vidare med utmärkning av gränserna enligt 4 kap. 27 
§ FBL. 27 § gäller både för land- och vattengränser och utmärkning ska göras ”… i 
behövlig omfattning.”. Det finns inget obligatoriskt krav på utmärkning av gräns utan 
utmärkning ska ske när det behövs vilket innebär att vattengränserna nästan aldrig 
märks ut även om det kan anses vara behövligt. Utmärkning av gränser i vatten är för 
besvärliga och dyra att utföra. Gränserna som nu stakas ut på land med hjälp av 
GNSS-teknik (Global Navigation Satellite System) eller totalstation ska 
överensstämma med de koordinater som finns i fastighetsbildningsbeslutet och 
förrättningskartan. Enligt respondenterna40 försöker lantmätarna idag att lägga 
gränsen ett ospecificerat antal meter upp från strandlinjen istället för som tidigare i 
strandlinjen. Anledningen till ett sådant förfarande är att tillgodose allmänhetens 
tillgång till strandområdet (allemansrätten i Regeringsformen (RF) och strandskyddet i 
MB). Problem kan och har uppstått mellan Lantmäteriets tolkning och 
fastighetsägarens tolkning av var gränsen ska vara belägen. Respondenterna påpekade 
vidare att det handlar om mycket dyrbar mark och att fastighetsägarna ofta strider för 
att stranden och vattnet ska tillhöra fastigheten. Om fastigheten inte får kontakt med 
vattnet kan Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 
tillämpas. Med stöd av 2 kap 7 § i nämnda lag kan fastighetsägare få rätt att nyttja 
vattenområdet utanför fastigheten men endast för fastighetens behov. 

Utrustningen som idag används vid utsättning av punkter på land utgörs av en 
totalstation med tillhörande prismastav eller rover (stav med en GNSS-disk) eller en 
rover med tillhörande handenhet. Totalstationen kan ställs upp över en känd punkt 
som är koordinatsatt och därefter mäta in punkterna med hjälp av prismastången. 
Metoden är relativt långsam och fri sikt mellan stationen och prismat måste finnas. 
Metoden används endast i undantagsfall när GNSS- och GSM-mottagning inte är 
möjlig eller när stora krav på noggrannhet fordras. En annan metod som används 
kallas fristation och här används en kombination av totalstation och GNSS-tekniken 
Network-Real Time Kinematic (N-RTK). Den fria stationen etableras inte över en 
känd punkt utan fritt i området. Lantmätaren mäter in flera bakåtobjekt med rovern 
och totalstationens prisma. Stationen vet, efter etableringen, var i koordinatsystemet 
den befinner sig och inmätning av gränspunkterna kan utföras utom synhåll för 
totalstationen. Det är en snabbare metod än enbart totalstation och fördelarna är att 

40 Avsnitt 2.3 
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inga kända punkter eller fri sikt till gränspunkterna är nödvändiga. Nackdelarna är att 
N-RTK tekniken behöver fri sikt mot himlen vilket gör den svåranvänd i tätbevuxna 
områden. Båda metoderna ger god noggrannhet. Totalstationen ± någon millimeter 
och N-RTK ± cirka 5 centimeter. Oavsett vilken metod som väljs ska datan som 
samlas in överföras till ett Geografiskt Informations System-program (GIS) där 
koordinaterna sedan kan omvandlas till en exakt karta. Den kartan kan sedan 
användas som förrättningskarta. 

Gränserna i vattnet kommer enbart att synas på förrättningskartan som koordinatsatta 
punkter ute i vattenmassan. Punkterna ska utgå från gränsernas dragning på land tills 
gränsen möter strandlinjen. Gränsen ska gå i 90 graders vinkel ut från strandlinjen ut i 
vattnet. I sjöar och vattendrag utan allmänt vatten kommer gränsen fortsätta tills den 
möter en annan gräns från andra sidan. Det vattenområdet består av enbart enskilt 
vatten. Om fastigheten är belägen vid havet eller de fyra stora sjöarna som har allmänt 
vatten (avsnitt 4.7) kommer gränsen med enskilt vatten att sträcka sig ut 300 meter 
eller ännu längre om vattendjupet understiger 3 meters djup där den gränsar mot 
allmänt vatten. 

Till sist en sammanfattning av hela förehavandet. En anmälan om en ny- eller 
ombildning av en strandfastighet inkommer till Lantmäteriet. För att klargöra hur 
stamfastighetens gränser är bestämda samt var strandlinjen var belägen vid bildandet 
startas lantmätarens utredning med arkivforskning. Beroende på resultatet kommer 
olika paragrafer i JB eller JP att användas. Därefter ska alla allmänna villkor för 
fastighetsbildning i FBL uppfyllas. När fastigheten har uppfyllt alla krav kan 
lantmätaren meddela om ett fastighetsbeslut och därefter utföra utmärkning av 
gränserna i fält med GNSS-utrustning eller totalstation. Gränserna i vatten kommer 
inte att märkas ut utan endast visas som koordinatsatta punkter på förrättningskartan. 

Noggrannheten på gränspunkterna av idag ligger som tidigare sagts på cirka ± 5 
centimeter med den nya tekniken. Äldre gränspunkter kan vara väl inmätta inom ett 
lokalt område men saknar ofta koppling till ett modernt koordinatsystem. Problem 
kan komma att uppstå när äldre fastigheter ska ombildas. Orsaken till de stora 
variationerna i äldre kartors kvalitét kommer att behandlas i avsnitt 3.2. 

3.2 Arvets problematik 
Cirka år 1900 kom den så kallade jorddelningslagen (JDL) vilken innebar att Sverige 
fick nya lagar rörande skiftesverksamhet och annan jorddelning på landsbygden. Den 
ändrades vid ett flertal tillfällen fram tills den slutade gälla och ersatt år 1972 med 
FBL. År 1908 kom även jordregisterförordningen med regler om registrering av mark 
för landsbygdsområden men bara de gårdar som betalade skatt till staten registrerades. 
En geometrisk kartläggning av byarna påbörjades då Lantmäteriet tillkom år 1628 
vilket resulterade i en mängd kartblad över byarnas inägor som sammanställdes i de så 
kallade geometriska jordeböckerna. Lantmäteriet tillkom på grund av att kartografen 
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Anders Bure fick i uppdrag av Gustav II Adolf att göra en systematisk uppmätning 
och kartering av landet. Jordeböckerna användes senare vid uppläggandet av 
jordregistret och var indelade i socknar. Jordregistret användes till och med 1990-talet.  
I samband med att olika jordreformer genomfördes fick Lantmäteriet mycket att göra. 
Syftet med alla skiftereformer var att försöka samla den då splittrade ägoindelningen i 
större ekonomiskt bärkraftiga enheter. Kartor som upprättades och de beslut som 
fattades i samband med storskifte (från år 1757), enskifte (från år 1803) och laga skifte 
(från år 1872) gäller fortfarande och har lagakraft. Eftersom handlingarna fortfarande 
är juridiskt gällande kan det, vissa gånger, ställa till problem vid dagens 
lantmäteriförrättningar. 

Arkivering av kartor och tillhörande skrivna handlingar blev allt viktigare. Rikets 
allmänna kartverks kartarkiv (skala 1:10 000) tillkom då en systematisk ekonomisk och 
topografisk kartläggning av landet gjordes vid mitten av 1800-talet. I arkivet finns 
småskaliga kartor från mitten av 1800-talet fram till slutet av 1970-talet och innehåller 
bland annat den Ekonomiska kartan. Den Ekonomiska kartan är en 
sammanställningskarta utan rättsverkan. Ändringar utfördes aldrig direkt på kartan 
utan en papperskopia togs fram där uppdateringar och ändringar infördes med röda 
markeringar.41 

För att skydda de gamla kartorna som arkiverats från slitage, men också för att göra 
dem tillgängliga för fler människor, fick Lantmäteriet i uppdrag av regeringen att göra 
en digital databas som motsvarade den Ekomiska kartans innehåll. År 1992 
påbörjades arbete med den digitaliserade Registerkartan som används idag. I samband 
med att Lantmäteriet övergick till den digitaliserade Registerkartan slutade också 
jordregistret att användas. Kartorna har genom åren framställts i olika skalor, med 
olika kvalité och med olika metoder vilket gjorde det extra svårt vid digitaliseringen. 
De äldre kartorna saknar också många gånger anslutning till ett känt koordinatsystem. 
Mått och vinklar kan istället vara angivna relativt befintlig föremål i terrängen såsom 
hushörn eller gränsrösen. För att få kartorna i samma skala användes en pantograf. 
Pantografen gjorde att de gamla kartorna i skala 1: 20 000 kunde ändras till den 
Ekonomiska kartans skala 1:10 000 med bibehållen likhet. De befintliga kartorginalen 
överfördes till digital form genom att fastighetsgränserna digitaliserades för hand. 
Saknades blad över något område framställdes nya blad med hjälp av modern 
fotogrammetrisk digitalteknik. Gränser i exempelvis skogen kunde inte utläsas från 
flygbilderna så för att få fram fastighetsgränserna som skulle föras in från den 
Ekonomiska kartan till den digitala Registerkartan fick gamla handlingar studeras. 
Eftersom kartor från den tiden inte visar gränser för fastigheter utan för hemman blev 
Lantmäteriet tvungna att titta på gamla kartor över hemmansklyvningar. Ett hemman 
är ett äldre begrepp som avsåg gårdar och jordbruksfastigheter med ett visst 
mantalsvärde. Under 1500- och 1600-talet motsvarade ett hemman en bondgård av en 

41 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
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sådan storlek att bonden kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden 
men också betala den skatt som belastade egendomen. Från början av 1900-talet var 
fastigheterna endast schematiskt indelade på kartorna och hade en stor variation 
rörande kvalitén på till exempel strandlinjens läge. Fastigheternas läge på kartan har i 
vissa fall också blivit förvanskade på grund av de skalförändringar och inpassningar 
som gjordes i samband med digitaliseringen. Det blev också problem med den 
geometriska kvalitén eftersom Lantmäteriet centralt ville arbeta i kartskala 1:10 000 
medan lantmätarna ute i fält ville arbeta i kartskala 1:1 000 för att få säkrare kvalité på 
gränserna.42 

På grund av nämnda orsaker går det inte alltid att lita på att fastighetsgränserna i den 
digitala fastighetskartan är korrekta. Enligt Rexon43 är normalt felen i kartan 1 
centimeter till 4,5 meter men kan lika gärna vara ± 10 meter. Fastighetskartan är inte 
juridiskt bindande utan är mer lämplig att använda som översikt över alla fastigheter i 
Sverige. Osäkerheten i fastighetskartan kan ge köpare av strandfastigheter, eller vilken 
fastighet som helst, en felaktig uppfattning om var gränserna går. Många gånger 
uppstår tvister på grund av de tolkningar en lantmätare hela tiden måste göra vid ny- 
och ombildning. Tvisterna kan bero på att det i vissa fall är svårt att tolka fram var 
gränserna verkligen är belägna och var fastighetsägaren anser att de borde vara 
belägna. De flesta strandfastigheterna har vid något tillfälle gränsat mot en strandlinje 
och beroende på omständigheter som landhöjning, dikning, utfyllnad eller erosion kan 
den strandlinje som fanns när fastigheten bildades idag vara förflyttad. Problem 
uppstår eftersom lantmätaren vid en uppdelning av en strandfastighet ska utgå från 
den strandlinje som fanns då ursprungsfastigheten bildades. Då gäller det att försöka 
tolka var gränsen var tänkt att gå vid bildandet av den ursprungliga fastigheten. 

Förbättringar av den digitala fastighetskartan pågår ständigt. Fastighetsindelningen 
uppdateras kontinuerligt av Lantmäteriet i samband med fastighetsbilningar. Även 
andra projekt för att förbättra kartan pågår. Till exempel uppbyggnaden av en ny 
nationell strandlinje (NSL) som ska täcka hela Sveriges kust, de stora sjöarna samt 
Göta kanal. Uppbyggnaden sker genom ett samverkansprojekt mellan Lantmäteriet 
och Sjöfartsverket och startade år 2005. Tanken är att bygga upp, ajourhålla och 
förvalta en gemensam och grundläggande version av Sveriges strandlinje. Sveriges 
landområden har också laserskannats för att ta fram den nya nationella 
höjddatamodellen (NNH). Ett arbete Lantmäteriet startade sommaren år 2009 och 
beräknas vara färdigt år 201544. Något som emellertid saknas ännu är data över de 
grunda vattenområdena. Eftersom osäkerheter fortfarande stor i grunda områden är 
det svårt att med säkerhet veta var gränsen mellan det enskilda och allmänna vattnet 
ska gå. 

  

42 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
43 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
44 Lantmäteriet. Nya nationella höjddatamodellen 
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4 Lagar som berör strandfastigheters 
gränssättning 

Vid frågor som berör gränssättning av strandfastigheter och de vattenområden som 
kan tillhöra fastigheterna, finns det ett flertal lagar som lantmätaren måste följa. 
Beroende på vad det står i handlingarna för den ursprungliga fastigheten finns olika 
regler. Enligt FBL kan följande fastighetsbildningsåtgärder skapa nya gränser; 
fastighetsreglering, avstyckning samt klyvning. Åtgärderna finns reglerade i 5 kap., 10 
kap. respektive 11 kap. FBL. De allmänna villkoren för fastighetsbildning finns 
reglerat i 3 kap. FBL (avsnitt 4.3). Bestämmelserna om olika gränstypers sträckning 
finns i jordabalken (JB) och dess promulgationslag (JP). JB 1 kap. 2-5 §§, (avsnitt 4.1) 
och JP 17-18 §§ (avsnitt 4.2) kan ses som huvudlagar vilka används vid 
strandfastigheters gränssättning. En ägare av en strandfastighet utan vatten har vissa 
rättigheter enligt lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, att för sin 
fastighets behov ha en mindre brygga vid stranden (avsnitt 4.4). Allemansrätten finns 
omnämnd i RF (avsnitt 4.5) och strandskyddsbestämmelser finns i 7 kap. MB (avsnitt 
4.6). Både allemansrätten och strandskyddsbestämmelserna kan hjälpa allmänheten att 
få tillgång till stränderna samt skydda växt- och djurlivet där. Till sist beskriv i lagen 
om gräns mot allmänt vatten (avsnitt 4.7) var gränsen mellan enskilt och allmänt 
vattenområde går. 

4.1 Jordabalken (1970:994), JB 
1 kap. 1 § JB säger att ”Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet 
avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt…”. Fast egendom är, trots 
det som står i paragrafen inte enbart jord. Vattenområden kan också vara fastigheter. 
En strandfastighet kan bestå av enbart ett landområde, både ett land och 
vattenområde samt rena vattenområden som är fastigheter eller samfälligheter.  

Vidare finns det för allmänt vattenområde, och fastigheter som gränsar mot ett sådant 
område, bestämmelser i lag om gräns mot allmänt vattenområde (1 kap. 2 § JB). För 
utförlig beskrivning av enskilt och allmänt vatten (avsnitt 4.7). Första paragrafen 
innebär att enskilt vatten ingår i fastigheter och ska därför behandlas vid ändringar av 
fastighetsindelning, exempelvis vid avstyckning. 

Huvudregeln finns i 1kap 3§ JB och säger att: 

 

Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i 
laga ordning. Kan utmärkningen ej längre fastställas med säkerhet, har gränsen den 
sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, innehav och 
andra omständigheter kan antagas ha varit åsyftad. Om gränsens sträckning ej 
utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av 
karta och handlingar. 
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För gräns som aldrig blivit lagligen bestämd gäller enligt 4 §: 

 

… rå och rör eller andra märken som av ålder ansetts utmärka gränsen. Om gränsen 
tillkommit genom expropriation eller liknande tvångsförvärv, har gränsen den 
sträckning som med ledning av fångeshandling, innehav och andra omständigheter 
kan antagas ha varit åsyftad. 
 

Både vid en lagligen, men också ej lagligen bestämd gräns, gäller det att vid en 
lantmäteriförrättning titta på handlingarna som finns från ursprungsfastighetens 
bildande. Förrättningshandlingarna är vanligen gamla och svåra att tyda. Vid en inte 
laglig bestämd gräns används även 17 § JP (avsnitt 4.2). 

1 kap 5 § i nya JB är likvärdig med 12 kap 4 § i gamla JB och lyder: 

 

Om gräns i vattenområde ej kan bestämmas med ledning av 3 eller 4 §, har gränsen 
sådan sträckning att till varje fastighet föres den del av vattenområdet som är närmast 
fastighetens strand. För mindre holme eller skär föres dock ej någon del av 
vattenområdet till fastigheten. Har stranden förskjutits, är dess tidigare läge, om det 
kan fastställas, avgörande för gränsens sträckning. 

Sträckning av gräns i vattenområde bestämmes efter normalt medelvattenstånd. I 
Vänern, Vättern och Hjälmaren samt i Storsjön i Jämtland fastställes dock 
sträckningen efter ett vattenstånd av 

• i Vänern 3,60 meter över nedre slusströskeln vid Sjötorp, 

• i Vättern 2,97 meter över västra slusströskeln vid Motala, 

• i Hjälmaren 2,77 meter över södra slusströskeln vid Notholmen och 

• i Storsjön 292,45 meter över nollplanet i det höjdsystem som ligger till grund för 
sjöns reglering. 

 

Vattenområden som är avgränsade efter den här paragrafen, så kallat 1:5-vatten, hör 
till närmast angränsande fastighet. I sådana fall är det strandlinjen som har betydelse 
för gränsens läge i vatten.45 

Har strandlinjen förskjutits får fastighetens ägare ändå enligt 6 § nyttja området som 
uppstått mellan fastigheten och vattnet om området är av ”… ringa omfattning och att 
dess ägare icke lider skada eller olägenhet av betydelse.”. Paragrafen visar att även andra än 
strandägare kan ha rätt att ha mindre brygga, båthus eller någon annan liknande 
byggnad vid stranden. Se även 2 kap. 7 § lag med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet (avsnitt 4.4). 

  

45 Julstad (2011) 
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Enskilt vatten 
Det enskilda vattenområdet ingår i fastighetsindelningen. Vattenområdet utanför den 
aktuella fastighetens strand kan tillhöra fastigheten likväl som det kan tillhöra en 
annan fastighet eller samfällighet. Om vattnet tillhör fastigheten tillfaller oftast 
äganderätten, eller som det vanligare benämns rådigheten, fastighetsägaren. Men inte i 
de fall fisket tillhör en samfällighet då tillfaller rådigheten över fisket samfälligheten. 

En vanlig regel för avgränsning av ett vattenområde som tillhör en fastighet är 1 kap. 
5 § 1 st. JB, så kallat 1:5-vatten. Paragrafen säger att det är strandlinjen som är av 
betydelse för gränsernas läge i vatten och det är läget vid konstruerandet av gränsen 
som är avgörande. Dock finns det inte i handlingarna några exakta gränspunkter 
redovisade i form av koordinatuppgifter eller andra uppgifter om läget för gränserna. 
Det är vanligt att strandlinjen förändras under tid. Gränsen för fastighetens 
vattenområde sträcker sig ut till mitten av sjön där den möter en annans fastighets 
enskilda vatten. I havet sträcker sig gränsen ut tills den möter allmänt vatten. 

4.2 Lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken, JP 
Nya jordabalken ändrar inte på en rätt någon fått på grund av urminnes hävd och som 
tillkommit före den trädde ikraft 1972 (6 § JP). Tidskriteriet ska vara uppfyllt innan JB 
trädde i kraft och anses innebära två mansåldrar, det vill säga cirka 90 år46. I praktiken 
är det väldigt svårt att bevisa urminnes hävd eftersom skriftliga dokument ofta saknas. 

De paragrafer som är relevanta är följande. 17 § säger att om en gräns, vid en 
överlåtelse av mark, tillkommit före nya JB trädde i kraft har gränsen den sträckning 
som det syftades på i en fångeshandling, ett innehav och andra omständigheter. Den 
vanligaste formen av överlåtelse var den så kallade avsöndringen. Avsöndring var en 
privat åtgärd som var tillåten fram till och med år 1928 och innebar att ett visst 
område på marken skildes från stamfastigheten utan att en utbrytning av andelar i 
oskiftade områden skedde. Efter 1928 ersattes avsöndring med avstyckning. Vidare 
finns en gränshävd som reglerar ett särskilt fall av sämjoägoutbyte i 18 § som går att 
använda både på lagligen och inte lagligen bestämda gränser. I de fall en gräns under 
20 år hävdats i annan sträckning än den skulle ha enligt lag och om hävden grundas på 
en överenskommelse som gjorts innan JB trädde i kraft 1972, gäller den hävdade 
gränssträckningen. 

4.3 Fastighetbildningslagen (1970:988), FBL 
Fastighetsindelningen gäller all mark med undantag av allmänt vattenområde (avsnitt 
4.7). Det är vid fastighetsreglering, avstyckning och klyvning som nya gränser kan 
skapas. Fastighetsreglering innebär ombildning av befintliga fastigheter och det är 
vanligast att det sker genom överenskommelse mellan ägarna till de berörda 
fastigheterna. Vid avstyckning och klyvning, men även vid sammanläggning, skapas 

46 Lantmäteriets Handbok FBL kap.14 (2013) 
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nya fastigheter. Vid sammanläggning skapas inga nya gränser utan istället raderas 
gränser mellan berörda fastigheter. Avstyckning, som regleras i 10 kap. FBL, innebär 
att ett visst bestämt utrymme avskiljs från en befintlig fastighet för att kunna bilda en 
ny fastighet. Den nya fastigheten benämns styckningslott medan den del som återstår 
av fastigheten, som det avstyckats ifrån, benämns stamfastighet. Vid klyvning, som 
regleras i 11 kap. FBL, delas alltid hela den fastighet som är berörd upp i mindre lotter 
som blir nya fastigheter. De nya lotterna, som bildas, benämns klyvningslotter medan 
urspungsfastigheten inte längre finns kvar. 

Vid fastighetsreglering finns särskilda grundläggande villkor i 5 kap. FBL som, 
förutom de allmänna villkoren i 3 kap. FBL, ska uppfyllas. 5 kap. FBL innehåller till 
exempel 4 § med båtnadsvillkoret, vilket innebär att fördelarna med åtgärden måste 
överväga de kostnader och olägenheter som uppstår. Fastighetsregleringen måste 
också utmynna i en lämpligare fastighetsindelning eller en mer ändamålsenlig 
användning av marken. Vidare finns förbättringsvillkoret i 5 § 1 st. som innebär att ett 
enskild fastighetsägare inte kan tvinga in en annan fastighetsägare i åtgärder om de 
inte är av betydelse för den egna fastigheten. I de fall en förrättning söks av någon 
som inte är sakägare måste även opinionsvillkoret i 5 § 2-3 st. vara uppfyllt. Det 
innebär att en positiv opinion bland sakägare som är berörda måste finnas. 

För alla fastigheter som ska ny- eller ombildas finns villkor i 3 kap. FBL som ska vara 
uppfyllda. Enligt 3 kap. 1 § FBL måste fastigheterna vara varaktigt lämpade för sitt 
ändamål. Enligt Boije af Gennäs47 anses inte vattenområden vara lämpliga att ingå i 
nya bostadsfastigheter. Om fastigheten ska vara till skogs- eller jordbruksändamål 
kommer med stor sannolikhet vattenområdet att ingå. Allt är beroende på 
förutsättningarna vid fastighetsbildningen och ändamålet med den nya fastigheten. 
Enligt Lantmäteriets juridiska Handbok FBL Fastighetsbildningslagen kapitel 1-4 
(2013-02-01) kommer en strandfastighet som avstyckas från en stamfastighet med 
vattenområde inte automatiskt att få ett eget vattenområde beroende på att en 
fastighet vid stranden ofta användas för bostadsändamål. Bostadsändamål kan vara 
både permanentboende eller fritidsboende. När fastighetsbildningsbeslutet har tagits 
ska gränserna som tillkommit utstakas och utmärkas enligt 4 kap. 27 § FBL. 27 § gäller 
både mark- och vatten gränser. Vidare ska den utstakade gränsen överensstämma med 
fastighetsbildningsbeslutet. I första stycket står att en sådan utmärkning ska göras ”… 
i behövlig omfattning.”. Det finns inget obligatoriskt krav på utmärkning av gräns utan 
utmärkning ska ske när det är behövligt48. Enligt Rexon49 ska fastighetsbestämning 
genomföras för att juridiskt säkerställa gränserna inför framtiden i de fall då gränserna 
är svåra att tolka. Fastighetsbestämning finns förklarat i 14 kap. FBL. 

Inom en detaljplan eller områdesbestämmelse får inte fastighetsbildning ske om det 
skulle gå emot detaljplanens eller områdesbestämmelsernas bestämmelser. Utom 
detaljplan får en ändamålsenlig användning av området inte hindras genom 

47 Ingela Boije af Gennäs Lantmätare, intervju april 2014 
48 Lantmäteriets Handbok FBL, 4 kap. (2013) 
49 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
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fastighetsbildning, 3 kap 2-3 §§ FBL. Strandfastigheter kan vara belägna både inom 
och utom detaljplan. 

4.4 Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet 

Med stöd av 2 kap 7 § har: 

 

Den som äger strand vid någon annans vattenområde har rätt att för sin fastighets 
behov ha mindre brygga, båthus eller någon annan sådan byggnad vid stranden, om 
inte vattenområdets ägare genom byggnaden lider skada av någon betydelse. I 1 kap. 
6 § jordabalken finns bestämmelser om att även andra än strandägare kan ha denna 
rätt. 

 

Det kan liknas vid att fastigheten som äger stranden har en nyttjanderätt i en annan 
fastighets vattenområde. Nyttjanderätten följer en specifik fastighet, inte som är 
brukligt en person, vilket gör att rätten i sin tur liknar ett servitut. Strandägaren kan 
endast bygga sådana konstruktioner som kan inbegripas i fastighetens behov. Ägaren 
kan alltså inte bygga ett stort båthus och hyra ut båtplatser eller uppföra liknande stora 
konstruktioner. 

4.5 Regeringsformen (1974:152), RF 
Utanför enskild tomtmark gäller allemansrätten vilket är en gammal sedvanerätt som 
ger allmänheten rätt att vistas i naturen. 2 kap. 15 § RF säger att ”Alla ska ha tillgång till 
naturen enligt allemansrätten…”. Allemansrätten innebär att var och en får nyttja naturen 
men inte att utnyttja den, att vara i naturen utan att störa eller förstöra. Är det många 
som utnyttjar allemansrätten inom samma område är det stor risk att naturen skadas, 
speciellt i särskilt känsliga områden. För att förhindra en sådan utveckling kan 
områden skyddas genom olika områdesskydd som nämns i 7 kap. MB. Strandskyddet 
är ett exempel på ett sådant områdesskydd och beskrivs utförligare i avsnitt 4.6. 
Friluftsfrämjandet anser att allemansrätten bäst beskrivs som ”en vägledning i rörelsefrihet 
mellan flera andra lagar som till exempel miljöbalken, jaktlagen och brottsbalken”50 

4.6 Miljöbalken (1998:808), MB 
Miljöbalkens syften finns redovisade i 1 kap. 1 § och lyder: 

 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 

50 Friluftsfrämjandet. Allemansrätten 
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människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att 
förvalta naturen väl. 

 

Syftet innebär att vi och kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö, 
naturen har ett eget värde som är värt att skydda och det är vi människor som har ett 
förvaltningsansvar för den. Det som i miljöbalken främst berör strandfastigheters 
gränser är strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13 – 18 §§. Nedan följer en 
redovisning av paragraferna. 

Strandskyddets syfte och omfattning 
Syfte med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden som beskrivits i avsnitt 4.5. Vidare är syftet att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet både på land och i vattnet. Strandskyddet gäller vid 
alla kuster, insjöar och vattendrag oavsett storlek.51 För att förstå att det gäller alla 
vattendrag, oavsett hur mycket vatten det innehåller finns ett rättsfall angående 
strandskyddsdispens för nybyggnad av ett fritidshus i Åre kommun att hänvisa till. 
Nedan följer en sammanfattning av Mark och miljööverdomstolens dom 52: 

I rättsfallet var det begreppet vattendrag som var problematiskt att definiera. 
Eftersom syftet med strandskyddet idag även omfattar ett skydd för växt- och djurliv 
gäller det att vara försiktig med att upphäva strandskyddet just på grund av att små 
bäckar och tjärnar ofta har stor betydelse för mångfalden. Länsstyrelsen menade att 
ett vattendrag kan delas in efter storlek: bäck, å, flod eller älv vilken alltid har sitt 
ursprung i ett källsprång, ett träsk en sjö eller en smältande glaciär. I ett torrt område 
kan avdunstningen göra att ett vattendrag periodvis är helt tomt. Mark och 
miljööverdomstolen sa vidare att strandskyddslagen idag inte tillåter någon 
avgränsning efter storlek på vattendrag eller sjöar. Enligt Naturvårdsverket, vilka 
också yttrade sig, omfattar ett vattendrag bland annat bäckar. I de fall ett vattendrag, 
som under perioder, är helt uttorkat kan området ändå vara av stort värde för djur- 
och växtlivet samt för ekosystemet i övrigt. Därför bör det fortsätta omfattas av 
begreppet vattendrag. Vid en syn på platsen konstaterade Mark och 
miljööverdomstolen att området kunde definieras som ett vattendrag i miljöbalkens 
mening. Därför bedömdes platsen för den tilltänkta byggnaden omfattas av 
strandskydden vilket gjorde att ingen dispens kunde lämnas. 

51 MB 7 kap. 13 § 
52 Domstolsverket MÖD 2012:4 
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Normalt är det skyddade området 100 meter från strandlinjen, både på land och ut i 
vattnet. Skyddet inkluderar även miljön under vattenytan. Finns det ett behov av att 
säkerställa något av strandskyddets syften kan Länsstyrelsen i det enskilda fallet ta 
beslut om att utöka strandskyddsområdet upp till 300 meter. Beslutet gäller omgående 
även om det överklagas.53 De utökade strandskydd som finns idag håller på att ses 
över och nya beslut kommer att fattas i slutet av 201454. 

Förbud mot vissa åtgärder 
För strandfastighet finns det vissa åtgärder som är förbjudna. Förbudet finns för att 
säkra strandskyddets syfte och beskrivs i 7 kap. 15 § MB. Det är förbud mot att 
uppföra nya byggnader, ändra användningen på en byggnad eller utföra 
grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten. Det gäller även för nya byggnader 
som inte är fasta exempelvis husbåtar och husvagnar som finns inom området under 
en betydligt längre tid än en normal semesterperiod55. En ändring av användningen, 
som är förbjuden, är exempelvis att inreda en sjöbod för boende eller göra om förråd 
till fritidshus. Förberedelsearbeten som kan förekomma är exempelvis fälla träd, 
schakta eller spränga. Vidare får en fastighetsägare inte ändra byggnader eller utföra 
anläggningar eller anordningar som stänger ute allmänheten från ett område dit 
allmänheten annars skulle haft tillträde. Exempelvis kan det vara bryggor, flaggstänger, 
grillplatser, tillbyggnader, bersåer eller staket56. Men det kan också vara annan 
anläggning såsom p-plats eller utökning av tomtplatsen med en anlagd gräsmatta. Till 
sist finns det även ett förbud mot åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

53 MB 7 kap. 14 § 
54 Länsstyrelsen. Översyn av utvidgat strandskydd 
55 Ett kompendium om Miljöbalken: för en hållbar utveckling 2012 
56 Ett kompendium om Miljöbalken: för en hållbar utveckling 2012 

Figur 4:1 Generellt samt utökat strandskyddsområde. Illustration: Ulrika Åkerlund. 
Publicerad med tillstånd av Boverket. 
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djur- och växtliv. Exempelvis spridning av gödsel, fälla träd eller att gräva diken57. 
Även muddring eller anläggande av pirar eller gräsmatta på stranden är förbjudet. 

Undantag från förbuden samt upphävning av strandskyddet 
Finns det för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln behov av byggnader, 
anläggningar, anordningar eller åtgärder och de ”… för sin funktion måste finnas eller vidtas 
inom strandskyddsområdet.” gäller inte förbuden som beskrivits i föregående stycke. 
Undantaget gäller därmed inte bostäder. Vidare gäller inte förbuden för verksamheter 
eller åtgärder som regeringen tillåtit. Inte heller i de fall tillstånd lämnats enligt MB 
eller för föreskrifter som har stöd av MB. Byggande av väg och järnväg är också 
undantagna från förbuden i 15 §. Till sist finns det även, under vissa förutsättningar, 
möjlighet att genomföra kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad. ”Inom 15 meter 
från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har 
angetts i ett beslut om dispens” 58. 

 

 
Fastighetsgränsen, streckade linjen i figur 4.2, visar fastigheten vilken är hela marken 
och vattenområdet som tillhör fastigheten. Den är oftast större än tomtplatsen. 
Fastigheten visas i fastighetsregistret och på fastighetskartan. Tomtplatsen är den zon 
kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Här har ägaren en 
privat zon, en så kallad hemfridszon, se figur 4.2. Det är bara om område tagits i 
anspråk för tomtplats före år 1975, då det generella strandskyddet infördes, eller som 
fått dispens därefter som utgör en bostads hemfridszon. Hemfridszonen är en så 
kallad privat zon där allmänheten känner att de inkräktar. 

57 Ett kompendium om Miljöbalken: för en hållbar utveckling 2012 
58 MB 7 kap. 16-17 §§ 

Figur 4:2 Tomtplats = hemfridszon. Illustration: Ulrika Åkerlund. 
Publicerad med tillstånd av Boverket. 
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I vissa fall kan Länsstyrelsen upphäva strandskyddet. Även kommunen kan upphäva 
ett strandskydd inom planlagt område om det finns särskilda skäl för det. De särskilda 
skälen redovisas inte i studien. 

Dispens 

Dispens är en tillåtelse att utföra en åtgärd som inom strandskyddsområdet i vanliga 
fall är förbjudet. I första hand söks dispens hos kommunen. I de fall området är 
skyddat som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, 
naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, natura 2000 eller 
lanskapsbildsskydd ska dispens sökas hos Länsstyrelsen. Men också då en 
försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg ska byggas så är det Länsstyrelsen som 
beviljar dispens.59 

Dispens från förbuden i 15 § kan också ges om särskilda skäl finns. Till särskilda skäl 
räknas följande: 

• Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknas betydelse 
för strandskyddets syfte 

• Området är avskilt från strandlinje av väg, järnväg eller bebyggelse 

• Området vid vattnet behövs för en anläggnings funktion 

• För att utvidga en pågående verksamhet 

• Tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan lokaliseras utanför 
området 

• Ett annat mycket angeläget intresse60 

Bygglov är inte lika med dispens utan måste sökas separat. Även om inte bygglov 
behövs för en tänkt åtgärd på fastigheten kan strandskyddsdispens ändå vara 
nödvändigt att söka. Har inte åtgärden påbörjats inom två år eller inte har avslutats 
inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft upphör 
strandskyddsdispensen.61 

4.7 Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde 
Enligt 1 § ”Vattenområde i havet är allmänt (allmänt vatten), där det ej ingår i fastigheterna 
(enskilt vatten)”. Det allmänna vattnet har ingen enskild ägare och ska därför inte ingå i 
fastighetsbildningsärenden. 

Lagen beskriver var gränsen mellan enskilt och allmänt vattenområde går. 2 § lyder: 

59 MB 7 kap. 18a-b §§ 
60 MB 7 kap. 18c § 
61 MB 7 kap. 18h § 
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1. Allt vatten inom 300 meter från fastlandet eller från en ö som är minst 100 
meter lång räknas till fastigheten. Alternativt vid 3 meters djupkurvan om den 
är belägen längre ut. 

2. Till fastigheten hör allt vatten som har förbindelse med det öppna havet 
endast genom allmänt vatten enligt avgränsningen i 1:a punkten. 

Ett undantag är den så kallade kilometerregeln i 3 § som gäller längs Östersjön och 
innebär att om förbindelsen med det öppna havet är smalare än en kilometer, så är allt 
vatten innanför förbindelsen enskilt och tillhör fastigheterna.62 3 § lyder: 

 

Vid rikets östra och södra kuster från gränsen mot Finland till Listershuvud i 
Blekinge hänföres till fastigheterna tillika allt vatten, som väl har annan förbindelse 
med öppna havet än i 2 § 2 angives men ej av större bredd än en kilometer räknat 
från fastlandet eller från ö av minst etthundra meters längd. 

Denna bestämmelse ska dock ej äga tillämpning beträffande vatten vid Gotland eller 
Öland eller vid andra öar, vilka från fastlandet helt skiljas av vatten som har 
förbindelse med öppna havet av större bredd än en kilometer räknat på sätt i första 
stycket sägs. 

 

5 § anger att allmänt vatten också finns i de större insjöarna Vänern, Vättern, 
Hjälmaren och Storsjön i Jämtland vilket gör att 1 § - 3 § gäller även dem. Eftersom 
vattenståndet kan variera väldigt mycket i havet är det normalvattenståndet som ska 
vara avgörande för gränsdragningen vilket finns reglerat i 8 §. 

Med nuvarande mätmetoder är det svårt att bestämma gränserna mellan det enskilda 
och allmänna vattnet men med den nyare formen av laserskanning, batymetrisk 
laserskanning, finns det goda möjligheter. Genom att mäta med en HawkEye III 
(avsnitt 5.3.2) går det lättare att säkerställa gränserna i vattenområden. På grund av 
mätmetoden är ett så kallat sömlöst system fås inga skarvar mellan land och 
bottenkonturen i vattnet. I efterföljande kapitel ges en lätt beskrivning av nuvarande 
mätmetoder som används vid bestämningen av strandfastigheters gränser. Kapitlet 
avlutas med en redovisning av den batymetriska laserskanningen som kan vara en 
möjlig lösning på strandfastigheters osäkra gränser. 

  

62 Julstad (2011) 
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5 Nuvarande mätmetoder 
Det finns olika mätmetoder som kan användas vid bestämning av strandfastigheters 
gränser. Exempel på mätmetoder är: totalstation, N-RTK, laserskanning och 
batymetrisk laserskanning. N-RTK är den vanligast förekommande mätmetoden idag 
vid bestämning av fastigheters gränser. Laserbatymetrin är en ovanlig metod i Sverige. 

5.1 Nuvarande mätmetod 
Kvalitén på gränserna för strandfastigheter ska delas upp i två kategorier. Kategori 1 
är gränserna på land. Kategori 2 är gränserna i vatten. Mätningarna utförs med hjälp 
av GNSS-teknik eller totalstation. 

5.1.1 Kategori 1: Gränserna på land 
Dagens mätmetod för att bestämma gränser på land utgörs av avancerad GNSS och 
totalstation. En totalstation är en elektronisk avstånds- och vinkelmätare som mäter 
med millimeter noggrannhet. Totalstationens insamlade punkter överförs till ett GIS-
program efter utförda mätningar och visar koordinaterna på de punkter som samlats 
in. GNSS omtalas i vardagligt tal som Global Positioning System (GPS). GNSS är ett 
satellitbaserat positionsbestämningssystem som använder sig av avstånds- och 
vinkelmätning och har en noggrannhet från några millimeter till ± 5 meter beroende 
på vilken metod och utrustning som används. Vanligaste mätmetoden vid utsättning 
av gränspunkter på land är N-RTK som ger en noggrannhet på cirka ± 5 centimeter. 
N-RTK använder sig av fasta referensstationer som kontaktas genom GSM-telefoni i 
kombination med bärvågsmätning. N-RTK är en snabb metod som ger 
koordinatangivelserna av punkterna redan ute i fält och behöver inte efter beräknas. 
Problem uppstår då kontakt med satelliterna eller en GSM-station inte kan erhållas. 
Vid sådana tillfällen används istället totalstationen. Totalstationen är en långsammare 
metod men har högre noggrannhet. 

5.1.2 Kategori 2: Gränserna i vatten 
Historiskt sett har författarna inte kunnat finna någon mätmetod som på ett bra sätt 
kan tillämpas vid gränssättning i vattenområden. Inte heller i dagsläget finns det några 
användbara mätmetoder för bestämning av gränser i vattenområden. Enligt 
respondenterna63 på Lantmäteriet är det vanligast att endast koordinatbestämma 
punkterna som ligger i vattnet. En sådan möjlighet har inte funnits i många år, utan är 
en relativt ny företeelse som fungerar på grund av att Lantmäteriet använder sig av det 
nya koordinatsystemet SWEREF 99. Nya gränser i vattenområden bör säkerställas 
med gränspunkter för framtida rekonstruktioner av gränsen men Boije af Gennäs64 
hänvisar till att när fastighetsgränser skapas ska de enligt 4 kap. 27 § 1 st. FBL ” ska 
utstakas och utmärkas i behövlig omfattning. Sträckningen av utstakad gräns ska överensstämma 

63 Avsnitt 2.3 
64 Ingela Boije af Gennäs Lantmätare, intervju april 2014 
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med fastighetsbildningsbeslutet.”. Boije af Gennäs säger vidare att Lantmäteriet inte anser 
att det är ekonomiskt försvarsbart att märka ut gränserna i vatten då det skulle 
innebära stora kostnader. Vinsten med en markerad gräns i vattnet uppväger inte 
kostnaderna för förrättningen. 

5.2 Laserskanning 
Lasern uppfanns 1960 i USA och har sedan dess blivit en del av vardagen65. Lasern 
används idag inom många områden såsom medicinen, industrin, bygg- och 
underhållningsbranschen med mera. En laserskanner är ett instrument som sänder ut 
många laserstrålar i olika riktningar. Varje laserstråle reflekterar mot ett objekt och 
returneras till en mottagare. Instrumentet kan sedan räkna ut avståndet från sändaren 
till mottagaren. Laserskanningsinstrumenten som ingår i studien är alltid baserade på 
en flygande plattform som en helikopter eller flygplan. 

5.2.1 Så fungerar laserskanning 
En laser är kortfattat en tunn ljusstråle av fotoner som koncentreras och sänds ut av 
en sändare66. Laserns ljusstråle koncentreras på ett så litet område som möjligt i 
motsats till en vanlig glödlampa vars uppgift är att skicka ut fotonerna i alla riktningar 
för att lysa upp så stor del av omgivningen som möjligt. Glödlampan sänder ut ljus i 
alla synliga våglängder, samt infrarött och ultraviolett, medan en laserstråle bara har en 
våglängd. Sändaren skickar ut en laserstråle av viss våglängd mot ett objekt. Strålen 
reflekterar mot objektet tillbaka till mottagaren som är placerad nära sändaren. 
Mottagaren känner av den kända våglängden och utesluter andra våglängder som kan 
komma från andra källor. Datorn i instrumentet kan därefter räkna ut avståndet 
mellan instrument och objekt baserat på ljusets konstanta hastighet. Avståndet 
beräknas med hjälp av den tidsrymd som förflyter mellan det att strålen sänds ut tills 
den reflekterats tillbaka till mottagaren. Resultatet ska delas med två för att få 
avståndet från skannern till den träffande punkten. En laserskanner, kallas också Light 
Detection And Ranging (LIDAR). Skannern sänder ut många tusen pulser per sekund 
i olika riktningar. När pulserna reflekterar bildas en punkt. Då tusentals punkter läggs 
samman kallas de ett punktmoln. 

Pulserna sprids ut i ett förprogrammerat mönster av skanningsmekanismen. 
Skanningsmekanismen innehåller alltid en spegel men beroende på spegelns 
uppbyggnad och på viket sätt den arbetar så kommer olika mönster att uppträda67. 
Det finns oscillerande (figur 5:1) eller roterande speglar av olika uppbyggnad. 
Hawkeye III använder en roterande Palm-spegel som ger ett cirkelformat 
punktmönster (figur 5:2). 

  

65 Amler (2007) 
66 Amler (2007) 
67 Harrie (2013) 
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Figur 5:1 Principskiss för oscillerande spegel. 

Figur 5:2 Principskiss för roterande spegel, så kallad "palm"- spegel. 

Figur 5:3 Illustration av svepbredd samt öppningsvinkel. 
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Öppningsvinkeln som systemet använder är den maximala vinkeln från lodlinjen och 
ut mot ena sidan (höger eller vänster) som kan användas. I den tekniska 
dokumentationen utgår alltid öppningsvinkeln från lodlinjen där vinkeln är noll. Från 
noll kan vinkeln sedan vara till exempel + 15° till - 15°. Vidare ger öppningsvinkeln 
den bredd på marken som skannas från en specifik höjd. Vanligen används en 
öppningsvinkel med ± 15-20°. Vid användning av en skanningsmekanism av palm-
modell behövs även en öppningsvinkling framåt och bakåt för att det cirkulära 
mönstret ska kunna uppstå. En större svepbredd ger ett större område som kan 
skannas under en och samma överflygning. 

Antalet punktträffar per kvadratmeter ger punkttätheten för systemet. Punkttätheten 
beror på laserns frekvens (antalet pulser per sekund), skanningsmekanismens 
öppningsvinkel och flygfarkostens hastighet. Den träffyta (footprint) som varje punkt 
ger på marken är beroende av laserns divergens. Divergensen är strålens spridning 
från sändaren ned till marken. Hur stor träffytan blir beror på flyghöjden och 
spridningen genom luften. Vanligen eftersträvas ett så litet footprint som möjligt för 
att uppnå högsta möjliga mätnoggrannhet och detaljrikedom. 

 

 

Varje puls som skickas ut reflekterar och ger ett avstånd från skannern till den träffade 
punkten. Det ger många tusen punkter per sekund och då kallas punkterna, som 
beskrivits tidigare, för ett punktmoln. Punkterna ger alltså avståndet från en specifik 
punkt (instrumentet) till en annan specifik punkt (det träffade objekten). Utan mer 
information är datan utan större värde. För att kunna användas för framställning av 
olika slags kartor och höjdmodeller behöver punkterna koordinatbestämmas i tre 
dimensioner (3D). GNSS och ett tröghetsnavigeringssystem, Intertial Measurement 
Unit (IMU), är integrerat i flygfarkosten och kopplas samman med laserskannern. 
Tack vare systemens höga precision och tillförlitlighet vet skannern var den befinner 
sig i rummet när pulsen skickas ut och när mottagaren registrerar reflektionen från till 

Figur 5:4 Laseskanning av topografi 
Publicerad med tillstånd av Lantmäteriet (i2012_1033). 
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exempel markytan. Skannern vet därmed i vilken riktning den har skickat ut pulsen 
(vinkeln) samt i vilken hastighet och på vilken höjd instrumentet har befunnit sig. 
Sammanställs informationen får varje punkt i punktmolnet individuella X-, Y- och Z-
koordinater som kan användas för olika ändamål. 

5.3 Batymetrisk laserskanning 
Enligt Guenther påbörjades den batymetriska laserskanningen under mitten av 1960-
talet och skulle då användas för att hitta u-båtar. Flera batymetriska LIDAR-system 
utvecklades runt om i världen under tidigt 1970-tal. Den nya tekniken utvecklades av 
USA, Kanada, Australien, Sovjetunionen och Sverige med flera. Guenther säger 
vidare att utvecklingen av de olika systemen fördes framåt under 1980- och 1990-talet 
och att det amerikanska GPS-systemet infördes som standard under 1990-talet och 
början av 2000-talet.68 GPS tillsammans med det inbyggda IMU-systemet kan 
fastställa flygfarkosten position med god precision. 

5.3.1 Så fungerar laserbatymetri 

 

En batymetrisk laserskanner arbetar på samma sätt som en vanlig laserskanner med 
den skillnaden att en vanlig laserskanner inte kan tränga igenom vattenytan. Det beror 
på att den laser som vanligtvis används i en skanner är av typen nära infrarött ljus 

68 Guenther (2004) 

Figur 5:5 Röd och grön laser genom luft och vatten. 
Publicerad med tillstånd av AHAB. 
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(NIR). Den vanligaste röda lasern som används för landbaserade uppdrag har en 
våglängd av 1064 nanometer (nm). Rött laserljus kan inte tränga igenom vattenytan 
utan splittras och reflekteras tillbaka till mottagaren. Den gröna lasern har vanligen en 
våglängd av 532 nm som kan penetrera vattenytan och reflektera mot botten. Den 
röda lasern reflekterar mot vattenytan och ger därför en punkt som innehåller X-, Y- 
och Z-koordinater för vattenytan. Den gröna lasern tränger igenom vattenytan och 
reflekterar mot havs- eller sjöbotten vilket ger en grön punkt med specifika 
koordinater. Avståndet mellan den röda och den gröna laserpunkten är djupet i 
vattenmassan.69 

Problemet med batymetrisk laserskanning är att ingen med säkerhet vet hur djupt 
lasern kommer att penetrera genom vattenmassan, reflektera mot bottnen och 
fortfarande innehålla tillräckligt med energi för att färdas tillbaka till mottagaren. 
Penetreringen är beroende av siktdjupet för den plats som ska skannas. Siktdjupet 
kallas för secchi-djup och mäts med hjälp av secchi-skiva eller transmisseometer. 
Secchi-djupet mäts med hjälp av en vitfärgad skiva, cirka 30 centimeter i diameter, 
som sänks ned i vattnet tills den inte syns längre. Sedan lyfts den uppåt tills den blir 
synlig och där efter mäts avståndet från skivan till ytan. Secchi-djupet beror på hur 
klart vattnet är. Vatten utan alger, organiska partiklar och sedimentpartiklar är klart 
och har därför stort secchi-djup medan grumligt vatten har litet secchi-djup. 
Klarheten i vattnet kan också omnämnas som turbiditet. Vid hög turbiditet finns det 
mycket partiklar i vattnet och motsatt vid låg turbiditet. Alla sorters partiklar i 
vattenmassan reflekterar laserstrålarna tills det inte längre finns tillräckligt med energi i 
strålen för att mottagaren ska kunna registrera den som en punkt. 

Olika system kan operera på olika secchi-djup men vanligen förekommer tal som 1,5 
till 3 gånger secchi-djupet. Det innebär att strålarna kan tränga ned 1,5 till 3 gånger det 
synliga djupet.70Om instrumentet klarar 2 gånger secchi-djupet och det på platsen är 
ett synligt djup av 5 meter så kommer strålarna att tränga ned till 10 meters djup. Den 
optiska brytning som uppstår vid övergången mellan luft och vatten kan också ställa 
till besvär. Brytningen beror på att ljusets hastighet inte är den samma i luft som i 
vatten. Nedan visas skillnaden mellan det upplevda läget av stenen i vattnet och det 
verkliga läget som måste korrigeras. Utan korrigeringen så kommer koordinaterna för 
den aktuella punkten att vara felaktiga (figur 5:6). 

69 Irish m.fl. (1998) 
70 Bilaga E 
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5.3.2 HawkEye III LiDAR 
HawkEye III LiDAR är det senaste batymetriska laserskanningssystemet utvecklat i 
Sverige. Följande avsnitt baseras på uppgifter som insamlats från Welander71. 
HawkEye III LiDAR använder sig av två batymetriska gröna lasrar och en topografisk 
infraröd laser. De batymetriska lasrarna har var sin uppgift. Den första skannar de 
djupare delarna och tränger därför djupare ned i vattenmassan. Vidare sänder den ut 
10 000 pulser/sekund och har därmed den lägsta frekvensen av de tre. Den andra 
skannar av grundare områden och har en frekvens av 35 000 pulser/sekund. Vid 400 
meters höjd och en hastighet av 60 meter/sekund ger den djupgående lasern 0,4 
punkter/meter², medan den grundgående lasern ger 1,5 punkter/meter². Den 
infraröda topografiska lasern ger vid samma hastighet mer än 12 punkter/meter² då 
den sänder ut 500 000 pulser/sekund.72 Noggrannheten på den djupgående lasern 
med samma höjd och hastighet är beroende av djupet. Den längre väg lasern måste 
färdas genom vattenmassan ger lägre noggrannhet än en kortare väg. Formeln för den 
djupgående laserns noggrannhet se ekvation 3.1. 

 

�𝟎𝟎,𝟑𝟑² + (𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑 ∗ 𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝)² 

Ekvation 3.1 

 

Formeln visar att 10 meters djup ger en noggrannhet av cirka 0,32 meter medan 30 
meters djup ger cirka 0,49 meters noggrannhet. När djupet ökar försämras 
noggrannheten. Den grundgående lasern har en noggrannhet av 0,15 meter men kan 
då endast penetrera ned till ett maximalt djup av 20 meter. Medan den djupgående 
lasern kan tränga ned till hela 50 meters djup. Den topografiska laserns noggrannhet i 
höjd är 0,02 meter och 0,2 meter i planet. Siffrorna är baserade på vad instrumentet 

71 Swante Welander Marknadschef AHAB, intervju maj 2014 
72 Bilaga F 

Figur 5:6 Illustration av ljusets brytning i vatten. 
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(HawkEye III) har för inneboende noggrannhet utan inblandning av de felkällor som 
GNSS- och IMU-systemen kan tillföra. Hur djupt strålarna kan tränga ned igenom 
vattenmassan beror, som beskrivits tidigare, på secchi-djupet. HawkEye III kan med 
den djuppenetrerande lasern komma ned 3 till 4 gånger secchi-djupet, medan den 
grunda lasern klarar ett djup av 1,5 gånger secchi-djupet.73 

HawkEye III är ett seamless (sömlöst) system som inte ger skarvar mellan land och 
bottenkontur (olika zoner). Systemet korrigerar automatiskt för problemet med den 
optiska brytningen i vattenytan. Full-waveform capture ingår i systemet. Det innebär 
att inte bara returerna från botten eller markkonturer registreras och digitaliseras. 
Systemet registrerar alla reflektioner genom vattenmassan eller luften och kan särskilja 
de olika reflektionerna. På land innebär det att om strålen träffar ett träd under sin 
färd mot marken så kommer inte enbart en punkt att registreras. Olika reflektioner 
från samma stråle kan uttydas ur den insamlade datan. På samma stråle kan alltså 
vegetation av olika slag fastställas samtidigt som markens höjd registreras. Det samma 
gäller också de batymetriska reflektionerna. 

HawkEye III använder en skanningsmekanism med en roterande spegel av Palmer 
typ. Den ger ett cirkulärt mönster på marken/vattenytan (figur 3.3 och 3.9). Det 
cirkulära mönstret ger en stor fördel jämfört med ett sicksackmönster (figur 3.4) då 
skannern under en och samma överflygning skannar av både fram och baksidan av, till 
exempel, en större sten under vattenytan. Med sicksackmönstret kan stenen undgås 
helt eller träffas enbart av ett fåtal punkter från ett håll. Öppningsvinklarna är ± 14° 
framåt och bakåt medan sidovinklingen är ± 20°. Det skannade området under den 
flygande plattformen utgör cirka 70 % av höjden över marken. Från 400 meters höjd 
blir det skannade området cirka 300 meter i diameter. 

73 Bilaga F 
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Enligt produktbladet i bilaga F kan, som ett komplement till skannern, en 
digitalkamera från Leica användas. Kameran har ända upp till 80MP (Mega Pixlar) 
vilket kan jämföras med en vanlig systemkamera kan ha en upplösning av cirka 16-
20MP. Kameran är av en typ som kan hantera färgerna röd, grön, blå samt infraröd. 
Kameran förenklar färggivningen vid senare kartframställning. Genom att det 
infraröda spektrumet också registreras kan till exempel en beräkning av olika slags 
träd i ett parkområde genomföras på ett enklare sätt. 

5.3.3 Användningsområde 
Laserbatymetri visar terrängens form under vattnet såsom topografi visar den på land. 
Enligt Welander74 kan HawkEye III kartlägga både land-, sjö- och kustområden med 
hög noggrannhet. Kustområden och skärgårdar kan kartläggas till nytta för både 
lokalbefolkningen och båtfolket75. Floder kan skannas och ge forskare svar på frågor 
som: Hur stora mängder sediment transporterar floden ut i havet varje år? Hur stort 
är vattenflödet? Var finns växtlighet under vattenytan? Olika bottnar ger olika slags 
reflektioner och kan därför klassificeras vid analys av datamängden. Marinbiologiska 
undersökningar av djur och växtliv kan också utföras. 

  

74 Swante Welander Marknadschef AHAB, intervju maj 2014 
75 Bilaga E 

Figur 5:7 HawkEye III i arbete. 
Publicerad med tillstånd av AHAB. 
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6 Resultat, analys & slutsatser 
Studiens avsikt är att undersöka hur gränserna för en strandfastighet bestäms juridiskt 
samt undersöka vilken teknisk noggrannhet gränserna har. Vidare är avsikten att få en 
förståelse för den batymetriska laserskanningen samt undersöka om mätmetoden kan 
vara ett alternativ till dagens metoder vid strandfastigheters gränssättning. I följande 
avsnitt redovisas studiens resultat. 

6.1 Hur bestäms gränserna för strandfastigheter juridiskt? 
Enligt respondenterna från Lantmäteriet används lagarna i 1 kap. 2-5 §§ JB, 3 kap. 1 § 
samt 5 kap. FBL. I vissa fall används också 17-18 § JP om det anses nödvändigt, vid 
fastställande av gränser. En bestämning av fastighetsgränser börjar med en ansökan 
om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning eller en fastighetsbestämnings-
förrättning. 

Enligt Lindgren76 är avstyckning den vanligaste förrättningen som Lantmäteriet utför 
då nya gränser ska bestämmas. Avstyckning regleras i 10 kap. FBL. Fastigheten ska 
även uppfylla villkoren i 3 samt 5 kap. FBL. När en strandfastighet utan vattenområde 
styckas av ska fastighetens gränser mot vatten vanligtvis utgå från den strandlinje som 
fanns vid stamfastighetens bildande. Lindgren säger vidare att gränserna vanligtvis 
lades i den naturliga strandlinjen utan att landhöjning, uppdikning eller erosion 
beaktades vilket gör att den ursprungliga strandlinjen idag kan vara svår att lokalisera. 
Gamla fångeshandlingar eller förrättningskartor är de dokument som har laga kraft. 
Gamla handlingar kan vara svåra att tolka enligt respondenterna77 och enligt 
Lindgren78 är det ”Ett klart detektivarbete med logiskt och tekniskt inslag” men land- och 
gränsmärken är till stor hjälp vid tolkning av den befintliga terrängen. 

När den ursprungliga strandlinjens läge har tolkats ska gränsutsättning utgå från den. 
Enligt Rexon79 är bästa sättet att bestämma gränsen för en strandfastighet, att vid 
stranden sätta gränsen några meter upp från strandlinjen. Genom en sådan åtgärd kan 
allmänhetens tillträde till stranden säkras i enlighet med strandskyddets syfte. Om 
gränserna är svårtolkade kan en fastighetsbestämningsförrättning utföras enligt 14 
kap. 1a § 2 st. FBL. Vanligtvis används inte fastighetsbestämningsförrättning då den 
enligt Lindgren80 är en dyr förrättning som endast används då gränserna är 
svårtolkade. 

De fall där en stamfastighet har vatten och grund (grund ska läsas som botten 
förtydligar Rexon), så kallat 1:5-vatten, bör köpekontraktet klargöra om 
vattenområdet är tänkt att följa med i avstyckningen eller inte. Vid köp av hela 
fastigheten med tillhörande vattenområde kommer vattnet att följa med i köpet. Det 

76 Krister Lindgren Lantmätare, intervju april 2014 
77 Avsnitt 2.3 
78 Krister Lindgren Lantmätare, intervju april 2014 
79 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
80 Krister Lindgren Lantmätare, intervju april 2014 

 38 

                                                 



Strandfastigheters gränser - En studie av gränser i vatten. 

är vanligen endast i de fall där fastigheten delas upp som problem uppstå. Fastigheten 
ska uppfylla villkoren i 3, 5 och 10 kap. FBL precis som fastigheten utan 
vattenområde. Om inte vattnet omnämns i handlingarna och ändamålet med 
fastigheten är boende kommer inte Lantmäteriet att inkludera vattnet utan se till att 
det fortsatt tillhör stamfastigheten. I sådana fall kan den avstyckade fastigheten med 
stöd av 2 kap. 7 § lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet för ”sin 
fastighets behov” exempelvis uppföra en brygga eller ett båthus. Det kan ses som en 
nyttjanderätt vilken följer fastigheten och inte ägaren som är brukligt vid 
nyttjanderätter. 

Om avsikten med avstyckningen är att vattenområdet ska följa med i köpet kan 
Lantmäteriet avslå en sådan fastighetsbildning då det, enligt Rexon81, inte anses finnas 
ett behov av eget vattenområde för en boendefastighet. Ska däremot fastighetens 
användningsområde vara jord- eller skogsbruk anser Lantmäteriet att det kan finnas 
ett behov av vattenområde. Om fastigheten med vattenområde gränsar mot allmänt 
vatten ska de krav som ställs i Lag om gräns mot allmänt vattenområde följas vid 
gränssättningen. 

Boije af Gennäs82 påpekar att avsikten med 1 kap. 5 § JB var att reglera redan 
befintliga gränser i de fall vattnet inte finns dokumenterat i några handlingar. 

Om stamfastigheten är fastställd före första januari 1972 ska 17 och 18 §§ i JP också 
beaktas. Har en fastighet fått en rätt på grund av urminnes hävd kan 6 § JP åberopas. 
Enligt Rexon83 gäller urminnes hävd endast på land och inte i vattenområden. 

Analys 

Studiens resultat visar att det främst är tre lagar som Lantmäteriet använder sig av vid 
bestämningen av strandfastigheters gränser, FBL, JB samt JP. Enligt respondenterna 
krävs det vanligen en tolkning av fastigheters gränser med stöd av nämnda lagar. De 
säger vidare att på grund av hur förrättningslantmätaren tolkar de olika 
förrättningshandlingarna och lagarna så kan resultatet variera. Variationen kan bero på 
den aktuella lantmätarens utbildning och erfarenhet av hur liknande förrättningar har 
tolkats. Tolkningsproblematiken beror även på att äldre förrättningskartor och 
fångeshandlingar kan vara svåra att tyda. Enligt jordabalken är det 
förrättningshandlingarna som ska användas i de fall strandlinjens eller andra gränsers 
läge ifrågasätts. Till hjälp och stöd vid tolkning har lantmätaren Lantmäteriets 
Handböcker. 

1 kap. 3 § JB visar att strandlinjens läge vid bildande av stamfastigheten är avgörande 
för gränssättningen av nybildade fastigheter, vilket också respondenterna från 
Lantmäteriet informerade om. Beroende på var i landet, ålder på stamfastigheten, 
vattenstånd, erosion och annan inverkan från människan så kan strandlinjen vara 

81 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
82 Ingela Boije af Gennäs Lantmätare, intervju april 2014 
83 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
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förflyttad. Förutsättningarna är olika för olika delar av landet. Vanligtvis har 
strandlinjen dragit sig ut från land i de norra delarna av landet på grund av 
landhöjning medan en strandlinje i de södra delarna av landet kan befinna sig längre 
upp på land jämfört med för 100 år sedan. 

Om den nuvarande strandlinjen överensstämmer väl med den tolkade strandlinjen 
kommer de nya gränsmarkeringarna att placeras nära eller i strandlinjen. Det 
förfarandet kan leda till tolkningstvister i framtiden med tanke på att erosionen eller 
människans påverkan av naturen inte slutar idag. Överensstämmer inte den nuvarande 
strandlinjen men den ursprungliga kommer förrättningslantmätaren att tolka gränsens 
läge. Om gränserna är svårtolkade kan en fastighetsbestämningsförrättning utföras 
enligt 14 kap. 1a § 2 st. FBL. Men som framkommit är det ovanligt och kostsamt att 
utföra en fastighetsbestämningsförrättning. 

För ny bostadsfastighet är det ovanligt att ett vattenområde inkluderas, men det 
inträffar. Lagarna tolkas, som beskrivits tidigare, i varje enskilt fall vilket innebär att 
olika tolkningar och förutsättningar ger olika lösningar. I de fall där fastigheten har 
boende som ändamål och vattenområdet utanför stranden tillhör fastigheten kan det 
bli problematiskt för allmänheten att få tillträde till stranden. Tillträdet är beroende av 
hur hemfridszonen ser ut på den aktuella platsen. Idag läggs oftast en fastighetsgräns 
några meter upp från strandlinjen vid exempelvis en avstyckning för att slippa 
tolkningsproblem i framtiden, samt trygga allmänhetens tillträde till stränderna. 
Resultatet visar också att en bestämning av gränser i vattenområden med hjälp av 1 
kap 5 § JB hade till avsikt att reglera redan befintliga gränser, vilket är svårt att tolka 
genom att enbart läsa lagparagrafen. 

Gränserna som fastställts med hjälp av lagarna ska sedan märkas ut. 4 kap. 27 § FBL 
säger att utmärkning ska göras i behövlig omfattning men det finns inget obligatoriskt 
krav på att utmärkningen ska ske. Enligt respondenterna är det vanligaste 
tillvägagångssättet vid gränsdragningen i vatten att endast koordinater bestäms och 
inga markeringar utförs i fält. 

6.2 Hur ser noggrannheten ut för gränserna i 
vattenområden och har djupkurvans osäkerhet någon 
inverkan på gränssättningen? 

Kvalitén på gränserna för strandfastigheter ska delas upp i två kategorier. Kategori 1 
är gränserna på land. Kategori 2 är gränserna i vatten. Gränserna i kategori 1 har 
samma noggrannhet som övriga gränser på land. Med dagens avancerade GPS-teknik 
och N-RTK uppnås en noggrannhet av cirka ± 5 centimeter för gränspunkterna vid 
nybildning av fastigheter. Kategori 2, gränser i vattenområden har en nästan obefintlig 
noggrannhet och strandfastigheters vattenområden är vanligtvis inte utmärkta. Enligt 
Boije af Gennäs84 finns det inte tillräckligt många gränsutsättningar i vattenområden 

84 Ingela Boije af Gennäs Lantmätare, intervju april 2014 
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för att en uppfattning ska kunna bildas. Hon säger vidare att ett fåtal fastigheter har 
rikt-markeringar på land men de är endast i undantagsfall har en sådan markering 
utförs. 

Noggrannheten på gränserna i vattenområdet är svårbedömda då redovisning av 
gränserna ofta saknas i Registerkartan. Gränserna ska vara redovisade i 
förrättningskartan eller förrättningshandlingarna. I de fall gränserna är olämpliga att 
märka ut är en tydlig beskrivning i handlingarna av extra vikt. Den gräns i 
vattenområdet som har högst noggrannheten är strandlinjen. Den är vanligen väl 
inmätt då gränssättningen för vattenområdet utgår från strandlinjen. Enligt 
respondenterna85 är det vanligast, vid gränsdragning i vatten, att koordinater bestäms 
och inga markeringar utförs i fält. I vissa fall har gränslinjerna på kartan dragits en 
kortare bit ut i vattnet men vad avsikten av en sådan markering syftar till blev inte 
klarlagt. Registerkartan är otydlig och i många fall felaktig när gränserna ska studeras. 
Enligt Rexon86 har alla gränser i normalfallet ett fel på 1 cm upp till 4,5 meter men i 
extrema fall kan felet vara upp till 120 meter. 

Anledningen till att Registerkartan är otydlig och felaktig härstammar från 
digitaliseringen som gjordes av den gamla Ekonomiska kartan. Digitaliseringen 
startade under 1992. Enligt Rexon87 är den Ekonomiska kartan bara en 
sammanställning utan rättsverkan. Det är endast de gamla förrättningsakterna som har 
rättsverkan. Som underlag vid digitaliseringen användes kartor från Rikets allmänna 
kartverk från år 1935 vilken är framtagen med flygbilder och har en skala på 1:10 000. 
Äldre kartor var i skala 1:20 000 och fastigheterna är endast schematisk indelade. På 
flygbilder syns inte fastighetsgränser vilket resulterade i att gränserna togs fram från 
äldre kartor över hemmansklyvningar. För att få den äldsta kartan till skala 1:10 000 
användes en pantograf för att få en bibehållen likhet. Vidare säger Rexon att det blev 
en krock med kvalitén på grund av att Lantmäteriet centralt ville jobba med en 
kartskala på 1:10 000 medan de som jobbade i fält med fastighetsbildningen ville 
jobba i kartskala 1:1 000 för att få en säkrare kvalité på gränspunkterna. 

Djupkurvans 3 metersgräns 300 meter ut från strandlinjen, eller från ö större än 100 
meter, är endast av intresse när enskilt vatten möter allmänt vatten. Det allmänna 
vattnet finns endast i Vänern, Vättern, Hjälmaren, Storsjön i Jämtland och havet. 
Gränsen mellan allmänt och enskilt vatten är en svårbedömd gräns vilket beror på två 
saker. Det ena är strandlinjens läge vid tidpunkten för aktuell förrättning. Den andra 
är frågan om djupet, 300 meter ut, är större än tre meter. Att säkerställa gränsen över 
en längre sträcka skulle visa sig mycket kostsamt och svårt att utföra med dagens 
metoder. Eftersom strandlinjen förflyttas under tid går det inte att sätta gränsen 
mellan allmänt och enskilt vatten med någon större noggrannhet. Där det är långgrunt 
kan en fastighets enskilda vattenområde sträcka sig långt i havet. Längs Skånes 

85 Avsnitt 2.3 
86 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
87 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
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västkust finns exempelvis fastigheter som når omkring 2 kilometer ut från 
strandlinjen88. 

Respondenterna89 anser inte att gränsen mellan enskilt- och allmänt vatten utgör något 
större problem vid gränssättningen av strandfastigheter. Vidare anser de att gränsen 
bara gäller den dag då beslutet tas vilket gör att det inte är försvarbart att lägga ner tid 
på att bestämma gränsen mellan allmänt och enskilt vatten med stor noggrannhet. 
Lindgren90 poängterar att problem kan uppstå i långgrunda områden där vissa typer av 
fiske kan förekomma. Rexon91 säger att problem har uppstått i samband med att nya 
naturreservat har bildats. I de fallen har vattendjupet varit problematiskt att 
bestämma. Att lantmätaren använder sig av sjökort vid de tillfällen gränserna är 
tveksamma hör inte till vanligheterna. Sjökorten anses inte vara tillräckligt tillförlitliga 
på grunda vattenområden för att utgöra ett meningsfullt underlag i förrättningen. 

Analys 

Vid 1:5-vatten som gränsar mot allmänt vatten ska det enskilda vattnet sträcka sig från 
strandlinjen ut till 300 meter eller längre ut om djupet vid 300 metersgränsen 
understiger 3 meter. Här möts gränserna mellan enskilt och allmänt vatten. Gränsen 
mellan det allmänna vattnet och det enskilda vattnet anses vara en besvärlig gräns att 
bestämma, enligt respondenterna. Den är flytande och är inte fastlagd då den måste 
följa strandlinjen. Strandlinjen är, som omtalats tidigare, en linje som över tidens gång 
kan förflyttas från sitt befintliga läge. Var djupkurvan för 3 meter går utanför 
strandfastigheten upplevs inte som ett problem av respondenterna. Hur Lantmäteriet 
löser den uppgiften, att hitta 3 meters djupkurvan, är inte helt klarlagt. Sjökort kan 
användas men det verkar inte höra till vanligheterna att använda andra verktyg än 
förrättnings- och fastighetskartor. Det är upp till den enskilde förrättningslantmätaren 
att använda de verktyg och metoder som denne anser sig behöva för att lösa 
uppgiften. 

Fastighetskartan och även de digitala kartor som lantmätare har tillgång till, visar inte 
vattengränserna enligt respondenterna. Det anses vara ett för stort arbete att redovisa 
gränserna då de är beroende av strandlinjens läge. Strandlinjen kräver, enligt Lindgren, 
stora och komplicerade utredningar för att fastställas. 

Vid gränssättning av mark utgör det inget problem då gränserna oftast finns utmärkta 
på kartan och gränsmarkeringar vanligtvis finns i terrängen. Om en gräns behöver 
märkas ut på land används totalstation och GNSS-utrustning vid gränsutsättning. 
Punkternas noggrannhet när arbetet är utfört och rör är nedslagna i exempelvis mark 
eller berg ligger vanligtvis på ± 5 centimeter. Gränsernas markeringar i vattnet kan 
utföras men är svårt och dyrt. En syftning av var gränsen ska gå ut i vattnet kan 
utföras. Med hjälp av att ett flertal längre rör stakas gränsen på land ut i riktning mot 

88 Andreasson m.fl. (2012) 
89 Avsnitt 2.3 
90 Krister Lindgren Lantmätare, intervju april 2014 
91 Per Rexon Lantmätare, intervju april 2014 
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stranden. Från land och utifrån vattnet kan sedan gränslinjen syftas då rören ställs på 
linje. En sådan utsättning görs enbart om det föreligger risk för en tvist eller om just 
den berörda gränsen är extra känslig. 

6.3 På vilket sätt kan batymetrisk laserskanning, jämfört 
med nuvarande metoder, vara en lämplig metod för att 
bestämma strandfastigheters gränser? 

En utförlig batymetrisk laserskanning av en HawkEye III ger inte enbart information 
om djupen i vatten. Instrumentet skannar av såväl land som vattenområden, vilket 
medför att en karta kan framställas eller datan kan analyseras i ett program för 
Geografiskt Informations System. I GIS-programmet kan punktmolnet bearbetas och 
det föreskrivna vattenståndet kan läggas in i programmet.92 

Att integrera föreskrivet vattenstånd medför att strandlinjen kan visas med hög 
noggrannhet. Lantmätaren kan spara tid då strandlinjen redan finns registrerad. Likväl 
måste den ursprungliga strandlinjen, vid tillkomsten av stamfastigheten, fortfarande 
tolkas fram ur de gamla arkiven. Om fastighetens vatten område gränsar mot allmänt 
vatten kommer problematiken med var 3 meterskurvan är belägen att vara löst. Precis 
som med strandlinjen kommer djupkurvan att utgå från det korrekta vattenståndet vid 
den aktuella fastigheten. Den befintliga strandlinjen kommer att därmed att synas 
samtidigt med 3 meterskurvan för djupet. 

Dagens metoder gör att strandlinjen måste mätas in med N-RTK eller totalstation om 
platsen inte ger möjlighet till N-RTK. Totalstation eller N-RTK är två noggranna och 
beprövade metoder för inmätning av objekt. Totalstationen har en noggrannhet av ± 
någon millimeter medan N-RTK har en noggrannhet av cirka ± 5 centimeter. Det tar 
lång tid och personalen måste ofta transporteras långa sträckor i bil för att kunna nå 
fram till platsen. Eftersom utrustningen och arbetsförhållanden ofta kräver att två 
personer delar på arbetet, utförs mätningarna oftast med både en lantmätare och en 
assistent. Många timmar, samt assistenter som deltar i arbetet, ger större kostnader för 
fastighetsägaren (kunden). 

Som beskrivs ovan utgår gränserna för strandfastigheters vattenområden från 
strandlinjen. Med hjälp av den batymetriska laserskanningen och bearbetningen av 
punktmolnet i ett GIS-program kan strandlinjen visas på ett korrekt sätt på en 
förrättningskarta. Noggrannheten från HawkEye III enhetens röda marklaser är cirka 
± 2 centimeter och den grundgående gröna lasern är 15 centimeter. Enligt Welander93 
ska strandlinjens noggrannhet kunna ligga mellan 2 till 15 centimeter. Gränserna ska 
gå från land och ut i vattnet vinkelrät mot strandlinjen på den plats där marken möter 
vattnet. Om punkterna vid 300 meters gränsen koordinatsätts kan en gräns ritas ut i 
vattnet som har en noggrannhet av cirka ± 15 centimeter. 

92 Harrie (2013) 
93 Swante Welander Marknadschef AHAB, intervju maj 2014 
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Analys 

Den batymetriska laserskanningen, framför allt den nya HawkEye III som bygger på 
ett sömlöst system, gör att land- och bottentopografi samt strandlinjen kan visas då 
alla punkter som registreras har X-, Y-, och Z-koordinater. Då punktmolnet bearbetas 
i ett GIS-program kan de föreskrivna vattenstånden läggs in i programmet för att visa 
den korrekta strandlinjen. En sammanhängande bild av det grunda vattenområdet 
utanför strandlinjen kan visas med god noggrannhet. Den framtagna strandlinjen kan 
sedan användas för bestämning av gränsen mellan allmänt och enskilt vattnet, 300 
meter ut från strandlinjen. Enligt Lag om gräns mot allmänt vattenområde är det 
djupet vid 300 metersgränsen som är avgörande. Laserbatymetrin visar verkligt djup 
för linjen. I de fall djupet är mindre än 3 meter där 300 meters gränsen går, är 
gränsens läge lätt att justera i programmet. Det innebär att gränsen mellan enskilt och 
allmänt vatten kan visas på ett korrekt sätt. Ändå måste den ursprungliga strandlinjen, 
vid tillkomsten av stamfastigheten, fortfarande tolkas fram ur de gamla arkiven då en 
fastighet ny- eller ombildas. 

Beroende på var i landet skanningen utförs kommer flygningen att medföra olika 
många mätstråk. Antalet mätstråk är kopplat till hur långgrunt ett område är. Två 
mätstråk kan i de flesta fall räcka på västkusten medan det i Skåne kan behövas mellan 
fem och tio mätstråk. Antalet mätstråk och längden av mätstråken utvisar att 
kostnaderna för de olika landsdelarna inte kommer att fördelas jämt. 

Den traditionella metoden med totalstation eller N-RTK är många gånger tidsödande 
och i vattenområden nästan ogenomförbara. Ute i vattenområden är det med hjälp av 
syftning från land en gräns kan bestämmas. Den batymetriska laserskanningen ger 
däremot data som kan användas för gränsbestämning både på land och i 
vattenområden eftersom strandlinjen kan visas korrekt på förrättningskartan. 

6.4 Slutsatser 
Lantmäteriet använder sig av de lagar som ska användas vid en förrättning. De 
använder Lantmäteriets handböcker som ett hjälpmedel för att tolka lagarna på ett 
enhetligt sätt. En förrättning kan tolkas olika beroende på den enskilde lantmätarens 
erfarenhet och utbildning. Slutsatsen är att lantmätarna är tvungna att utföra 
omfattande arkivforskning för att kunna bestämma strandlinjen och att handlingarna i 
en förrättning blir svårare att tolka ju äldre stamfastigheterna är. 

Gränsen mellan det allmänna och det enskilda vattnet anses vara en besvärlig gräns att 
bestämma enligt respondenterna. Det krävs mycket arkivforskning då läget för 
strandlinjen, vid bildandet av stamfastigheten, ska bestämmas. Den aktuella gränsen 
anses vara flytande då strandlinjen flyttar sig över tid. På grund av att den är flytande 
har respondenterna sagt att gränsen egentligen endast stämmer den dagen som 
mätningarna utförs. Alla respondenterna från Lantmäteriet har poängterat detta 
faktum. Eftersom gränsen mellan det allmänna och det enskilda vattnet är flytande 
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drar författarna en egen slutsats om gränserna i vattenområden. Slutsatsen är att alla 
gränser i vattenområden borde anses som flytande och inte enbart gränsen mellan 
allmänt och enskilt vatten. På grund av att alla gränserna i vattnet ska utgå från 
strandlinjen, inte enbart gränsen mellan allmänt och enskilt vatten, så borde alla 
gränserna, även de som enbart gränsar mot enskilt vatten, anses som flytande. 
Gränserna som går från land och ut i vattnet ska sträcka sig utåt i 90 graders vinkel 
från strandlinjen. När strandlinjen omformas eller förflyttas så ändras samtidigt 
gränsens dragning. 

På grund av att den nyaste tekniken, som utvecklats hos AHAB, är ett sömlöst system 
ger det en bra och sammanhängande bild av grunda vattenområden med god 
noggrannhet. Strandlinjen, vilken är beroende av vattenståndet, kan visas i en 
förrättningskarta och gränsernas sträckning ut i vattnet kan också visas på ett tydligt 
sätt. Genom att kontinuerliga skanningar kan utföras med jämna mellanrum, så som 
flygfotograferingen utförs med 2 till 3 års mellanrum över hela Sverige, så kan 
gränserna uppdateras. Författarna anser att ett förfarande där den ordinära 
laserskanningen eller fotoutrustningen byts ut mot en HawkEye III skanner, i valda 
områden, inte skulle vara en omöjlighet. Kontinuerliga batymetriska skanningar i 
utvalda områden skulle även ge forskare och andra intressenter information om till 
exempel erosionen eller andra miljödata för området. 

Eftersom alla reflektioner genom vatten- eller luftmassan registreras vid en skanning 
fås en stor datamängd. Datamängden innehåller så mycket information att den kan 
användas också vid andra tillfällen eller av andra intressenter, som nämnts ovan. 
Oftast behövs ingen komplettering av materialet vilket sparar tid och resurser. Den 
stora datamängden kan användas av andra intressenter som till exempel havsforskare 
eller Sjöfartsverket. Marinbiologiskforskning eller studiet av olika flöden av sediment 
eller vattenmassor kan tillgodogöra sig hela eller delar av datamängden. Sjöfartsverket 
kan uppdatera sina sjökort i de grunda vattenområden som författarna av egen 
erfarenhet vet är dåligt utmärkta. 

Genom att undersöka nuvarande tillvägagångssätt vid strandfastigheters gränssättning 
och föra ihop resultatet med den laserbatymetriska mätmetoden fann författarna en 
möjlig lösning för de osäkra gränserna i vattenområden. Strandlinjen samt de gränser 
som ska utgå i 90 grader från den, 300 meters gränslinjen samt var 3 meters 
djupkurvan är belägen. 

På grund av att det i studien inte ingått någon mätning för att utreda metodens 
osäkerhet kunde inga definitiva slutsatser dras om den batymetriska laserskanningen. 
Vidare finns det vid alla åtgärder som berör fastigheter även ekonomiska aspekter att 
ta hänsyn till. Eftersom den ekonomiska aspekten uteslutits ur studien kan ingen 
bedömning göras om det är ekonomiskt försvarbart att använda den batymetriska 
laserskanningen istället för befintliga mätmetoder. 
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Sammanfattningsvis kan därför sägas att studien visade att det är en bra mätmetod 
som mycket väl kan komplettera eller ersätta de nuvarande mätmetoderna av grunda 
vattenområden intill en strandfastighet. 
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7 Diskussion 
Metoddiskussion 

Vid kursstart bestämdes att metoden för genomförandet av studien skulle vara 
kvalitativ och insamlingen av information skulle göras med hjälp av intervjuer. Från 
början söktes kontakt med fyra olika företag vilka var ledande inom sina respektive 
områden. Efter halva tiden beslutades att syftet och frågeställningarna skulle 
omarbetas då två av företagen inte svarade på våra mail eller försök till telefonkontakt. 
En omarbetning av syftet, frågeställningen och intervjufrågorna utfördes och 
inriktades mer mot det juridiska hållet. Frågorna till den personliga intervjun, som 
genomförts veckorna tidigare, arbetades om och kompletterande frågor mailades till 
respondenterna knutna till Lantmäteriet. Samtidigt knöts kontakten med Swante 
Welander på AHAB. Han tillförde specifika kunskaper och tekniska data om 
HawkEye III-systemet som författarna behövde i studien. Vilket gjorde att det 
omarbetade syftet och frågeställningen kunde besvaras. 

Metoden som valdes var bra som arbetsredskap för studien. Intervjuer medförde att 
en fördjupning av ämnet kunde uppnås. De första intervjufrågorna arbetades fram 
genom inläsning av litteratur. En testintervju över telefon med Krister Lindgren 
medförde att frågorna kunde arbetas om och finslipas inför nästa intervju. Det 
tillvägagångssättet fungerade mycket bra. Frågorna förbättrades avsevärt genom att 
Krister Lindgren kunde visa på att vissa frågor inte var relevanta för studien. Nästa 
intervju var personlig med Ingela Boije af Gennäs. Intervjun genomfördes med endast 
en av författarna närvarande vilket gav ett dåligt resultat. Det dåliga resultatet berodde 
på dåliga förberedelser och avsaknad av en inspelningsapparat. Vid den tredje 
intervjun med Per Rexon var båda författarna närvarande. Inför intervjun förberedde 
författarna sig genom att gå igenom frågeställningen, vem som skulle ställa vilka 
frågor och vem som skulle anteckna svaren delades upp. Intervjun genomfördes och 
arbetssättet blev mycket lyckat. Efter intervjun sammanställdes svaren och ytterligare 
frågor som framkommit under intervjun mailades till Krister Lindgren och Ingela 
Boije af Gennäs. Genom att båda författarna var närvarande stördes inte intervjun av 
uppehåll för antecknande. Swante Welander har svarat på frågor om HawkEye III 
systemet både via mail och via telefon, likväl kunde ingen personlig kontakt upprättas. 
Författarna skulle gärna genomfört ett studiebesök på AHAB i Jönköping men på 
grund av olika omständigheter gick det inte att genomföra. Tack vare Swante 
Welanders medverkan i studien kunde författarna få tillgång till information om 
HawkEye III vilket inte varit möjligt annars. Intervjufrågor skickades via mail vilket 
varit ett bra arbetssätt vid genomförandet av studien. Att vara väl förberedd inför en 
intervju är ett måste. Det är något författarna ska ta med sig i framtiden. 

Ett stoppdatum skulle varit fastställt från början, då en andra planering skulle träda in 
om vissa förutsättningar inte var uppfyllda. Att inte få svar från de personer och 
företag som mailades var ett problem. Författarna har inte enbart använt sig av mail 
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utan också telefonkontakt men med dåligt resultat. Författarna skulle möjligtvis varit 
mer bestämda i ett tidigare stadium av studien och spridit ut fler mail och 
telefonsamtal till ett större antal personer på de utvalda företagen. Möjligtvis kunde 
det resulterat i att andra personer blivit intresserade av att hjälpa till med studien. Det 
har författarna tagit till sig och ska använda sig av i framtiden. 

Teori avsnittet har arbetats fram under flera veckors gemensamt arbete. De juridiska 
frågorna har besvarats genom intervjufrågorna samt med hjälp av lagtext och 
Lantmäteriets juridiska handböcker. Teorin om laserskanning har främst kommit från 
föregående kurser i programmet. Laserbatymetri har arbetats fram med hjälp av 
artiklarna och framför allt har Swante Welander givit oss de tekniska data vilket 
möjliggjorde avsnittet om Hawkeye III. Metoden med att skicka frågor på mail är ett 
bra sätt att få djupare kunskaper i ämnet. Författarna är likväl överens om att en 
personlig intervju kanske skulle ha gjort samarbetet ännu bättre. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på att osäkerheten kring gränser är något som behöver arbetas vidare 
med i framtiden. Arbetet skulle då kunna inriktas på att finna en möjlighet för en 
lantmätare att tolka lagen och de berörda gränserna på ett likartat sätt. Varje ny 
strandfastighet är en tolkningsförrättning med stora krav på lantmätarens kunnande 
och erfarenhet. Studiens resultat visar vidare att det inte finns tillräckligt många 
gränsutsättningar gjorda i vattenområden för att kunna bilda en uppfattning om 
noggrannheten på gränser som ligger i vattnet. Respondenterna från Lantmäteriet 
påpekar att noggrannheten inte är så bra som de skulle önska men att det i dagsläget 
inte finns några utprovade metoder som kan förbättra gränsernas noggrannhet. 

Författarna anser att laserbatymetrin i vissa fall kan hjälpa lantmätaren att bestämma 
strandfastigheters gränser. Gränserna i vattenområdet och frågan om var strandlinjen 
och djupet vid 300 metersgränsen är kan besvaras på ett bättre sätt än den nuvarande 
metoden som praktiskt taget är obefintlig eller mycket långsam. Strandlinjen i Sverige 
är enligt respondenterna från Lantmäteriet väl dokumenterad men författarna anser 
att en skanning, av fastigheter med strandlinje, med ett batymetriskt 
laserskanningssystem som HawkEye III skulle ge ett bättre underlag för 
gränsbestämning. Att lantmätaren kan använda sig av en förrättningskarta med hög 
noggrannhet över hela fastigheten anser vi vara positivt. På kartan kan strandlinjen, 
300 metersgränsen och 3 meters djupkurvan lätt åskådliggöras. Eftersom 
medelvattenståndet kan läggas in i kartan kan den korrekta strandlinjen bestämmas. 
Här kan lantmätaren använda den räta vinkeln från strandlinjen för att sätta ut 
gränslinjen i vattnet både i mindre sjöar och vattendrag med enbart enskilt vatten eller 
i de stora sjöarna och havet där det finns allmänt vatten. Gränsen mellan allmänt och 
enskilt vattnet visualiseras och djupkurvan visas, vilket innebär att även om området 
är långgrunt kan en korrekt gränslinje visas. Gränslinjen kommer att kunna uppvisas 
med en hög noggrannhet i 3D. 
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Per Rexon anser att modern teknik, exempelvis laserskanning, borde vara en god hjälp 
vid förbättring av underlaget för grunda vattenområde. Medan Ingela Boije af Gennäs 
inte kan se hur laserbatymetrin skull kunna förbättra gränser i vattenområden. Hon 
säger vidare att ”Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten är inte en fast gräns som gränserna på 
land, utan en flytande gräns som ändras beroende på strandlinjens läge.” och det håller 
författarna med om. Författarna anser likafullt att laserbatymetrin kan vara en bättre 
metod för att lösa problem vid gränsbestämning av strandfastigheters vattenområden 
jämfört med den metod som används idag. Författarna anser också att inte enbart 
gränsen mellan det allmänna och det enskillda vattnet är flytande. Alla gränser i 
vattenområden ska utgå från strandlinjen. Då anser författarna att alla gränserna i 
vattenområden borde anses som flytande. Författarna kan inte se en avgörande 
skillnad mellan gränsen mot allmänt vatten och övriga gränser i vattenområden då alla 
gränserna ska utgå från strandlinjen. Här ser författarna en stor fördel för 
Lantmäteriet, om kontinuerliga skanningar med den batymetriska laserskanningen kan 
utföras. I framtiden skulle det finnas väl dokumenterade data om strandlinjen och 
framför allt dess läge vid en specifik tidpunkt. Om strandfastigheterna i Sverige förs in 
i ett uppdaterat register allt eftersom förrättningar utförs så kan arkivforskningen, som 
nu utgör en stor och svår del av arbetet, underlättas och framför allt påskyndas på ett 
positivt sätt. 

Den negativa aspekten av laserbatymetrin är att den insamlade datamängden blir stor, 
vilket är ett problem som finns inom alla områden där data ska behandlas. 
Högupplöst material ger stor detaljrikedom men innebär att datorerna måste vara 
snabba och innehålla stora lagringsutrymmen för datan. 

7.1 Hållbar utveckling 
Studien visar att om gränsen läggs några meter upp från strandlinjen säkerställs 
allmänhetens tillträde till stranden i enlighet med strandskyddets syfte. Det möjliggör 
en säkring av strandområden för framtiden vilka är viktiga för människors friluftsliv, 
vårt växt- och djurliv samt den biologiska mångfalden. De naturliga stränderna fångar 
upp övergödande ämnen, ämnen som annars skulle kunna inverka negativt på 
vattendrag, sjöar och hav. 

Studien visar vidare att laserbatymetrin kan användas för att bestämma gränserna i 
vattenområden på ett noggrant sätt. Det innebär att informationen om gränserna kan 
ajourhållas vid varje ny överflygning. Eftersom datamängden är stor och inte enbart 
gränserna kan lagras, kan olika aktörer tillgodogöra sig data från gemensamma 
flygningar. Den samverkan som det skulle kunna innebära kan ge en hållbar 
utveckling, både ekonomisk och miljömässig, då varje enskild aktör inte skulle behöva 
utföra sina egna flygningar. Till exempel skulle Sjöfartsverket kunna vara med på 
Lantmäteriets flygningar och en samverkan om var laserskanningen skulle utföras 
kunde spara både flygbränsle och tid men även personal. Ett sådant samarbete skulle 
innebära att myndigheterna tillsammans har ansvaret för hela Sveriges topografi, både 
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på land samt sjö- och havsbottnar. Det skulle medföra säkra höjddata både på land 
och i vatten. Författarna anser att samarbeten mellan myndigheter och företag är ett 
måste för en hållbar utveckling i framtiden. 

7.2 Framtida arbete 
Det skulle vara intressant att studera om batymetrisk laserskanning är bra mätmetod 
ur ekonomisk synvinkel. Eftersom det i inte har ingått i studien att bedöma om 
metoden är bättre ur ekonomisk synvinkel är det ena förslaget till framtida studier att 
för de grunda vattenområdena göra en ekonomisk jämförelse mellan batymetrisk 
laserskanning och sjömätning med båtar och multibeam-system. 

Det andra förslaget på framtida studier är att studera ekonomin i datasamverkan 
mellan myndigheter som på något sätt använder sig av samma geografiska data. 
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A. Intervjumall till Lantmäteriet angående 
strandfastigheters gränssättning 

1) Hur har gränserna för strandfastigheter fastställts tidigare och vilken kvalitet 
innehar de? 

 

2) Hur ser förrättningsverksamheten på problematiken kring gränserna? 

 
3) Vilken metod har använts för att ta fram fastighetsgränserna på dagens kartor? 

 
4) Måste gränserna märkas ut? Hur utförs en sådan utsättning? 

 
5) Är osäkerheten av vattendjupet utanför strandfastigheten ett problem? 

 
6) Hur noggrann är nuvarande metod vid säkerställandet av gränserna mellan allmänt 

och enskilt vatten? 

 
7) Används sjökort på något sätt då strandfastigheters gränser ska fastställas? 
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B. Intervjumall AHAB 
1) När max djupet ska räknas fram så står det att K är koefficient på en 

försvagning/förtunning av laserstrålen och att intervallet är 0.1<k<0.3. Vad 
innebär detta egentligen och varför ska 4 delas med koefficienten? Skulle det finnas 
möjlighet att få några exempel på beräkningar av max djupet? 

 

2) Vad innebär det när ni skriver ”Full– waveform capture in all three channels”? 

 

3) Ni digitaliserar hela kolumnen i alla kanalerna. Du nämnde tidigare att varje punkt 
var 12 bit stor. Ger varje stråle en punkt eller ger varje reflektion en punkt och hur 
många reflektioner kan det bli per stråle? 

 
4) Automatic water reflaction correction, vad innebär detta? 

 
5) Träffytan efter pulsen (footprint) på botten eller på marken ska enligt vad vi förstått 

vara så liten som möjligt. Varför strävar man efter detta? 

 
6) Har vi förstått rätt i att kHz anger hur många pulser som skickas ut per sekund från 

sändaren? 

 
7) Vilka våglängder ligger de olika lasrarna på och finns det en mottagare för varje 

stråle eller används en mottagare för alla strålarna? 

 
8) I produkt broschyren under ”Operation altitud” står max höjderna i meter men vad 

betyder AGL? 

 
9) Oblique scanner, syftar detta till det cirkelformade mönster som pulserna sänds ut i 

och har vi förstått anledningen till att använda detta mönster är att ni inte bara får 
reflektioner från ”framsidan” av till exempel ett större stenblock, utan även 
baksidan från samma block från en överflygning? 

 
10) Swath width, vad innebär det? 

 
11) Vi har i äldre artiklar hittat uppgifter som säger att det behövs ett minsta djup av 

0.5 meter för att batymetrisk skanning ska fungera. Finns det sådana begränsningar 
fortfarande? 
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12) Den laser ni använder är enligt produktbladet klass 4. Detta är, om vi förstått det 
rätt, en kraftig laser som kan ge skador på ögon och hud samt orsaka brand. 
Försöker ni på något sätt att minimera risken för skador genom att utföra era 
uppdrag på natten eller annonserar ni i förväg om att ni ska utföra flygningar i 
tidningarna? 

 
13) Mission planing och flight control, är dessa uttryck för en standard ni använder när 

ni planerar och utför era uppdrag. 

 
14) Det står att ni kan lagra upp till åtta timmars data, hur många Giga byte innebär 

det? 
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C. Utdrag ur Lantmäteriverkets databas Insikten  

Bilaga C:1 
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D. Utdrag HB Registerkarta 
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E. Sammanfattning av pilotstudie av Staten 
geotekniska institut (SGI): Mätning av 
bottentopografi och kustlinje med laserbatymetri. 
Linköping 2006 

 
Genom uppdrag från regeringen har SGI ett samordningsansvar för stranderosion. De 
arbetar dessutom med utvecklingen av mätteknik som används i strandnära områden för att 
minska riskerna som finns till följd av stranderosion. Mätningarna i strandnära områden 
används sedan som underlag för bedömning av risker och behov av åtgärder. 

SGIs pilotstudie har genomförts med en mätningsmetod som är baserad på flygburen 
laserskanning, så kallad laserbatymetri. Mätningarna har utförts av Adiralty Coastal Surveys 
AB (ACSAB). Pilotstudien har SGI genomfört som ett led i sitt utvecklingsarbete och för 
att kunna se om metoden är lämplig i liknande sammanhang. De har vidare gjort en 
utvärdering av de laserbatymetriska mätningarnas användbarhet i de fall en beskrivning av 
bottentopografin ska göras. Men även vilka begränsningar de anser att mätmetoden har. 
Metoden anses enlig studien vara både lämplig och kostnadseffektiv då land- och 
bottentopografin i strandområden ska bestämmas. Vidare anser de att stora områden, både 
på stränder och i havet snabbt kan mätas med hjälp av flygburen laserskanning. De 
begränsningar som pilotstudien visar är följande: 

1. För att få tillförlitlig mätdata måste vattendjupet vara större än 0,3 meter vilket 
innebär att djupförhållandena alldeles intill strandlinjen blir osäkra. Genom att 
använda en digital kamera parallellt med lasermätningen kan strandlinjen ändå 
bestämmas ganska bra. 

2. I de fall siktdjupet (det så kallade secchi-djupet) är dåligt kan mätningarna försvåras. 
Systemet som använts i pilotstudien är Hawkeye II (HE II). (Flika in lite info om 
Hawkeye II ?) Laserljuset kan tränga ner 2,5-3 gånger detta djup. Teoretiskt är 
mätdjupet 70 meter men enligt SGIs erfarenheter är det i Östersjön 20-30 meters 
siktdjup och i Nordsjön 30-60 meters siktdjup. Det som begränsar siktdjupet kan 
vara till exempel grumligt vatten eller en stor omfattning av tång och andra växter. 

3. Vistas människor på stränder och i båtar måste viss försiktighet iakttas för att 
undvika ögonskador vid viss del av laserljuset (vilken del?). Genom att systemet vid 
lasermätning automatiskt stängs av då människor finns på land eller i båtar inom 
mätområdet undviks risken för ögonskador. För att fylla i dessa avbrott görs i slutet 
av flygningen en komplettering. 

Kostnader som SGI ser utgörs av en etableringskostnad samt en volymbaserad del. 
Etableringskostnaden beror på vart mätplatsen i förhållande till basen för mätflygplanet är 
placerad. Kostnaden för den volymbaserade delen ligger, enligt 2005 års prisnivå, på cirka 
10 000 SKR/km2 och mätkapaciteten uppgår till 30-50 km2/timma beroende på hur 
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flygstråken läggs upp. Ett tips de ger för att få ner etableringskostnaden är att försöka 
genomföra mätningar för flera intressenter samtidigt. Intressenterna kan då dela på 
kostnaderna. 

Som komplement till insamling av laserdata används en digital kamera. En utvärdering av 
bilder har inte gjorts i pilotstudien. Vid de utförda mätningarna var flygplanshastigheten 
cirka 200 kilometer per timma och flyghöjden cirka 200 meter. För att bestämma 
flygplanets position (vilket också är mätsystemets position) användes kinematiks 
differentierad GPS, vilket gör att även mätdata från de laserbatymetriska mätningarna kan 
relateras till mätningar av mark och vattenytor. Mätningarna i pilotstudien har utförts enligt 
de nationella kraven IHO Order 1. Övriga mätmetoder som tillämpas för mätning av 
stränder och havsbottnar har inte ingått i pilotstudien. 

För att utvärdera sina resultat har mätningarna, som utförts i pilotstudien, jämförts med 
avvägningar som utförts vid ett tidigare tillfälle inom samma områden. De 
laserbatymetriska mätningarna visar på god överenstämmelse med avvägningarna. 
Skillnaden på de olika mätmetoderna är att lasermätningarna har ett avsevärt större antal 
mätpunkter vilket ger en mer detaljerad beskrivning av bottennivåerna än vad som är 
praktiskt möjligt med avvägning. Lasermätningen gör det också möjligt att mäta längre ut 
från stranden och snabbt täcka stora områden. Studien anser att laserbatymetri är en 
användbar metod för att bestämma land- och bottentopografin i strandområden. Utförs 
återkommande mätningar finns goda möjligheter att följa strandlinjens och havsbottnarnas 
utveckling över tid för att göra en bedömning av sedimentförflyttning och se vart riskerna 
för erosion är störst. 

Deras sammanfattning av studien: 

”Mätningarna med laserbatymetri bedöms vara en lämplig och kostnadseffektiv metod för 
att klarlägga höjdförhållanden för stränder och havsbottnar.” 

Utvecklingsbehov de ser: 

• Studera hur olika mätmetoder kan användas var för sig eller i kombination 
för att optimera datainsamling för olika tillämpningar och målgruppers 
behov 

• Det är inom strandnära områden väsentligt att klargöra behovet av 
information och vilken utsträckning och omfattning som erfordras (till 
exempel hur långt in på land respektive ut i vattenområdet mätningarna ska 
utföras och till vilka vattendjup) 

En vidareutveckling av tekniken för att koppla samman mätdata från mätningar på land 
respektive i vatten måste ske. På grund av att olika våglängder används 
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F. Produktblad HawkEye III 
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